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102. 
На основа чл. 1 Законот за овластував Владата 

ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народ-
ното стопанство Владата ФНР.Ј, по предлог на Ми-
нистерот на поледелството и шумарството ФНРЈ, 
пропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОБВЕЗНО ЗАСЕЈУЕЊЕ НА ОРАНИЦИ 

Член 1 
Засејуењето на ораници во рамките на сеидбе-

ниот план е обвезно. 
Забрането е да се оставуат под угар (прелог) 

ораници во житородни реони. 

Член 2 
Секое поледелско стопанство односно сопственик 

или поседник е обвезен своите ораници да ги -засее 
до одреден срок. 

Срокот на засејуење го одр еду е околискиот на-
роден одбор спрема сеидбените прилику Срокот 
треба да се одреди така да и по истекот на срокот 
има достаточно време со оглед на климатските при-
лики, незасеаната површина да се засее (чл. 4). 

Член 3 
Месниот нар-оден одбор се грижи секој сопства-

' ш к односно поседник на поледелско с-топанство да 
ги засее своите ораници во одреден срок, како и да 
се засеат неподелените ораници од Земјишниот фонд 
на аграрната реформа и колонизација. 

Нарочно им се ставуе во должност да помагаат 
ца месните аграрни интересенти и колонисти кои 
што немаат запрежни стоки и оругја н а време да го 
извршат засејувавте на ораниците. 

Член 4 
Ако сопственикот односно поседникот на стопан-

ството не сакал да ги засее оранициЈе до одредениот 
срок ке биде одговорен по прописите на Законот за 
недопуштената трговија, недопуштена шпекулација и 
стопанска саботажа. 

Сите ораници кои што не се засеани ке ги за-
сеат месните народни одбори или државните прет-
пријатија (поледелски добра) и установи. Одлука за 
тоа кој такви ораници ке ги засее ке донесе околи-
скиот извршни одбор. Околискиот извршни одбор 
може да одреди ораница га Да се даде во закуп. Да-
вањето во закуп го врши месниот народен одбор 
кој што ја одр-еду е и височината еа закупнината 
спрема месните прилики со потврда на околискиот 
народен одбор. 

Член 5 
Сиот приход од плодовите од ораниците засеани 

во предниот член ги собира оној кој што ги засеал. 
Ако месниот народен одбор ораниците ги издал 

под закуп закупнината оди во корист на месниот 
народен одбор. 

Член 6 
Одредбите на оваа уредба не се однесуат на др-

жавните полед елени добра од општо државно, репу-
бликанец и локално значење и на поледелските до-
бра на државните установи. 

Член 7 
Напатствија за извршење на ова уредба изда-

ваат министрите на поледелството на народните ре-
публики во согла,сност со претседателот на владата 
на народната., република, 

Член 8 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија'4. 

10 февруари 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на̂  поледелството и шумарството, 
д.р Васо Чубрилович, с. р. 

103. 
На основа чл. 1 Законот за овластував Владата 

ФНРЈ за донесував уредби по прашањата од на-
родното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на 
Министерот на надворешната трговина ФНРЈ, про-
пишу е 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОБЕЗБЕДУЕЊЕ КОНТИНГЕНТИТЕ НА СТО-
КАТА НАМЕНЕТА ЗА ИЗВОЗ 

Член 1 
Контигентите на стоката наменета за извоз, 

како и нивниот распоред на стопански претпријатија 
од општо државно, републиканец и локално зна-
чење, ги одр едуе Стопанскиот совет по предлог на 
Министерот на надворешната трговија ФНРЈ. 

Член 2 
Сојузните министерства и владите на народните 

републики преку своите министри се должни да 
преку производството и откупот во дадениот срок 
обезбедат одредени контингенти на стока и да ги 
стават на располагање на Министерството на надво-
решната трговија ФНРЈ во одреден квалитет и п-о 
одредена цена. 

По иополеуењето на обвезите од ст. 1 владите 
на народните републики можат да вршат извоз за-
ради обезбеђење сопствените извозни потреби. 



Страна 158 — Број 13 - СЛУЖБЕН ЛИСТ Петок, 14 февруари 1947 

Член 3 
Поблиски одредби за спроведуевкето на шаа 

уредба, како и савезни напатствија во врска со оваа 
уредба, донееуе Претседателот на Стопанскиот совет 
во согласност со Министерот на надворешната трго-
вија ФНРЈ. 

Член 4 
Ова,а уредба в легу е во сила со денот на објавуе-

љето во „Службениот лист на Федеративна Народне 
Република Југославија". 

10 февруари 1047 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на 'народната одбрана, 

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

Министер на надворешната трговија, 
инж. Никола Петрович, с. р. 

104. 
На основа чл. 1 Законот за овластуење Владата 

ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од на-? 
родното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на 
Министерот на поледелството и шумарството ФНРЈ, 
нропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА КОНТРОЛА И ПРОМЕТ НА ВЕШТАЧКИ 
ГЈУБРИЊА 

Член 1 
Под вештачко гју бре се подразбираат со ве-

штачки пат набавени ХЕМИСКИ материи у,потребни за 
исхрана на културните растенија. 

Член 2 
Спрема видот вештачкото гјубре се дели на 

следните групи: 
I азотно г ју бр е, 

II фосфорно гјубре, 
III калиумово гјубре, 
ГУ кречио гјубре, 
V мешано гјубре, и 
VI каталитичко и биолошко гјубре. 

Ч л ен 3 
Сите вештачки гјубриња домашни и увезени 

мораат да се подвргнат на анализа заради утврдуе-
н^ето на .содржината на хранливите состојци, иден-: 
тичи оста, чистокјата, употребивоста и потеклото. 

Член 4 
Сите работи околу анализата на вештачкото 

гјубре ги вршат заведени јата за поледелоки истра-
жуења, и тоа: 

а) анализата за вештачкото гјубре на домашно 
^производство ја врши заведеното на онаа народна 
република 'на чиј ата територија се произв.еду е ло-
гичното вештачко гјубре; 

^ 'анализата на увезеното вештачко гјубре ке го 
врши заведението кое што ке го одреди Мин истер-
Таквото на поледелството и шумарството ФНРЈ. 

Тр отковате на анализата ѓи сноси ироиѕводуа-
деет односио ^^шѕиикот на ѕ^ш^ачкото 

Член 5 

Заведението ва поле делените истражуења после 
извршената анализа на домашно или увезено 1ве̂  
штачко г ју бр е ке му издаде на производуачот одно-
сно на увозникот уверење за извршената анализа. 
Ако е вештачкото гдобре исправно производуачот 
односно увозникот на вештачкото гјубре ке го стеви 
во промет прописно упакуено, пломбиране и ате^ 
страно. 

Член 6 
Вештаадсото гјубре домашно и увезено, кое што 

тае ке биде обв;анатЈ со Правилникот за извршуење 
на оваа уредба, а со извршеното аналитичко испи-
ту ење се установи оти е исправно, може да се стави 
во промет, и тоа вештачкото гјубре на домашно про-
изводство со решење на министерот на народната 
република, на чијата територија се производи, а 
увезеното вештачко гјубре со решење на Машете-, 
рот на поледелството и шумарството ФНРЈ. 

Член 7 
Ако заведението за поледелски истражуења уста-, 

нови оти домашното или увезеното вештачко гјубре 
е неисправно ке го констатуе тоа во уверението за 
извршената анализа. Такво гјубре забрането е да 
се стави во промет. ^Производуачот односно увоз^ 
ник от на вакво вештачко гјубре може за гаој тро-
шок да го преработи во домашните фабрики. 

Член 8 
Против налазот за извршената анализа недовол-: 

ната странка има право на жалба во срок од 13 
дена, од денот на приемот на увереното за анална 
зата, на министерството на поледелството и шумара 
ството на онаа народна република, на чијата тери-
торија е гјубрето произведено, а ако е во прашање 
увезено вештачко гјубре на Министерството на по-; 
леделството и шумарството ФНРЈ. 

Член 9 
Контролата еа промет со вештачко гјубре (да ли 

гјубрето во промет било претходно на анализа и 
сл.) Ја вршат министерствата: на поледелството и шу-
марството на народните републики. 

Член 10 
Се забрануе ставуењето во промет вештачко 

гјубре кое што содржи помал процент на корисни, 
поголем процент на штетни материи од- оние кои 
што ке се пропишат со правилник. 

Се овластуе Министерот на поледелството и шуч 
марството ФНРЈ да пропише правилник за извр^ 
шуење на оваа уредба. 

Член 11 

Оваа уредба вле1уе БО сила осмиот ден но обја^ 
вуењето во „Службениот лист на Федеративна Нд-; 
родна Република Југославија". 

10 февруари 1947 година 
Белград 

Претседател на "Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбран^ 

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

Министер на поледелството и шумарството, 
др Васо Чубршжжч, с. р, 
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105. 
На основа членот 1 Законот за овластував Вла-

дата ФНРЈ за донесу ење уредби по прашањата од 
народното стопанство, по предлог на Комисијата за 
аграрна реформа и колонизација при. Владата ФНРЈ, 
Владата ФНРЈ иропишуе 

У Р Е Д Б А 

ВА ИЗМЕНА ЧЛЕНОТ 7 НА УРЕДБАТА ЗА СПРО-
ВЕДУЕЊЕ НАСЕ ЛУ Е Њ А НА БОРЦИТЕ 

ВО ВОЈВОДИНА 
Член 1 

Членот 7 Уредбата на Аграрниот совет за спро-
ведував населуењата на борците во Војводина се 
мењава и гласи: 

Населеник е должен со фамилијата да се насели 
ва доделената му земја во срок од два месеца, сме-
тајќи од денот на соопштуењето на одлуката за 
одобреното населував Тие, на кои што им е таква 
одлука соопштена пред 1 јануари 1947 година, дол-
жни се да се населат до 15 март 1947 година. Со 
ЈОВ ој срок можат да се користат и оние, на кои што 
двомесечшшт ор ок би им истечуел пред 15 март 
1947 година 

Оној, кој што во овде пропишаниот срок не се 
насели, го губи правото на населував кое што му 
е било одобрено, а друго нема да му се одобри. 

Мора да се пресели целата фамилија која што е 
пријавена. Ако е тоа поблиска фамилија, не може да 
ве предају е така да се преселат само некои нејзини 
.членови. 

Член 2 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обја^ 

веењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", 

10 февруари 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана^ 

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

106. 
Врз основа членот 1 Законот за овластувавте 

на Владата ФНРЈ за донесуваа уредби по праша-
ната од народното стопанство, по предлог на Ми-
нистерот на трговијата и снабдуењето ФНРЈ, Вла-
дата ФНРЈ донесу е 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУЕЊАТА НА УРЕДБАТА 
ЗА ГОЕЊЕ, ЦЕНИТЕ И ПРОМЕТОТ НА СВИЊИ 

ВО ЕКОНОМСКАТА 1946/47 ГОДИНА 
Член 1 

Членот 5 се мењана така да гласи: 
„Поледелците обвезни на гоење свиаи по про-

писите на оваа уредба ке имаат право на следни 
повластици: 

а) што при обиваната испорачка на вишокот на 
царевката по Уредбата за откуп житарици во еко-
номската 1946/47 година ке им се засмета во, обвезна 
количина и ке им се остави за гоење, свиаи следните, 
количини на цар.евка: 600. кг за свињи тешки преку 
145 кг жива мера; 500 кг за свињи тешки од 
130̂ —145 кг жива мера; 4001 кг за свињи, тешки, од 
116—130; кг жива мера; ЗОО мг за свињи тешки од 
98—1Ш кг жива мера. Гојачите кои што не распо-
лагаат со потребни колшиш на своја царевка имаат 
право соке. колишни да ги купат од овластеното 

претпријатие за откуп житарици по одредени цени. 
Потребни количини на царевка ке им се оставаат 
односно ке им се исп орачу ат на гој аните дури од 
кога ке заклучат договор за гоење со овластеното 
претпријатие и за тоа добијат прописна заклучница; 

б) што ке им се даде првенство за набавуење 
трици по утврдена цена и тоа по 50 кг за секоја 
свиња оставена за гоење; 

в) што ке им се осигура набавуење на сточна 
сол и тоа по 1,5 мг за секоја свиња оставена за 
гоење. 

На лица и установи кои што по одредбите на 
оваа уредба доброволно ке гој ат свињи ке им се 
осигури возможност за набавуење царевка потребна 
за гоење кај овластеното претпријатие за откуп жи-
тарици, со тоа што количината на царевка потребна 
за гоење ке ја одредуат претпријатија, овластени за 
заклучував договори спрема степенот на угоеноста 
на свињите во моментот на заклучуењето договорот 
и спрема тежината на која што гојачот се обврзуе 
оти ке ја утон свињата. Вака утврдени количини на 
царевка можат да се остават односно испорачаат 
само на оние гојани кои што векје ги оставиле сви-
њите за гоење. Свињите кои што се предмет на вака 
заклучен договор имаат да се жигосаат или на друг 
начин јасно обележат. 

Покрај тоа доброволните гој ата имаат право на 
исти повластици во поглед на набавуењето трици и 
сточна сол како и поледелците одвеани на гоење. 

На лицата и установите кои што по одредбите 
на оваа уредба доброволно ке гојат свињи можат да 
им се даваат парични позајмили во износ од 2.500.— 
динари за секоја свиња оставена за гоење. Овие по-
зајмици ке ги дава овластеното претпријатие за 
откуп од кредитот кој што за таа цел ке му го ста-
ват на располагање, државните или приватните па-
рични установи. 

На подрачја дека е уобичаено гоење свињи со 
ечмен, министерствата на трговијата и сиабдоењето 
на народните републики можат да пропишат на го-
ј ачин е наместо, потребни количини царевка да им 
се остават односно испорачат соодветни количини 
на ечмен". 

Член 2. 
Во членот 12 се додаваат ноев. ставаш ш и пгѓо 

гласат: 
„Владите на народните републики на чиите по-

драчја е обвезно гоење на свињи можат со прет-
ходна согласност на Министерот на трговијата и 
снабдуењето ФНРЈ да го обустават заклучуењето на 
договорите за гоење, доколку на нивното подрачје 
е остварен планот за гоење поставен од Министер-
ството на трговијата и снабдуењето ФНРЈ. 

Министрите на трговијата а снадбуењето на на-
родните републики можат да ги овластат претпри-
јатијата овластени за заклучуење договори да при 
ревизијата на договорите заклучуени до донесува 
њето на оваа уредба можат да ги раскинат сите 
оние договори со доброволните гојачи кои што не-
маат' сопствена царевка за гоење свињи". 

Член 3 
После членот 12 се додава ное член 13 кој што 

гласи: 
„Владите на народните републики ако тоа по-

требите на исхраната го бараат можат да пропи-
шат обвезна продавачка на маст по одредени цени 
за сите лица кои што колат свињи за потреби на 
своето домак)ИНСТВО.Ј 

Владите на нродните републики одредуат коли-
чини на маст кои што се тие лица должни да ја 
продадат на овластените претпријатија за з откуп, со 
тоа да тие кољиниив не можат да бидат поголеми од? 

2 кг маст са секоја заклана свиња до 100 кг 
жива мера; 
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4 кг маст за секоја заклана свиња до 150 кг 
жива мера; 

6 кг маст за секоја заклана свиња до 200 кг 
жива мера; 

8 кг маст за секоја заклана свиња до 250 кг 
жива мера, а над оваа тежина по 3 кг маст за секои 
натамошни 50 кг жива мера. 

Член 4 
Членовите 13 и 14 постануат членови 14 и 15. 

Член 5 
Со оваа уредба се ставу е вон сила Напатствие^) 

за начинот на купуачка царевка за гоење свињи од 
обвезните вишкови број 76311 од 21 септември 1946 
година („Службен лист ФНРЈ" бр. 77/46). 

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

ењето в-о „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

10 февруари 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер нб трговијата и снабдуењето, 
др Заим Шарац, с. р. 

107. 
Врз основа на членот 24 и чл. 9 ст. 2) Девизниот 

закон донесу ам 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕНЕСУЕЊЕ ДЕВИЗНАТА КОНТРОЛА ОД 
НАДЛЕЖНОСТА НА БАНКОВНО - ВАЛУТНОТО 
ОДДЕЛЕН)Е НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАН-
СИИТЕ ФНРЈ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА НАРОДНАТА 

БАНКА ФНРЈ 

Сите работи на Девизната контрола, кои што 
спагјале во надлежност на Банковно-валутното одде-
л е в на Министерството на финансиите ФНРЈ, по 
прописите на Девизниот правилник, наредбите и спе-
циалните решења, преминуат, почнуејкји од 1 фе-
вруари 1947 година во надлежност на Народната 
банка ФНРЈ. 

VII бр. 2202 
31 јануари 1947 година 

Белград; 
Зает. Министер на финансиите, 

Министер на индустријата, 
Борис Кидрич, с. р. 

108. 
На основа чл. 114 ст. 3 и чл. 51 ст. 2 Законот за 

меница, издавам 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУЕЊЕ КУРТАЖАТА 
Куртажата која што ја обвакја повратната ме-

ница во смисла на чл. 51 ст. 21 Законот за меница, 
се утврдуе на Ун% од меничнкот износ — но не 
помалу од 20.— нити повекје од 100.— динари по 
една меница. 

) УП бр. 836 
39 јашари 1947 година 

Белград 
Заст. Министер на финансиите, 

Министер на индустријата^ 
Борис Кидрич, с. р. 

109. 
На основа чл. 4 Уредбата за трошковиггена упра-

вата и трошковите на продавачи ат а во државните 
рударски и индустр,иски претпријатија од сојузно! 
и р епу бл ик ал-еко значење, Стопанскиот совет на Бла-
дата ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НОРМИРАНИТЕ ТРОШКОВИ НА УПРАВАТА 
И ПРОДАВАЧКАТА ВО ДРЖАВНИТЕ РУДАРСКИ 
И ИНДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОШИТО-

ДРЖАВНО И РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 
1) Во нормираните трошкови на управата и про-

давачката на пр етири ј аџијата, во смисла на чл ђ 
2 и 3 Уредбата за трошковните на управата и тро-
шковите на ирод значката во државните рударски и 
индустриски претпријатија од сојузно и републикана 
ско значење, влегуат: 

а) Нормирани трошкови на управата и продавач-
ката на претпријатието, одредени во постоток од! 
средните трошкови на производството, за поедини 
групи производи, 

б) Допр инос на административно-оперативниот 
раководач на претприја,тието (ага генералната или 
главната дирекција односно главната или сојузната-
управа). 

Овој допринос се ушрдуе на 1% за индустриски 
производи, а на 0,50% за рударски производи, од 
средните трошкови на производството, кај држав-
ните рударски и индустриски претпријатија од оп-
штодржавно значење. 

Доприлосот на̂  претпријатијата од републикаи-
еко значење на земските управи, ке го утврдуат вла-
дите на народните републики. 

в) Нормираниот износ на трошковите наменет 
за стипендии, - научни изучуења. курсеви, школа и 
стручно обучуење на кадрови. 

Овие нормирани износи на трошковне за ка-
дрови, за поедини групи производи, изнесуат вд 
постоток од просечните трошкови на производ-
ството: г 
производи на прехранбена индустрија 0,30% 
кожни и гумени обувки, гуми и производи од 

гума — 0,70% 
преработени кожи 0,70%! 
текстилни производи 0,50% 
дрво и производи од дрво 1,30% 
градежен материал — — — — — — 1% 
производи на м ет а ло-пр ер аб о т у ачк ата инду-

стрија - — 1,25% 
производи на електроиндустријата — — — 1,5% 
производ^ на хемиската индустрија 1% 
производи на рударството 1,20% 

За групи производи необванати со горната но-
менклатура, а за чието планирање и о др еду ењ е не 
цените се надлежни органи на народните републики, 
опоменатиот износ ке го пропишат владите на на-
родните републики. 

Горниот износ се дели на три дела: 25% оди на 
претпријатието, најмалку 50% оди на администра-
тивно-оперативниот р-аков о дач на претпријатието (на 
генералната или главната дирекција односно на глав-; 
ната или сојузната управа), а до 25% на надлежното' 
сојузно производствено министерство. 

Доколку поедини претпријатија по планот тре-
ба да поарчат помалу или понегде но што им е ово-
зможено со гор е нази абените износи, ке ја засме-
таат разликата со својот административно-оператив-
ниот р анов о д ач (со генералната или главната дирек-
ција односно главната или сојузната управата). 

2) Покрај елементите од точ. 1 на оваа наредба, 
во нормираните трошкови ЈОД управата и предав ал-
ката на претпријатието вл егу ат р средните трат-
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епортни трошкови на претпријатието, а во смисла 
НА одделно напатствие. 

3) Оваа наредба влегуе во оила со денот на об-
Јавуењето. 

С.бр. 3104 
8 февруари 1947 годила 

Белград 
Претседател на Стопанскиот совет 

ва Владата ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

и о . 

На основа чл. 6 и 9 Уредбата за единствените 
цени, во врска со чл. 2 Наредбата за утврдуење гру-
пи на пр ош води и услуги за кои што ке се одре-
дуат единствени цени со важност на целата терито-
рија на Федеративна Народна Република Југославија 
односно на откупната цена, Стопанскиот совет на 
Владата ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ ВО ИЗДАВАЧКАТА НА 
МАЛО СА ВАЖНОСТ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ЗА ТУТУНСКИ ПРЕРАБ ОТУ АЧКИ 

I — За тутунските преработуачки се одр е ду ат 
следните единствени цени во продавачка на мало 
на целата територија на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија: 

1) С е г а ш н а и з р а б о т у а ч к а 
Цигарета 

Динари за 
1000 парчиња 

Ладош — ' 1.500 — 
Македонија 1.000. — 
Херцеговка 1.000.— 
Дрина 1.000.— 
Триглав 1.000.— 
'Морава 800.— 
Козара ОДО.— 
Сутјеска 700.— 
Зета 450.— 
Ибар , 400.— 
Драва — — — — — — — 350.— 
Сава ЗОО.-

Сечен тутун: 
, Динари 

за 1 килограм 
Требињац 2.000.— 
Зетски 350.— 
За лула — 150.— 

Цигари: 
Динари за 

1000 парчиња 
Порторико 3.000.— 
Кратки домашни — — — 2.000.— 
Цигарилос — 2.000.— 

Динари 
за 1 килограм 

Тутун за жвакање ' 150.— 

Колекција на цигари; 

Динари 
за 1 

килограм 
90.— / 

Динари 

1 кутија со 80 парчиња цигари — 200.— 

2) п о р а н е ш н а и з р а б о т у а ч к а: 
Цигарети: 

Динари за 
1000 парчиња 

1.000.— 
800.— 
7.00.—-
450.— 
400.— 

350.-^ 

Енео и Мостар 
Неретва, Биоково, Учка, Вардар — — 
Херцеговина, промер 7 мм. 
Прилеп, Мосор, Партизан, Петрија — 
Борац и Босна — 
Партизани, Динара, Стела р-оса, Раша 
Врбас  

П. — Горните цени пресметани на единица или 
на помали количини, во уобичаено пакуење, ке се 
прим ену ат и во продавачка на количини помали но 
што се наведените во претходниот став. 

III. — Досегашните работи за продавачите на 
големо и на мало остануат во важност до донесуе-
њето на одделно решење. 

IV. — Оваа наредба влегуе во сила на 10 фе^ 
иру ари 1947 година од кој ден тутунските прерабо-? 
ту ачки имаат да се продаваат по цените од оваа на-
редба. 

С.бр. 3105 
9 февруари 1947 година 

Белград 

Претседател на Стопанскиот совет 
на Владата ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

1 1 1 . 1 

На основа чл, 39 Правилникот за лотрошуачките 
документи за снабдуење со рационирани животни 
намирници и потреби за домаќинствата бр. 74528 од 
13 септември 1946 година пропишуам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ЗАВЕРКА НА ПОТРОШУАЧКИТЕ УВЕРЕЊА НА 
РАБОТНИЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ 

НА НИВНОТО БОЛУЕЊЕ 

1) Работниците и намештениците осигурени каЈ 
Државниот завод за,социалето осигуруење кои што 
ке се разболат или повредат за време на запослуе-
њето, имаат, за сето ,време на болуењето односно 
додека не ке се утврди степенот на смалувањето на 
нивната работна способност, право на потрОшуачки 
документ за снабдуваа со рационираНи животни на-
мирници на онаа потрошуачка категорија,; во која 
што биле разврстани пред болеста или неарен јата 
во работата , 

Ова право им припаѓаа на работниците и наме-
штениците под услов, да ОД установата на социално 
осигурање примаат хранарина и тогај кога од ра-
ботодавачот не примаат надница или плата односно 
разлика. 
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2) Одговорниот раков од ач на претпријатието 
4вавадението), на установата или организацијата во 
кои што овие лица биле на работа пред оболуењето 
односно несреќната во работата, ке ги завери нив-
ните потрошуачки уверења за сето време на бо лу-
л е т о , односно додека не ке им се утврди степенот 
на смалената работна способност врз основа на бо-
лесничка листа на установата на ооциалното осигу-
р е ш е . При заверката раководачот е должен точно 
да го означи занимавањето и врстата на работата 
о,дн осно должностите кои што овие лица ги вршеле 
пред болеста односно несреќната во работата. 

3) На работниците и намештениците кои што по 
истекнатото болуење повторно ке се запеел ат, одго-
ворниот ра^оводач на претпријатието, установата 
или организацијата во кои што се на работа ке им 
завери во потрошуачкото уверење нивното зани-
мавање, врстата на работата о,дносно должностите 
кои што фактички ги вршат. 

Ако е нивната работна способност смалена и ако 
тоа смалуење дава право на потрошучки документ 
од поголема категорија но што им припагја спрема 
врстата на работата односно должностите кои што 
ли вршат, раководачот ке го завери во потрошуач-
кото уверење процентот на ,смалената работна спо-
собност врз основа на решението на филиалата на 
Државниот завод за социално оси гуру ењ е. 

Доколку овие лица не се запослени заверката 
има да се изврши по чл. 12 Правилникот за потро-
шуачки документи за снабдуње со р ац ио нпр ани жи-
вотни намирници и потреби на домаќинствата. 

4) Ова напатствие влагуе во сила со денот на 
објавуењето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија. 

Бр. 3288 
25 јануари 1947 година 

Белград 
Министер на трговијата и снабдуењето, 

др Заим Шарац, с. р. 

112. 
На основа чл. 3 Уредбата за трошковите на 

управата и трошковите на продавачката во држав-
ните рударски и индустриски, претпријатија од со-
ју.зно и републиканец значење, во согласност со 
Сојузната планска комисија, Министерството на ин-
дустријата ФНРЈ донесуе 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ОДРЕДУЕЊЕ НОРМИРАНИТЕ ТРОШКОВИ НА 
УПРАВАТА И ПР О ДАВАЧКАТА НА ИНДУСТРИ-
СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ГРУПИ ПРОИЗВОДИ 
НА КОИ ШТО ИМ СЕ ОДРЕДУАТ ЕДИНСТВЕНИ 
ЦЕНИ СО ВАЖНОСТ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА 
1) За долу наведените групи производи Се одре-

дуат следните постоци на нормирани трошкови на 
управата и продавачката на претпријатието: 

група производи: 
Трошкови на упра-
вата и продавачите 
(во % од просе-
чните трошкови иа 

производството): 
Шекјер, скроб, екробни шекјер, скроб ни 

сируп, декстрин, чириш — — — — 6% 
шпиритус, квасец — 8% 
уља заѓ јадење, мрсни киселини 4% 
пресно ' месо, маст и меснати пр е даб о-

5% туачки — — — — 5% 
6,5% 
9% 
4% шекјерриња 
9% 
4% шекјерриња 
2% 

група производи! 

Трошкови на управ 
вата и продавачка1!% 
(во од просеа 
чните трошкови ШЅ 

производството): 
марк од овоштие — 2% 
варен патлиџан, конзервирано вокје, зар-

зават во лименки — — —- 5,596 
сушено вокје и зарзават — 3,5%^ 
црвен пипер — — —. 4,5% 
ликери и алкохолни пијалаци — 6% 
серум против свинска чума 3,5%ј 
реонски дирекции за откуп тутун 1% 
преработуачки од тутун — — — — — 3% 
алкохолни оцет — — 6%\ 
сурогати на кафе — — — — — 9% 
други производи на прехранбена инду-

стрија ч 6% 
мелничарска индустрија 8%' 
обувки — — 2,5%! 
гума и производи од гума 4% 
чисто свилено предиво (филатура) 3% 
каделни и ланени ткаенини — — — — 2,5%, 
виткана ка дела — — — — — — 2% 
преработени кожи — — — — — — — 4% 
виткан лан 2% 
памучни сектор — — — — — — — — 3% 
волнен сектор 2,5 %\ 
танинско и целулозно дрво — — — — 6% 
обловина за фурнирани — — — — — 3% 1 

обло тврдо дрво 5% 
обло меко дрво 6% 
тесано тврдо дрво 4,5%! 
тесано мека дрво 5% 
цепено дрво 4% 
сечено тврдо дрво 3,5%1 
сечено меко дрво — — — — — — — 4,5%\ 
шпер и панел плочи 6% 
фурнири 5,5%! 
паркети — 6% 
кора од шишка и ру ево лисје — 3,5%! 
палидрвца 1% 
амбалажа 5% 
намештај 5% 
цемент — — — 3,5% 
шамот, гипс, штукатур . — 9% 
кровна хартија — — — 4,5% 
барит, камени коцки и гранитни блокови 

и ивичњаци — 7%, 
тел и и з р а с т у ачки од тел 6% 
потков железен, градежен оков — 8%., 
шрафоска роба, заковици 1% 
железен лив, одливци — — — 1Ф%1 
метални лив, градежен оков и одливци 4% 
алат 7% 
справи — — 6% 
машини — 4% 
црна лимена стока, штедњаци и пекји — 6% 
садови — — 5% 
други производи на метало-производу-

ачка индустрија 6% 
електрични проводници, изоловани цевки 2,5%, 
електро инсталациони материал 8% 
сијалици 10% 
батерии и акумулатори 7% 
електрична машини и апарати — — — 4% 
метална-ваљана и влечена стока — 3% 
други производи на електро-индустрије 4%, 
супер-фосфат 3%) 
сапуни и глицерин 4%' 
средства за заштита на растенија 5% 
сода — 8% 
сумпорна и солна киселина 6,5% 
уљани бои и лакови 4% 
улл и мазива — — - 6,5% 
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група производи: 
Трошкови на упра-
вата и продавачи ата 
(во \% од просе-
чните трошкови на 

производството): 
хемиска преработуачка на животињски 

отпаци — 5% 
сува дестилација 7,5% 
танин 5% 
шупливо стакло 9% 
равно стакло — — — — 5,5% 
електро-хемиска индустрија — — — — 4,5% 
целулоза, дрвовина 4% 
лепенка и папир 3% 
медицински и ветеринарски производи и 

лекови (сем серум против свињска ^ 

медицински инструменти — — — — — 6% 
парфимериски и козметички производи 4,5% 
земјани (суви) бои 5% 

2) Постоците на трошковите на управата и про-
давачката на претпријатието од точката 1) на ова 
решење, се засметуат од средните трошкови на 
производството и претставуат елемент од точката 
1 став а) Наредбата за нормираните трошкови на 
управата и продавачката во државните рударски и 
индустриски претпријатија од сојузно и републи-
канско значење. 

3) Ова решење влегуе во сила со денот на обја-
ву ењето. 

Бр. 8677 
10 февруари 1947 година 

Белград 
Министер на индустријата, 

Борис Кидрич, с. р. 

и з . 

На основа чл. 3 Уредбата за троши ов ит е на 
управата и трошковите на продавачката во дражав-
вите рударски и индустриски претпријатија од со-
јузно и републикавско значење во согласност со Со-
јузната планска комисија, Министерството на рудар-
ството ФНРЈ донесуе 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ОДРЕДУЕЊЕ НОРМИРАНИ ТРОШКОВИ НА 
УПРАВАТА И ПРОДАВАЧКАТА НА РУДАРСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ГРУПИ ПРОИЗВОДИ НА 
КОИ ШТО СЕ ОДРЕДУАТ ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ 
СО ВАЖНОСТ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ФЕ-

ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1) За наведените групи на производи се одре-
дуат следни постоци на нормирани трошкови на 
управата и ,предав ачк ат а на претпријатијата: 

Групи производи: 
Трошкови на упра-
вата и продавана-
та (во % од сред-
ните трошкова на 

производството) 
јаглен камени 4% 
јаглен мрк 4,59б 
Лигнит 5,% 
руди т железо, манган, пирит - 8Ј5% 
производа на високи пек ји — 4% 
производи на ваљаоници и че-

личани - 2,5% 

група производи: 
Трошкови на упре-1  

вата и продавачка 
(во 1% од просе-! 
Јвните трошкови на 

,производството): 
антимон јд,% 
цинк 2,75% 
бакар '1,5^ 
боксит ' 1 8,5% 
бром 3^80% 
алуминиум — 4,15% 
олово 5,5% 
оловни концентрат — — 6,30% 
нафта До% 
магнезит 6% 
азбест ЦО%! I 
глина . 5%1 ! 
синтер магнезит — — — ј 3%' 4 
каолин — — — — — — 8% 
мермер ЦО%1 

сол 10% 
талк 9% 
кварц песок — 4,5% 

2) Постоците на трошковите на управата и про-
давачката на претпријатието од точ. 1 на ова ре-? ' 
шење се засметуат од просечните трошкови на про-
изводството и претставу ат елемент од точката Г 
став а) Наредбата за нормирани трошкови на упра-
вата и продавачката во државните рударски и инду-
стриски претпријатија од сојузно ,и републиканоко 
значење. 

3) Ова решење влегуе во сила со денот на обја-
вуењето. 

Бр. 238 
10 февруари 1947 година 

14 Белград 

Министер иа рударството, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Б а н е Андрејев, с. р. 

ОДАИ КОВАНИ А 
ПРЕЗИДИУМОТ 

еа Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 
р е ш и л 

да се за особени заслуги во обнова на земјата, 
како и за работа на зацврстуење пријателските од^ 
носи метју полскиот народ и народите на Југослав 
вија одлимуат 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД: 
Пољска младинска трудова бригада. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО П РЕД: 
Малиновски Станислав командант на пољската 

бригада, 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ Ш РЕД: 

Скута Јан, Вилитек Хуберт и Кула Маријан. 
Бр. 595 , 

5 ноември 1946 година 
Белград - — ^ 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничић с. р. др И. Рибар, с. р, 
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од ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Гореа 

во бројот 23—24 од 6 декември 1946 година објавуе: 
Одлука за надлежноста на Президиумот на Уста-

вотворната скупштина на Народната Република Црна 
Гора; 

Пословник на Уставотворната скупштина на На-
родната Република Црна Гора 

Правилник за организација и работењето на до-
мовите на учениците во стопанството н а територи-
јата на Народната Република Црна Гора; 

Правилник за начинот на исплатата инвалидските 
принадлежности и водењето евиденција на инвалид-
ските принадлежности; 

Правилник за извршуење Уредбата за установу-
ење правото на пензија и пензионисзње службени-
ците од бившите административно-политичките само-
управни единици на подрачјето на Народна Репуб-
лика Црна Гора; , . 

Правилник за измена и дополнуењето на Правил-
никот за надокнада трошковите за службени патуења 
и селидби на земските службеници и службениците 
на другите установи на Федерална Црна Тора ; 

Правилник за дополнуење Правилникот за рабо-
тењето на околиските здравствени станици, народ-
ните болници, лечилишта и опоравилишта; 

Одлука за одредуење претпријатија од рупубли-
канско значење; 

Решење за теренскиот додаток; 
Напатствие за исплата аконтациите на пензии на 

пензионисаните службеници, на фамилиите на умре-
ните службеници и пензионери на Народна Република 
Црна Гора. 

Во бројот 2 од 15 јануари 1947 година објавуе: 

Одлука на Уставотворната скупштина на Народ-
на Република Црна Гора за прогласуење Уставот на 
Народна Република Црна Гора. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговине" во бројот 5 од 29 јануари 1947 година 
објаву е: 

Правилник за внатрешната организација и рабо-
тењето на Президиумот на Народната скупштина на 
Народна Република Босна и Херцеговина; 

Уредба за начинот на оснивањето на кооперации, 
нивните правила и уписот во кооперативен регистер; 

Уредба за тр о школите на тргуењето на големо и 
па мало за државните трговски претпријатија од ре-

публиканско и локално значење кои што не работат 
и со артикли за кон што се одредени единствени 
продавачи!! цени на мало со важност на целата те^ 
рит ори ја на државата; 

Уредба за Проектантско^ биро на Министеру 
ството на индустријата и рударството на Народне 
Република Босна и Херцеговина; 

Уредба за Фондот на раководството на претрне 
јапи јата (Фонд на раководството) и Централниот, 
фонд на претпријатијата (Централен фонд) на ,ади 
жавните градежни претпријатија од локално зна^ 
чење; 

Решење за одредуење постотокот на општите 
трошкови на режијата на државните угостителски 
претпријатија од републиканско значење. 

С О Д Р Ж А Ј : 

Страна 

102. Уредба за обвезао засејуење ораници — 157 

103. Уредба за обезбедуење контингентите на -
стоката наменета за извоз 157 

104. Уредба за контрола и промет на вештачки 
гјубриња 158 

105. Уредба за измена членот 7 Уредбата за 
спроведуење населуења барците во Војво-

106. Уредба за измените и дополнуењата на 
Уредбата за гоење, цените и прометот на 
свињи во економската 1946/47 година 159 

107. Наредба за пренесуење девизната контрола 
од надлежноста на Банковно-валутното од-
делена на Министерството на финансиите 
ФНРЈ, во надлежност на Народната банка 
ФНРЈ 160 

108. Наредба за утврдуење куртажата 160 
109. Наредба за нормирање трошковните на 

управата и продаваната во државните ру-
дарски и индустриски претпријатија од оп-
штодржавно и републиканец значење — 160 

110. Наредба за единствените цени во прода-
вачка на мало со важност на целата тери-
торија на Федеративна Народна Република 
Југославија за тутунски преработуачки — 1вИ 

111. Напатствие за заверка потрошуачките уве-
рења на работниците и намештениците за 
време на нивното болуење — 1ђ1) 

112. Решење за о др еду ењ е нормирани трошко-
ви на управата и продавачката на инду-
стриските претпријатија за групи произ-
води на кои се одредут единствени цени 
со важност на целата територија на Феде-
ративна Народна Република Југославија — 162 

113. Решење за одр еду ење нормирани трошкови 
на управата и продавачката на рударски 
претпријатија за групи производи на кои 
што се одре ду ат единствени цени со ва-
жност на целата територија на Федера-
тивна Народна Република Југославија — 163 
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