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251. 
На основу чл. I Зашта. Oi овлашћењу Влада ФНРЈ 

ea доношење уредаба по питањима) из народне при-
вреде, Влада ФНРЈ, на ,предлог Министра трговине и 
снабдевања ФНРЈ, дон-оси 

У Р Е Д Б У 

о ОТКУПУ ЖИТАРИЦА У ЕКОНОМСКОЈ 1949/50 

г о д и н и 

I. — Основне одредбе 

Члан I 
У циљу обезбеђења- « правилне расподеле жит-

ног фонда вршиће се у економској 1949/50 години 
обавезни отку,п житариц,а. 

По прописима о обавезном откупну, земљорадници 
tr сељачке радне задруге дужни су да продају др-
жави одређену количину житарица, и то: пшенице, 
ражи, нападине, кру пинка, јечма, о<вса и кукуруза. 

Члан I 
Цене житарица које држава откупљује одређује 

Влада. ФНРЈ. 

Члан 3 
Поред земљорадн.ика обавезни су да продату др-

жави житарице и иеземллрадници који поседују зем-
љу мод житарицама, као tr ома лица која су узела или 
дала земљу у закуп, или у наполицу. 

Министар трговине и снабдевања народне репу-
блике, у сагласности са Министром трговине и снаб-
девања ФНРЈ, донеће прописе о начину задужења 
лица. у закупном и напсличарском односу. 

Члан 4 
Са »ишксвима кода оставу земљорадницима и се-

љачким радним задругама после обавезне испоруке 
до одредбама ове уредбе, земљорадници и сељачке 
радне задруге слободно располажу (слободни виш-
кови). 

Слободне вишкове могу земљорадници и сељач-
ке радне задруге продати држави под условима који 
су прснписа&ад Уредбом о продаји пољопривредних 
производа везаној са правом на куповину одређених 
индус тристих производа nio нижим јединственим це-
нама. 

Члан 5 
Пољопривредна газдинства која имају мање од 

2 ха обрадиве површине ослобађају се обавезне про-
даје житарица, 

II. — Планирање откупа 

Члш 6 
Претходни план откупа житарица за поједине не-

родне републике утврђује Министар трговине и сна-
бдевања ФНРЈ У сагласи: сти оз Претседник ом Са-
везне планске комисије. 

Министри трговцине и снабдевања! народних ре-
публика разра.ђују претходни план откупа житарице 
на обласне народне одборе; обласни народни одбори 
на среске народне одборе, >а срески народни одбори 
на месне народне одборе. 

Чл ан 7 
На основу претходног пл.ана откупа житарица 

примљеног од среског народног одбора, месни на-
родни одбор у време дозрев^ања житарица, извршиће 
предрачун задужења (претходно задужење) сваког 
појединог земљорадничког газдинства одређујући ко-
личину и врсту житарица које ће газдинство бит« 
дужно да прода држави. Предрачун задужења (прет-
ходно задужење) месни народни одбор, врши на -ос-
нову површине коју је газдинство према сетвеном 
плану било дужно да засеје и из основу утврђеног 
же твен ог примеса. 

Процену жетвенсг приноса врше у време дозре-
B'aiH,a житарица a у року кој« одреди Министар трго-
вине и снабдевања ФНРЈ, комисије! које образује мес-
ни народни одбор ио одобрењу среског народног од-
бор.а1. 

Предрачуне задужења (претходно задужење) 
месни народни одбор уноси у посебне спискове, Об-
разац ових спискова и начин попуњавања прописани® 
Министар трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Члан 8 
Попуњене опис таве у два при.мерка, заједно са 

исказом задужења сељачких радних задруга на ос-
нову њихових потврђених планова производње и 
тржних вишкова месни народни одбор доставља срес-
ком народном одбору. Извр.шни одбор среског на-
родног одбора на својој седници прегледа поднете 
спискове задужења и у њима врши исправке уколико 
су потребне. 

После извршеног прегледа спискова, извршни од-
бор среског народног одбора саставља претходни 
план откупа са прегледом задужења по категоријама 
газдинства и подручјим.а месних народних одбора. 
План откупа житарица срески народни одбор достав-
ља обласном народном одбору. 

Извршни одбор обласног народног одбора састав-
ља претходни обласни план откупа житарица са пре-
гледом задужења по ©резовима и дост:1зља га мини-
стру трговине и снабдевања народне републике. Ми-
нистар трговине и снабдевања народне републике 
саставља претходни план откупа за народну репуб-
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ленку по срезовима и областима и доставља ra Ми-
нистру трговине и снабдевана ФНРЈ. 

Члан 9 
На основу претходних планеш откупа житарица 

народних република, Министар трговине и снабдева-
л а ФНРЈ саставља предлог општ едо ж » н о г пла,на от-
купа! житарица и подноси га Влади ФНРЈ н-а одо-
брење. i 

Члан IO 
Општ е д р ж а т и план откупа житарица утврђ,ен од 

'Вла,де ФНРЈ, Министар трговине и снабдевањ,а ФНРЈ 
доставља микистарствима тр,говине и снабдевања на-
родних 'ре-публика на извршење. 

Месни народи« одбори на основу плама откупа 
житарица изврш,иће одговарајуће исправке у списко-
вима, задужења газдинства. На основ,у овако исправ-
љених спискова издаје извршни одбор месног народ-
ног одбор,а сваком газдинству решење о задужењу у 
коме одређује врсту и количину житарица моуу је 
дужно да обавезно прод,а држави као и рок испоруке. 

III. —- Како се утврђује количина обавезног откупа на 
поједино газдинство 

Члан 11 
Месни наро,дни одбори дужни су, према плану 

сетве, да1 саопште, сваком земљораднички газдин-
ству, пре пролетње сетве, величину површине за коју 
ће бити зедужено- продајом, и то посебно за св,аку 
врсту житарица'. 

Члан 12 
За свако земљорадиичко газдинство, изузев газ-

динства до 2 ха*, утврђује се у време са-зревања жи-
тарица жетвени припор као и вишак жетвеног при-
носа од којег је дужно продати држави одређену 
количину житарица. 

Жетвени принос утврђује се тако да се количина 
обрадиве површине коју је земљорадник био дужан 
да засеје пом,ножи са приносом по I хектару утврђе-
ном од комисије (члан 7). 

Од овако утврђеног укупног жетвеног приноса 
одбијају се количине потребне за исхрану чланова 
домаћинова и друге потребе предвиђене у чл. 15 ове 
уредбе, да се добије основа за утврђивање количине 
коју је земљорадничко газдинство обавезно продати 
држави (вишак жетвеног приноса). 

Члан 13 
Количина житарица коју је земљорадннчко газ-

динство обавезно да прода држави, израчунава се у 
процентима од вишка жетвеног приноса. Проценат 
од вишка жељеног приноса одређује се према вели-

I чини утгупме обрадиве површине по категоријама 
»ем.Ђора дв и чк их газди нет апа на следећи начин: 

категорија величина обрадиве проценат од вишка 
површине жетвеног приноса 

I од 2— 3 ха 
II од 3— 5 ха 60—68 

III од 5— 8 ха 68—80 

IV од 8—10 ха 
V од 10—15 ха 

VI од 15—20 ха 
Vil од 20 и више ха 80—95 

У оквиру горе одређених проце,ната месни на-
родни одбор одредиће проценат за свако поједино 
га,здинство, водећи рачуна о економској снази газ-
динства и осталим условима који могу утицати на 
величину обавезних испорука. 

Као обрадиве површине сматрају се: оранице, 
баште и вртови, воћњаци, ви,ногради и ливаде. 

Члан 14 
На решење о задужењу обавезним испорукама 

житарица може се изјавити жалба среском народном 
одбор-у у року од 3 да-на по пријему решења, с тим 
да је срески народни одбор дужан да жалбу реши у 
року од 8 дана. Жалба н-е задрж,ава) извршење. 

Члан 15 
За исхрану ч ламов а домаќ,инства остављала ce 

250 кг белих житарица ил« ЗОО кг кукуруза за сваког 
члана дом-аќинства, односно одговарајуће кол,ичине и 
једне и друге врсте житарица,. Ка-о чланови домаќин-
ства сма грају се ова лица меса живе у за једничком 
до,м аћ ине рву, било да су чланови породице било да 
су стално упослене? у односном земљоридничком газ-
динству. 

За- семе ће се о-стављати до 200 кг белих жита-
рица односно до 40 кг кукуруза nio једнам хектару 
површине која ће се засејати. 

За B-pimij иа, вршали,ца ма- о с т а в и ће се количина 
одређе,на посебним прописим,а. 

За исхрану радних мон,а и говеда, крава муз-ара, 
свињи и приплодне стоке оставиће се пр'оизвођачима 
довољн-а количина кукуруза или овса, према локал-
ним приликама и уобичајено*! начину исхране стоке. 

Министар трговине и снабдева-њ-а- народне репу-
бл.ике у споразуму са министром пољопривреде на-
родне р,епублике одредиће за поједине рејоне одно-сно 
ср е зо-ве ко лимо' ће се »остављати бели-х жита, a колико 
кукуруза за исхр-ану чланов-а дом аћин ств а, a у висин,и 
одређеној у првом ставу, к,ао и количине житарица 
за семе у гра,ницама одређеним у другом ставу о Bler 
члани.. 

Министар трговине и снабдевања народне репу-
блике у споразуму cai министром пољопривреде на-
родне републи-ке, a по сагла,сности Министр-а тр,го-
вине и снабдеван,а ФНРЈ, одредиће највишу коли-
чину кукуруза или овса кој-а- ће се оставити за- ис-
храну ст:ке по једн' м грлу и у појединим рејонима'. 
Приликом одређивањ,а т,их количина водиће се рачу-
на о злоби ча/ј-елом начину исхране стоке у поједином 
крају мао и о потребама сточног фон-да. 

Чл,ан 16 
Срески народни одбори дужни су да откупио« 

предузећу дост,аве п,ре почетка откупа извод из спис-
ка, зад,ужења у коме ће показати, посебно« за под-
ручје сваког м-есног народног одбора a посебно- за 
ов-аку категориј-у газдинставз, ко-лик-о- је које газдин-
ства поименично- задужено обавезним испорукама и 
којом врстом житарица. 

Члан 17 
Овла-шћеним откупним предузећима одно-сно по-

словни-м огранцима Дирекције државног житно-г фон-
да -обавезно се мора,ју продати и целок,упни ушур од 
вршалица, млински, ушур, манипулативни виш,мов,и 
млин,о-ва, ушур од круњача и кр уп,ао а и житарице ко-
је ма шинску-тра* горске станице и станице за чиш-
ћење семена при-мену као накнаду у натури за своје 

,услуге. 
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IV. — Обавезе сељачких радних задруга и економија 
земљорадничких задруга 

Члан 18 
Количине обавезне испоруке житарица сељачке 

радне задруге утврђују се у пласту иро извод ње и 
тржних вишко-ва пољопривредних производа. 

У циљу утврђивања .штала тржни* вишкови од-
биће се од укупне производње житарица количине 
потребне за исхрану чланова задруга и њихових по-
р-одица (члан lo), као и количине потребне за фон-
дове (семенски фонд и фонд сточне хране и резер-
вни фондови1 семена, сточне и људске хране). 

Од утврђеног тржног вишк,а житарица оставља 
се сељачкој радној задрузи IO—30% тржних виш-
нова п р е ш величини задруге, њеној привредној сна-
зи и карактеру производње којим се сељачка радна 
задруга- ба-ви. 

Члан 19 
Пла« производње и тржних вишкова пољопри-

вредних производа как> и колич-ине обавезне испо-
руке економија земљорадничких задруга утврђују се 
као и за сељачке радне задру-ге. 

Члан 20 
Упут-ство о планирању производње tr тржних 

вишкови пољопривредних производа за сељачке рад-
не задруге доноси Министар пољопривреде ФНРЈ у 
сагла-сно-сти са Претседник ом Савезне планске коми-
сије. 

Упутства о количина-ма житарица- коце се остав-
љају економи-ји земл>орадничке задруге односно ње,-
ним члановима пр-описује Министар пољопривреде 
ФНРЈ у сагласности са Министром трговине и снаб-
девања ФНРЈ. 

V. — Казнене одредбе 

Члан 21 
Уколико р-адња не с-адржи обел-ежја кривичн-ог 

дел-а, казниће се новчано-м казном до 60.000.— дина-
ра ш и -попр-авним радо-м до 3 ме-се-ца л-ица коц-ак су 
обавезна да продају житарице по прописима ове 
уредбе: 

а) ако без опр-авданог разлага и хотимично не 
изврше обавезу у- одређеној количини и одређеном 
року; 

б) ако дају нетачне податке ко-ји су од утицаја 
за утврђивање обавезе; 

в) ако намерио не засеју планом предвиђене по-
вршине житарицама ил« ако намерно запусте даље 
обрађивање засејаних површина п-а усев-и пропадну 
или претрпе штету. 

Административно-казнени поступак воде и казну 
изричу извршни одбори среских (градских) народних 
одбора. 

Члан 22 
Уколико р-адња не садржи обележја кривичног 

дела, казниће се новчаном казном до 20.000.— динара 
одговорни службеници у пов-ер-еништву трпев ине и 
сна-бдевања извршног одбора среског односио град-
ског народног одбора, односио службеници месних 
народн,и-х одбора мао и руководиоца и одговорни 
Службеници овлашћених државних предузећа односно 
задруга за> откуп житарица: 

a) ако не издалу или не изда.ју на- време саопште-
ње из чл. Il ове уредбе; 

3) ако услед немарног и бирократоког рада не 
п р еа уз-и-мају мере да се за,дужење га&дивнства изврши 
»a време;. 

BI) ако не поднесу на време или ако подн-есу не-
тачне извештаје; 

Г) ако HS воде на п,рописан н,ачин евиденцију о 
задуж-ењима као и о откупљени и и-споручен и-м ко-
лин имама ж ит а-р и-ца; 

д) ако располажу откупљени* житарицама про-
тивно постојећим прописима или противно диспо-
зи ци ја ма добиј-еним од надлежног органа одно-сно 
предузећа* 

Каеме изриче министар тргови,не и снабдевања н-а-
родне републике на основу спр-оведеног администра-
тивно-казненог поступка no прописима Основно-г за-
кона о прекршајим-а. 

Vl. — Завршне одредбе 

Члан 23 
Министар трговине и снабдевања народне репу-

блике у сагласности са- претседником владе н-ародне 
републике издаће детаљна .упутства сбла-с-ним народ-
ни-м од-борима о начину разр-а-де плана на среске и 
месне народне одбор-е, о пружању помоћи с-рески-м 
и месним народним одборима, о смерницама коци-ма 
ће ое руководити месни наро-дни одбор-и при заду-
жив-ању газдинстава и одредиће р-оков-е у којима се 
имају извршити -радње у в-ези са спровођење,м ове 
уредбе, 

Члш 24 
До формирања обласних народних одбора, њи-

хове задатке и овлашћења вршиће секретаријата 
влада нар-одних република за области. 

Члан 25 
Бл,иже прописе за спровођење све уредбе д-онеће 

Министар трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Члан 26 
Ова уредба ступа на снагу дан-ом објављиван, a у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југосл,ав-ије", 

6 априла 1949 године 
Беопра-д 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

• Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Мини-стар трговине и снабдевању 
Јаков Блажевић, с, р, 

252. 
На основу чл. I Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, на предлог Министра финансија ФНРЈ, Ми-
нистра трговине и снабдевања ФНРЈ и Министра 
пољопривред-е ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О КРЕДИТИРАН^ И СНАБДЕВАЊУ СЕЉАЧКИХ 
РАДНИХ ЗАДРУГА И ЗАДРУЖНИХ ЕКОНОМИЈА 

Члан I 
Држава ће давати сељачким радним задругама 

инвестиционе и краткорочне кредите ради помагања 
њихове инвестиционе изградње и снабдева«.« за-, 
другара робом широке потрошње. 
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Краткорочни кредити 

Члан 2 
Народна банка ФНРЈ даје сељачким радним за-

другама краткорочне кредите на основу производиот 
и финансиског плана сељачке радне задруге, a до 
одређеног процента укупних тржних вишкова које 
сељачка радна задруга продаје држави по везаним це-
нама. 

Уз краткорочне кредите Народна банка ФНРЈ 
даје сељачким радним задругама: 

а) бонове за набавку у трговини по везаним це-
нама индустрије и друге потрошне робе, 

б) бонове за набавку у трговини по везаним це-
нама материјала за репродукцију (семе, вештачко ђу-
бриво, ситни пољопривредни алат, со за стоку, сред-
ства за заштиту биља и сл.). 

Бонове под a) сељачка радна задруга ~ може до-
бити највише до износа од 10.400.— динара по једном 
домаћинову учлањеном у сељачку радну задругу (чл. 
3 Уредбе о одређивању највећег износа до којег се 
могу пољопривредни производи продавати по веза-
ним ценама). 

Краткорочне кредите за потребе сељачких радних 
задруга у материјалу за репродукции ју (ст. 2 под б) 
даје се у чековима са којима сељачка радна задруга 
испила ћује купљену робу. 

Укупни износ кредита не може бити већи од 40% 
вредности пољопривредних производа продатих, на 
основу уговора, у трговини по везаним ценама, од 
чега кредит и бонови за робу широке потрошње у 
задругу учлањених пољопривредних до миминет adi 
(ст. 2 под a) не може износити више од 4.000.— ди-
нара по домаћинову. 

Члан 3 
Краткорочне кредите из чл. 2 Народна банка ФНРЈ 

одобрава сељачким радним задругама у оквиру кре-
, дитног плана, a на основу: 

а) потврде месног народног одбора о броју до-
маћинстава учлањених У сељачку радну задругу и о 
висини укупних тржних вишкова које сељачка радна 
задруга продаје по везаним ценама, 

б) преписа уговора који је сељачка радна задруга 
закључила са откупним предузећима о продаји својих 
пољопривредних производа. 

Члан 4 
« 

На основу уговора који је сељачка радна задруга 
»акључила са откупним предузећем о продаји својих 
пољопривредних производа по одређеним државним 
вишим ценама, Народна банка ФНРЈ може давати 
сељачким радним задругама у оквиру кредитног плана 
краткорочне кредите без бонова. 

Инвестициони кредити 

Члан 5 
За набавку материјала за инвестиције по једин-

ственим ценама, a који је обезбеђен планом расподеле 
среског народног одбора, државне банке за кредити-
рање земљорадничких задруга дају сељачкој радној 
»адрузи кредит у чеку, као и бонове за куповину 
тог материјала. 

У случају да сељачке радне задруге немају соп-
ствених средстава за плаћање радне снаге и друге 
неопходне исплате за планиране инвестиционе радове, 
могу, добити и кредит у готовом новцу. 

Члан 6 
Државне банке за кредитирање земљорадничких 

задруга одобравају инвестиционе кредите у оквиру 

одобреног плана инвестиција, a на основу исправе 
коју издаје срески народни одбор. Ова исправа са-
држи: 

а) висину инвестиционог кредита који је предви-
ђен за сељачку радну задругу у кредитном плану, 
среског народног одбора. 

б) износ материјала за инвестиције по нижим 
јединственим цепаш моји је према плану расподеле 
додељен сељачкој радној задрузи ради извршења 
инвестиција за које се кредит одобрава. 

Члан 7 
Инвестициони кредити отплаћују се у годишњим 

ануитетима на основу обрачунских чекова. 

Кредитирање задружних економија 

Члан 8 
За одобравање краткорочних и инвестиционих 

кредита задружним економијама земљорадничких за-
друга примењиваће се прописи ове уредбе с тим да се 
за износ бонова за набавку у трговини по везаним 
ценама индустриске и друге потрошне робе приме-
њују прописи Уредбе о одређивању највећег износа 
до којег се могу пољопривредни производи продавати 
ло везаним ценама. 

Заједничке одредбе t 
Члан 9 

За пољопривредне производе продате по везаним 
ценама, сељачка радна задруга добија од откупног 
предузећа у висини куповног "Износа обрачунске че-
кове. Обрачунски чекови служе за отплату кратко-
рочних, као и инвестиционих кредита до висине го-
дишњег ануитета. Обрачунски чекови служе и за до-
бивање остатка бонова из члана 2 ове уредбе до пуне 
вредности пољопривредних производа продатих у тр-
говини по везаним ценама, односно највише до ви-
сине од 10.400.— динара по домаћинству за робу под 
т. 'Si) ст. 2 чл. 2 све уредбе. 

Члан IO 
Чекови које државна банка издаје на основу одо-

брених кредита служе искључиво за плаћање одгова-
рајућег материјама и робе у трговини. 

На основу положеног чека, државна банка ће на 
чеку означени износ укњижити на текући рачун од-
носног предузећа. 

Снабдевање сељачких радних задруга и задружних 
економија 

Члан l i 

Индустриску и другу потрошну робу чланови се-
љачке радне задруге набављају уз бонове које су 
примили од сељачке радне задруге (ст. 2 чл. 3 Уредбе 
о одређивању највећег износа до којег се могу про-
давати пољопривредни производи по везаним ценама). 

Чланови сељачких радних задруга купују инду-
с т р и ј у и другу потрошну робу у посебним продавни-
цама трговинског предузећа среског савеза земљорад-
ничких задруга или земљорадничке задруге. 

Уз добивене бонове чланови сељачких редних за« 
друга могу куповати индустриску и другу потрошну; 
робу и у другим продавницама у којима се продаје 
роба у трговини по везаним ценама. 
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Члан 12 

Посебне продавнице из чл. I l снабдевају се робом 
преко среског савеза земљорадњи чких задруга. 

Трговинско предузеће среског савеза земљорад-
ничких задруга поручује робу за посебне продавнице 
на основу предлога сељачких радних задруга, водећи 
рачуна да асортиман робе одговара потребама се-
љачких радних задруга и задругара. 

Поруџбине робе за посебне продавнице, које про-
дају робу члановима сељачких радних задруга, имају 
првенство код испоруке робе са трговачких стова-
ришта произвођачких предузећа. 

Члан 13 

Материјал за репродукцију и инвестиције сељачка 
радна задруга набавља у посебним продавницама тр-
говинског предузећа с р е с к у савеза земљорадничких 
задр,уга. 

Члан 14 

Срески извршни одбор дужан је да се стара и да 
контролише расподелу робе и снабдевање посебних 
продавница за сељачке радне задруге, имајући наро-
чито у виду асортиман потребан сељачким радним 
задругама и задругарима. 

Члан 15 

По прописима ове уредбе вршиће се и снабдевање 
задружних економија земљорадничких задруга. 

Завршне одредбе 

Члан 16 

Ближе одредбе о кредитиран^ сељачких радних 
задруга и задружних економија доноси Министар фи-
нансија ФНРЈ у сагласности са Министром пољопри-
вреде ФНРЈ, a ближе одредбе о снабдевању ових 
задруга и задружних економија доноси Министар трго-
вине и снабдевања ФНРЈ. 

Члан 17 

Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

б априла 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар фина,нсија!, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р . 

Министар пољопривреде, 
инж. Мијалко Тодоровић, с . р. 

253. 

На •основу чл. I Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 
за доношење уредаба по питањима ив народне при-
вреде, a ка предлог Министра трго »ике и снабде-
вања ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

0 ОДРЕЂИВАЊУ НАЈВЕЋЕГ ИЗНОСА Д О КОЈЕГ 
СЕ МОГУ ПРОДАВАТИ ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ПРОИЗВОДИ ПО ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА 

Члан I 
Пољопривредне производе по везаним ценама 

могу продавати само сељачке редне зедруге, задру-
жне економије земљорадничких задруга-, до-маћин-
СПЕ a у члањена у сељачке радне задру.ге, ситна и 
средња индивидуална газдинства. 

Која ће се земљорадника газдинства сматрати 
у смислу предњег става као ситна и средња газди,н-
ства утврђује срески извршни одбор на предлог ме-
сног народног одбора,, a у оквиру општих упутстава 
министра трговине и снабдевања народне републике, 
имајући у виду обрадиве површине, висину тржних 
вишкова, структуру газдинства, начин обраде зем-
љишта и остале околности од којих зависи привредна 
снага појединог -земљорадничког газдинства. 

Члан 2 
Количина пољоп,ривредних производа које инди-

видуално земљораднички газдинство' може продати 
у трговини по везаним ценама од I априла 194-9 по-
дине до I априла 1950 године може износити на,-
више до 6.500.— динара, a према ствар,ној вредности 
тржних вишкова тога газдинства. 

Члан 3 
Снабдевање земљорадника-чланова сељачких рад-

них задруга индустриском и другом потрошном ро-
бом путем трговине по везаним ценама врши се на 
та ј »ачин, што сељачка радна задруга у времену од 
1 априла 1949 године до I априла 1950 године може 
добити бонове до износа од 10.400.— динара по 
Јадном дом-а ћи,нстау учлањене IM у сељачку радн,у за-
другу, што зависи од вредности ук.упних тржних 
вишков,а које сељачка радна задруга продаје др-
жави. 

Све добивене бонове за набавку и н д у с т р и ј е и 
друге потрошне робе у трговини по везаним ценама 
сељачка радна задруга дели према извршеним нор-
мираним радним дан,има и броју чланова домаћинство 
a по упутствима које доноси Министар пољопривреде 
ФНРЈ. 

Земљорадничко домаћинство учлањено у сељач-
ку радну задругу може од I априла 1949 годин,е до 
I априла 1950 године продати у трговини по везаним 
ценама појединих пољопривредних производа са своје 
окућнице до износа од 500.— динара. Овај износ 
може бити и већи ако сељачка радна задруга не 
искористи у целости износ од 10.400 динара одређен 
у прво,м ставу овог члан,а Који ће се пољопривредни 
Производи са окућнице моћи продавати по везаним 
ценама одредиће Министар трговине и снабдевања 
ФНРЈ. . 

Сељачка радна задруга може продавати по веза-
ним ценама све своје пољопривредне производе. За 
количине пољопривредних производа продата преки* 
највећег износа одређеног у првом ставу овог члана, 
сељачка радна задруга добива бонове кој,и служе за 
Набавку инв-естиционог материјала и материјала за 
(потребе репродукција (семе, вештачко ђубриво, со 
за стоку, ситни пољопривредни алат, средства за за-
штит.у биља и сл.). 
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Члан 4 
Поједин,а индивидуална земљораднички газдин-

ства и сељачке радне задруге који, с обзиром на 
структуру земљишног поседа, не производе жита-
рице или их производе у количинама које нису до-
вољне за њихову исхрану, могу да продају по веза-
ним ценама своје пољопривредне производе и изнад 
највећег износа одређеног у чл. 2 и 3. ове уредбе. 
Висину овог износа одређује Министар трговине и 
сна-бдевања ФНРЈ у сагласности са Министром по-
љопривреде ФНРЈ. 

За ове количине пољопривредних производа, про-
дате изнад највећег износа, индивидуална земљорад-
ничка газдинства и сељачке радне задруге моћи ће 
да купују житарице по нижим јед-инственим ценам-а. 

Количине житарица које ће се моћи купити овим 
путем као и начин купови.не прописаће Министар 
тр-говине и снабдевања ФНРЈ. 

Члан 5 
Земљорадничко га-здинство, које на основу уго-

вора стално ради на задружној економији земљорад-
ничке задруге, може добити бонове за куповину ин-
д у с т р и ј е и друге потрошне робе до износа од 
8.000.— динара. У овај износ -од 8.000.— динара ул-азе 
и беневи Kode земљорадничко газдинство д-обија за 
пољопривредне произв-оде продате по везаним це-
нама са ов-ог индивидуалног газдин-ства,. 

Износ бонова које ће земљорадничко газдинство 
добити према одредби из предњег става одређује се 
према извршеним нормираним радним данима. 

На земљорадничка газдинства која су унела у 
задружну економију земљу, задржавајући за себе 
минимум окућнице, стоке, инвентара и др. a који је 
предвиђен правилима за сељачке радне задруге, при-
мењиваће се одредбе чл. 3 ове уредбе. 

Ближа упутства за примену овог члана доноси 
Министар пољопривреде ФНРЈ у сагласности са Ми-
нистром трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Члан 6 
Кад је куповина појединих индустриских арти-

кала у трговини по везаним ценама условљена про-
дајом одређених пољопривредних произ,вода, Мини-
стар трговине и снабдевања ФНРЈ може прописати 
да се ти пољопривредни производи могу продавати 
по везаним ценама, и изнад највећег износа одређе-
ног у чл. 2, З, 4 и 5 ове уредбе. 

Ако је куповина појединог пољопривредног про-
извода из предњег става од посебне важности за 
државу, Министар трговине и снабдевања ФНРЈ може 
прописати да те пољопривредне производе могу про-
давати по везаним ценама и газдинства која нису 
обухваћена у чл. I ове уредбе. 

Члан 7 
Земљорадничка газдинства и домаћинства учла-

њена у сељачке радне задруге продају своје пољо-
привредне производе по везаним ценама на посебне 
продајне ка-рте. Продајне карте издаје месни народни 
одбор на основу отиска претходи-о одобр-еног од 
среског извршног одбора. 

Ближа упутства о издавању, евиденцији, контро-
ли као и о коришћењу продајних карата прописује 
Министар трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Члан 8 
Индивидуална земљорвдничка газдинства из чл. 

I ове уредбе, домаћинства учлањена у сељачке радне 
задруге, сељачке радне задруге и задружне еконо-
мије могу продавати по везаним ценама до износа 
одређеног у чл. 2, З, 4 и 5 ове уредбе и оне количине 
пољопривредних производа које су по постојећим 

прописима обавезни да испоруче држави (обавезни 
откуп). 

i 
Члан 9 

Уговори које је држава зекључила са произво-
ђачима индустриског биља до доношења ове уредбе 
остају и даље ,на снази. 

Министар трговине и снабдевања ФНРЈ и Мин,и-
стар лаке индустрије ФНРЈ, у сагласности са Прет-
седником Привредног савета Владе ФНРЈ, одредиће 
накнадно колико ће поједини произвођачи из пред-
њег става моћи н'а<бс-в»ити индустриског биља a ко-
лико житарица. 

Члан IO 
Ступањем на снагу ове уредбе п,рестају да важе 

сви раније донети прописи, уколико се мењају одред-
бама ове уредбе. 

Члан l i 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе доноси 

Министар трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Члан 12 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

6 априла 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

254. 
На основу чл. 40 у вези чл. 12 тач. 13 Закона л 

петогодишњем плану развитка народне привреде Фе-
деративне Народна Републик-е Југ-ославије У годи-
нама- 1947—1961, Влада ФНРЈ,, »a предлог Министра 
л SIK е индустрије ФНРЈ, издаје 

Н А Р Е Д Б У 

о ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ОБАВЕЗНОМ СКИДАЊУ 
И ПРЕДАЈИ СИРОВИХ СВИЊСКИХ КОЖА 

Нар-едба о обавезном скидању и предај-и сирових 
свињских кож,а- („Службени лист ФНРЈ" бр. 20 од 
IO марта' 1ЈМ8 године) допуњује се тако да- њен пре-
чишћени текст гласи: 

Н А Р Е Д Б А 

о обавезном скидању и предаји сирових 
свињских кожа 

I. — У циљу правилног снабдевања индустрије 
сировом свињском кожом, све: 

1) јавне кланице (индустрије , градс,ке, задру-
жне и др.); 

2) установе, економије и службе радничког снаб-
де-вања; 



\ 

.Четвртак, 7 април 1949 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Бро ј 30 — Страна 439 

3) радничко-службе лички ресторан,и ас угоените љ-
ске радње и месарнице државног, задружног и при-
ватног с ек * ор-а ; и 

4) кафилерије. 

дужни су да са закланих, а код кафилерија са 
угинулих или убијених свиња, без обзира на тежину, 
величину и премину свињ,а., обавезн.а скину кожу и 
предају Је предузећима за откуп или откуп љив ам, има 
овлашћеним од ових предузећа, по одређеним це-
н,ама. Скидање и предаја коже обавезни су и у слу-
чају оштећења коже. 

Од овога се изузимају коже свиња код којих је 
установље,н! заразна болест иро стр ел, бесн,ило или 
заразна узетост свиња или сумња на коју од ових 
заразних болести. 

Коже свиња заражених слинавком, шалом, свињ-
ском кугом, црвеним ветром или бруцелозе«, као и 
свиња! за које се сумњ,а да су заражене којом о д 
ових болести, могу се преузимати и отпремати »ако 
су претходно дезинфиковане, а ж о се дезинфекциј.а 
не може извршити онда се могу отпремати сам,о У 
непропустивим судовима (метална каита или сандук 
обложен; лимом), и то непосредно у фабрику кожа!. 

GaiMO у изузетним случајевима, кад то оправдава 
посебан интерес привреде, може Министарство лаке 
индустрије ФНРЈ одобрити да се са одређених кон-
тактната свиња закланих на индустриским клани* 
цама кожа не скине. 

И. — Новчаном казном до 10.000.— динар,а ка-, 
знкће се руководилац, службеник и остала ти,ца з ^ 
по елена на местима наведеним у тач. I, кој,а су од« 
говорна што противно п р о л и с т а ове наредбе није 
са закланих, угинулих или убијених свиња' кожа 
скинута* и то код закланих свиња без обзира на 
сврху у моју је клање извршено, / 

Административно!- казнени поступак воде и кѓ1зне 
изричу извршни одбори среских односно .градских 

!' (рејонски«) народних одбора по прописима Основ-
ног закона о прекршајни a. 

Ш. — Ступањем на снагу ове наредбе престају 
да важе сви пропис,и који су са њем у с у п р о т н о с т 

IV. — Ова наредба ступа, на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

4 априла 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
_ Јосип Броз-Тито, с, pi, 

Министар лаке индустрије, 
Јосип Цази, с. р. 

чина пољопривредних производа које купују по ве-
заним ценама од зе м љор »донка- прошао ђа ча и сеља.ч-
ких радних задруга у времену од I—26 априла 1949 
године. 

Ова'ј списак садржи следеће податке: презиме и 
име продавц,а, место становања (седишта) продавца 
и вредност пољопривредних производа купљених по 
везаним ценама. 

Државна откупна предузећа и задруге закљу-
чиће 25 априла 1949 године вођење овог списка и 
податке из овог списка доставиће месном народном 
одбору на. чијој територији живи продавац. 

2) Податке списка из тач. I) о количин,ама по-
љопривредних произв,ода које су поједина газдин-
ства и сељачке радне задруге продали по везаним 
ценама у времену од I—25 априла 1949 године, ме-
сни народни одбор узеће у обзир приликом одређи-
в.ања највећег износа д о ког односна* газдинства 
(сељачке радне задруге) могу продавати своје по-
љопривредне производе по везаним ценама од I 
априла 1949 године до I априла 1950 године. 

3) Евидентирање из тач. I не односи се на инду-
стриско биље купљено по везаним цен.ама, као ни 
ва пољопривредне производе кад је купов,ина поје-
диних индустриских артикала по везаним ценама 
условљена продајем тих пољопривредних производа 
(ст. 2 чи. 2 Уредбе о продаји пољопривредних про-
извода веза,ној са правом на куповину одређених 
индустриских производа по нижим јединственим це-
нама). 

4) Ова. наредба ступа на снагу одмах. 

\ Бр. 7043 
' 6 априла 1949 године 

N Београд 
Министар трговине и снабдевања1, 

Јаков Блажевић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ А 
За начелника! Паросиалног одељења Министара 

ства фи.нансија ФНРЈ, у звању виши персонални ре-
фе,рент, решењем Ми,нистра финансиј,а ФНРЈ Пере. 
број 802/49, постављена је Катић Радојка, досадаш-
њи виши персонални референт Секретариј.ата Владе 
ФНРЈ за персоналну службу. 

За начелника Управе ,платног промета са ино-
сггранствомј, у звању финансиски сав,етник!, реше-
њем Министр.а! финансија ФНРЈ Пере. број 803/49, 
постављен jie ^ранђеловић Радомир, досадашњи на-
челник Одељења платног промета са аиострвнств-ом 
поменутог министарства. 

255. 
На основу чл. I l Уредбе о одређивању на.јвећег 

износа до кога се могу продавати пољопривредни 
производи по везаним ценама издајем 

Н А Р Е Д Б У 

о ПОСЕБНОМ Е В И Д Е Н Т И Р А Н А ПОЉОПРИВРЕД-
НИХ ПРОИЗВОДА КУПЉЕНИХ ПО ВЕЗАНИМ 

ЦЕНАМА У ВРЕМЕНУ ОД 1—25 АПРИЛА 1949 
ГОДИНЕ 

.10 Држ,авна откупна предузећа, и земд>орадничке 
»a друге дужне су да воде посебан списак свих коли-

ба помоћни,ка директора Југословенска ir исписи-
вала гуме и обућа Борово, решењем Министра лаке 
индустрије ФНРЈ Пере. бр. 982/49, постављен је 
Блвжшин Славко, досада на раду у Извршном од-
бору Народног фрбонта III реона У Загребу. 

За начелна?* Одељења трговине, cai простран-
ство м,, Министарства лаке, индустрије ФНРЈ, реше-
њем Министра лаке иннуетрије ФНРЈ Пере. број 
1432'49, постављен је Вучковић Матија, досадашњи 
мла-ђи правни референт поменутог министарства. 

За главног инж ињераТв орнице шибица Д ров®— 
Осијек, у звању виши вогонски техничар, решењем 
Министра лаке индустрије ФНРЈ Пере. број 916/49, 
постављен jie Старешинић Фрањо, досадашњи шеф 
погона поменуте творнице. 
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За главног инжењера Нове фабрике каблове 
Главиве дирекции'© савезне ел ек продаду стрије у Све-
тов араду, у зв'2Њу ин ду етри јоки инжмњер, решењем 
Министра нашке индустрије ФНРЈ Пере. број 78/49i, 
достављен је Д ол мар Штефзн, досадашњи инду-
стриски инжињер Товарне „Искра". 

За шефа „Р-'Бирш," Индустрије мотора Ракови-
ца, у аван,у виши »индустриски нижим, ер, р стењем 
Министра тешке иннустрије ФНРЈ, бр. 167'49, постав-
љен је Темели Рикард, досадашњи в. д. шефа ,Р-Би-
ро i" поменутог предузећа. 

За директора плана Техничког уреда јаке стру-
је, v »вању виши индустриски инжењер, решењем 
Министра тешке индустрије ФНРЈ, Пере. бр. 1678/49, 
постављен Је Борошић Звонимир, досадашњи главни 
диспечер Главне дирекције савезне електроннду-
стрије. 

За директор a Техничкиот уреда јаке струје, у 
зван,у мла^ђи индустриски инжињер, решењем М,ини-
стра тешке индустрије ФНРЈ Парс. број 1580/49, по-
стављен ite Фараон Маријан, досадашњи директор 
И н д у с т р и ј е школе „Никола Тесла'' — „Раде Кон-
чар" Загреб. 

За директора фабрике глинице и алуминијума 
у Стрнишићу, решењем Министра тешке индустрије 
ФНРЈ Пере. ф а ј 3927/49, ,постављен! је Столар Вик-
тор, досада,шњи директор фабрике „Сатурнус" Ми-
нистарства индустрије и рударства НР Словеније. 

За к о мер ци Јалног директора Главне дирек,ције 
о диеви е електрони, ду стрије, • у звању виши комерци-
јалист, решењем Министра тешке ,индустрије ФНРЈ 
Пере. број 17/49, п,остављен je Крлић Стеван, доса-
да,ит,и шеф Набавног одељења поменуте дирекције. 

За техничког руководиоца Техничк,ог уреда ја-
ке струје, у звек,у виши индустриска инжењер, ре-
шењем Министра тешке индустрије ФНРЈ Пов-, број 
1577/49, постављен је Адаиић Милош,, досадашњи 
шеф Одељења монтаже и пројеката јаке струје 
предузећа „Раде Кончар" Загреб. 

За главног контролора Министарства саобраћаја 
ФНРЈ, решењем Министра саобраћаја Пере. бро ј 
60/49. постављен ј,е Малешев, Емил, досадашњи в. д 
главног контролор,а, поменутог министарства. 

За начелника Управе за снабдевање Министар-
ства електропривреде ФНРЈ, у звању економист, 
решењем Министра електр»привреде ФНРЈ пере. бр. 
992/49, постављен је Лазић Благоје, до,с,адашњи шеф 
Кабинета Министра електро привреде ФНРЈ. 

За генералног инспектора Електроенергетске 
инспекције, у звању виши индустриски инжињер, ре-
шењем Министра електропри,вреде ФНРЈ пере. број 
986/49, постављен је Лангхофер Владимир, досада-
шњи начелник Одељења погона истог Министарства. 

За генералног инже,њера! Генералне дирекције 
електр,оиривреде за НР Србију, у звању виши инду-
стриски инжењер, решењем Ми,нистра1 електропри-
вреде ФНРЈ пере. бр. 990/49, постављен је Му чалов 
Живко, досадашњи инструктор истог Министарства. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ P I ПУБЛИКА 
УРА ДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СЛОВЕНИЈЕ 

„Уредни лист Народне Републике Сл-овен иле" jr 
броју IO од 22 ма,рта 1949 године објављује: 

Уредбу о из-мени Уредбе о пр ин aдлежностима 
уметничког особља у државној служби Народне Ре-
публике Сл-ове-није!; 

Уредбу о укидању Главне дирекције рударства 
Народне Републике Словеније; 

Правилник о облику и величини печата, жито®* 
•fl штамбиља државних органа Народне Републике 
Словеније; 

Наредбу о скупљању и предаји кости, хартије, 
картона:, крпа и стаклених пар чади; 

Допуну Упутства за примену ниже и више скале 
sa одређиван,е дохотка- nio II облику. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

,.Службени гласник Народне Републике Србије** 
у броју 15 од 28 марта 1949 године објављује: 

Решење о оснивању Секретаријата Владе Народ-
не Републике Србије за припрему образован,а обла-
сних народних одбора; 

Решење о одређив-ању стопе за одређен,у план-
ску добит државних индустријских п р о и з в о ђ а ч а « 
предузећа локалног »напаја ata* планску 1949 годину; 

Решење о начину расподеле планске и натпеан-
ске добити државних индустриски« проИзвођачких 
предузећа локалн,ог значаја, као и тржишне! добити 
коју наведена предузећа остварују при продајама по 
нижим јединственим ценама за планску 1949 годину; 

Упутство о начину формиран,а продајне цене на 
мало производа државних индустријских предузећа 
локалног значаја у слободној (продаји. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страва 

251. Уредб,а! о откупу житарица! у економ,ској 
1949/50 години 433 

252. Уредба о кредитор ању и снабдевању се-
љачких ра,дних задруга и1 задружних еко-
номија 435 

253. Ур-едба о одређивању највећег изн-ос,а до 
којег се могу продавати пољопривредни 
производи по- везаним ценама — 437 

254. Наредба о допуни Наредбе о обав-езном 
скидању и предали сирових свињских 
кожа 438 

255. Наредба о посебном ев-ид с т и р а њ у СТОЛЈО-
привредних производа купљених по веза-
ним ценама у времену од I—25 априла 
1949 године 439 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа 

Југословенског штампаног предузећа. Београд 


