
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
веначко и македонско издање. Огласи 
по тарифата. — Текукја сметка кај 
Народната банка на ФНРЈ за прет 
плата бр, 101-900830. — Текукја сметка 
на продавао - трговското одделение 

101-670880 
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435. 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
по предлог од Претседателот на Советот за водосто-
ланство-<машиноградба на Владата на ФНРЈ, Владата 
на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛНИТЕ И ГЛАВНИТЕ ДИ-
РЕКЦИИ ШТО БЕА ВО НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО НА ТЕШКАТА ИНДУСТРИЈА НА ФНРЈ 

Член 1 
Се укинуваат следните генерални и главни дирек-

ции што беа во надлежност на Министерството на 
тешката индустрија на ФНРЈ: 

1. Генералната дирекција на сојузната метална 
индустрија, 

2. Генералната дирекција на сојузната дирекција 
на мотори, 

3. Главната дирекција на сојузната електроинду-
стрија, што се основани со Уредбата за оснивање на 
генерални и главни дирекции на Министерството на 
индустријата на ФНРЈ („Службен лист иа ФНРЈ", 
бр. 8/47) а пренесени во надлежност на Министер-
ството на тешката индустрија на ФНРЈ со Уредбата 
за генералните и главните дирекции на Министерство-
то на лесната индустрија на ФНРЈ, Министерството 
на тешката индустрија на ФНРЈ и Министерството па 
рударството на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/48), и 

4. Генералната дирекција на сојузната индустрија 
на земјоделски машини, основана со Уредбата за 
Генералната дирекција на сојузната 'индустрија на 
земјоделски машини („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
90/48). 

Член 2 
Укинатите генерални и главни дирекции од прет-

ходниот член (во натамошниот текст: дирекции), се 
раздолжуваат за целокупниот износ на годишното 
планско задолжување, а се задолжуваат републичките 
односно сојузните дирекции под чие што админмстра-
тивно-оперативно раководство се пренесени пр. гпри-
ј ати јата* што биле под раководство на укинатите ди-
рекции, во смисла на Наредбата за надлежноста за 
решавање на работите од подрачјето на планирањето 
во врска со планот за 1950 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 40 50). 

Член 3 
Претседателот на Советот за машинопрадба на 

Владата на ФНРЈ ке одреди комисија за ликвидација 
на поодделните укинати дирекции. 

Министерот на финансиите на ФНРЈ може во со-
гласност со Претседателот на Советот за машино-
градба на Владата на ФНРЈ поодделни комисии да 
спојува односно да одреди Министерството на финан-
сиите на ФНРЈ непосредно да ги превземе работите 
на ликвидацијата на поодделни дирекции. 

Ликвидационите комисии работат по напатствнјата 
и директивите на Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

Член 4 
Правата и обврските на укинатите дирекции, до-

колку произлегле од редовното работење на уки-

натата дирекција како стопанско обединување, се 
пренесуваат на оној административно-оперативен ра-
ководител на кого што се пренесени претпријатијата 
што биле под раководство на укинатата дирекција. 

Министерот на финансиите на ФНРЈ може во 
поодделни оправдани -случаи да донесе решение за 
отпишување на ненаплативите и спорните побарувања. 

Член 5 
Ликвидацијата на укинатите дирекции ке се из-

врши в,о срокот што ке го одреди Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ одделно за секоја дирекција. Овој 
срок по правило не може да биде подолг од три ме-
сеца од де&ог на влегувањето во сила на ова уредба. 

Исклучително, на образложен предлог на ликви-
дационата комисија Министерот на финансиите на 
ФНРЈ може овој срок да го продолжи. 

Член 6 
Сите работи, права и обврски на Генералната ди-

рекција на црната металургија на Министерството на 
тешката индустрија на ФНРЈ преминуваат наполно на 
Генералната дирекција за црна металургија на Владата 
на ФНРЈ и постапката за ликвидација на Генералната 
дирекција на црната металургија на Министерството 
на тешката индустрија на ФНРЈ нема да се спрове-
дува. 

Член 7 
Поблиски прописи за спроведувањето на ова 

уредба ке донесе по потреба Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ. 

Инвентарот на укинатите дирекции се става на 
располагање на Претседателството на Владата на 
ФНРЈ кое што ке изврши распоред на овој имот. 

Член 8 
Се става вон сила Уредбата за оснивање генерални 

и главни дирекции на Министерството на индустри-
јата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/47), 
Уредбата за генералните и главните дирекции на Ми-
нистерството на лесната индустрија на ФНРЈ, Мини-
стерството на тешката индустрија на ФНРЈ и Мини-
стерството на рударството на ФНРЈ („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/47), Уредбата за оснивање генерални 
и главни дирекции на Министерството на рударството 
на ФНРЈ" („Службен лист на ФНРЈ", бр~ 19/48) и 
Уредбата за Генералната дирекција на сојузната 
'индустрија на земјоделски машини („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 90/48). 

Член 9 
Ова уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

25 јули 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за машиноградба, 

Франц Лескошек, е. р. 
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436 . 

Врз основа на членот 80 ставот 2 од Уставот на 
ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Комитетот за 
радиодифузна служба на Владата на ФНРЈ, Владата 
на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ КОМИТЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗНА 
СЛУЖБА НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

Член 1 
Се укинува Комитетот за радиодифузна служба иа 

Владата на ФНРЈ, што е основан со Уредбата за орга-
низацијата на Комитетот за радиодифузна служба и 
организацијата на радиодифузијата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 1/47). 

Член 2 
Работите од областа на ради офи каци ја та и радио-

дифузијата се пренесуваат во -надлежност на Дирекци-
јата за информации на Владата на ФНРЈ. 

Член 3 
Поблиски прописи за да се спроведе оваа уредба 

ке донесе по потреба Генералниот секретар на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Член 4 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

25 јули 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

437 . 

Врз основа на ил. 80 став 2 од Уставот на ФНРЈ 
иа предлог од Претседателот на Советот за наука и 
култура на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ до-
несува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ КОМИТЕТОТ ЗА ФИСКУЛТУРА НА 
ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

Член 1 
Се укинува Комитетот за фискултура на Владата 

•на ФНРЈ што е основан со Општата уредба за коми-
тетите на Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/46). 

Член 2 
Работите од надлежноста на Комитетот за фискул-

тура на Владата на ФНРЈ се пренесуваат во надле-
жност на Советот за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ. 

Член 3 
Надзор над работењето на Државниот институт 

за фискултура во Белград, како и другите работи кои 

што се во врска со работењето на овој институт ги 
вршеше Комитетот за фискултура иа Владата на ФНРЈ, 
се пренесуваат во надлежност на Советот за наука и 
култура на Владата на ФНРЈ. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

29 јули 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура, 

Родољуб Чолакович, с. р. 

438 . 

Воз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 
Владата на ФНРЈ за донесување уредби по праша-
њата од народното стопанство по предлог од Мини-
стерот на саобракјајот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗЛ ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ 
ШТО СЕ НАПЛАТУВААТ ОД СЛОБОДАТА НА ВНА-

ТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 

Член 1 
Во чл. 3 на Уредбата за таксите што се наплату-

ваат од пловилата на внатрешната пловидба („Слу-
жбен лист ка ФНРЈ", бр. 43/47) зад тон, в), се додава 
нова точка г) која што гласи: 

„г) Пловилата што превезат стока за југословен-
ската армија". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

28 јули 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер ка саобракјајот на ФНРЈ, 
Влада Зечевич, с. р. 

439 . 

Врз основа на чл. 78 ставот 2 од Уставот на ФНРЈ 
по предлог од Министерот на с а о б р а ћ а ј от на ФНРЈ 
и Министерот на Финансиите на ФНРЈ, Владата на 
ФНРЈ донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОВЛАСТИВТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ ЗА 

ЛИЦАТА ШТО СЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР 

1) Членовите на Сојузот на синдикатите на Југо« 
славија, офицери и воени службеници на Југословен-
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ската армија, припадници на народната милиција и 
членови на селанските работи задруги имаат право 
на попуст од 50% на воздухопловите во внатрешниот 
воздушен сообракај на линиите Белград—Дубровник 
и обратно, Белград—'Сарајево—Сплит и обратно, Сара-
јево—Дубровник и обратно, Загреб—Сплит и обратно 
и Загреб—Пула и обратно, со право да резевираат 
места. 

На иста повластица имаат право и членовите на 
на поблиската фамилија на лицата што се споменати 
во претходниот став. 

2) Правото на повластица од претходната точка 
може да се к о р и с т само со потврда (објава) за за-
минување на годишен одмор, што ја издаваат: 

на членовите на синдикатот-синдикалната подруж-
ница, што ја заверува раководителот на претприја-
тието, установата или надлештво™; 

на офицерите и воените службеници на Југосло-
венската арми^-старешината на единицата на која што 
и припаѓаат: 

на членовите на селаиските работи задруги-претсе-
дателот на управниот одбор на задругата, што је за-
верува месниот народен одбор. 

3) Под поблиска фамилија по оваа наредба се 
подразбираат брачниот другар и децата под 18 години. 

За членовите на фамилијата потребно е во потвр-
дата, осем нивните имиња и презимиња да се назначи 
и нивниот однос со корисникот (со брачниот другар 
односно децата). 

4) Поблиски напатствија за применувањето на 
оваа наредба ке издаде по потреба Министерот на 
саобракјајот на ФНРЈ. 

5) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во .„Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија од кој ден престанува 
да важи Наредбата за повласгиците на членовите на 
Сојузот на синдикатите на Југославија на воздухонло-
рите за време додека го користи годишниот одмор 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/49). 

Бр. 3856 
25 јули' 1950 година 

Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на сасбракјајот на ФНРЈ, 
Влада Зечевич, е. р. 

Го застапува Министерот на Финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

инж. Милентије Попович, е. р. 

440. 

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единствените-
цени („Службен лист на ФНРЈ", бр. 106/46) Владата 
на ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Стопан-
скиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ГОЛЕМО 
НА ПРЕЧИСТЕНА И ЗАПРАШЕНА СЕМЕНСКА СТОКА 
НА БЕЛИ ЖИТАРИЦИ ВО ЕКОНОМСКАТА 195051 

ГОДИНА 

1. — За семенската стока на белите житарици се 
определуваат следни единствени продавци цени на 
•олемо за економската 1950/51 година, со важност на 
делата територија на Федеративна Народна Република 
Југославија: 

Динари 
за 100 кг 

1. пченица (озима и јара) 567 
2. р'ж (озим и јар) 521 
3. јачмен (озим и јар) 520 
4. овес (озим и јар) 536 
Овие цени важат франко магацинот во местото 

на дистрибуцијата. 
Како место на дистрибуција се сметаат сите око-

лиски места и места што ке ги означи како места на 
дистрибуција министерот на земјоделието на народна-
та република. 

И. — Семенската стока на белите житарици мема 
да се продава за пари, туку исклучително ке се дава 
во замена за истоветна меркантилна стока во сразмера 
1 : 1 со додаток на разликата помегју цената на мер-
кантилната и цената на семенската стока што е спо* 
мената во првиот став. Оваа разлика се наплатува 
при превземањето на семенската стока. 

III. — Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

IV бр. 3884 
29 јули 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата ка ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет на Владата 
на ФНРЈ и Претседател на Сојузната планска 

комисија, 
Борис Кидрич, е. р. 

441 . 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на 
Советот за преработувачка индустрија на Владата на 
ФИРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ ЗА 
СТАКЛО ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
1. Сојузниот институт за стакло, основан со 

Уредбата за оснивање и работење на Сојузниот ин-
ститут за стакло („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/49) 
пренесен во надлежност на Советот за преработувачка 
индустрија на Владата на ФНРЈ со Уредбата за уки-
нување на генералните и главните дирекции и управи 
во надлежност на органите од Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 38/50) преминува во 
надлежност на Владата на Народна Република Србија. 

2. Службениците на Сојузниот институт за стакло, 
како движниот и недвижниот имот со кои што тој 
управува ке ги превземе Владата на НР Србија. 

3 Ова решение влегува во сила со денот ца објаву-
вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

IV бр. 3887 
25 јули 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана* 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за преработувачки 

индустрија, 
Рато Дугоњич, е. р. 

I 
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442. 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, но предлог од Претседателот на 
Комитетот за заштита на народното здравје на Владата 
на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ 
ЗА КОШТАНО-ЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО РОВИЊ 
ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НР ХРВАТСКА 
И СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА НА 
ГОДНИК ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НР 

СЛОВЕНИЈА 

1. Сојузниот институт за коштано-зглобна туберку-
лоза во Ровињ, што е основан со Правилникот за 
оснивањем и надлежноста на Сојузниот институт за 
коштано-зглобна туберкулоза („Службен лист ка 
ФНРЈ" бр. 110,47) при Комитетот за заштита на на-
водното здравје на Владата иа ФНРЈ премину иа во 
(надлежност на Владата на НР Хрватска, а Сојузниот 
институт за> туберкулоза на Ролни« („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 82/47) при Комитетот за заштита на 
народното здравје на Владата на ФНРЈ, преминува во 
(надлежност на Владата на Народна Република Сло-
венија:. 

2. Службениците на Сојузниот институт за кошта-
но-зглобна туберкулоза во Ровињ и Сојузниот инсти-
тут за туберкулоза иа Голини, како и сиот движен и 
недвижен имот со кој што овие институти раковадат, 
ке ги превземе Владата на Народна Република Хрват-
ска односно Владата на Народна Република Словенија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

IV бр. 3577 
25 јули 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Председател на Комитетот за заштита 

на народното здравје 
др Павле Грегорич, е. р. 

443. 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на 
Комитетот за заштита на народното здравје на Вла-
дата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ ЗА 
ТРОПСКИ БОЛЕСТИ ВО СКОПЈЕ 

1. Се укинува С О Ј У З Н И О Т институт за тропски бо-
лести во Скопје, што е основан- со Правилникот за 
Сојузниот институт за тропски болести во Скопје 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 82/47) при Комитетот 
за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ. 

2. Службениците на Сојузниот институт за троп-
ски болести во Скопје, како и сиот движен и недви-
жен имот со кој што раководел тој ке ги превземе 
Владата на НР Македонија. 

3. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи Правилникот за Сојузниот институт 
за тропски ботести во Скопје од 17 септември 1947 
година III бр. 9873. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

IV бр. 3888 
25 јули 1950 година 

Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Комитетот за заштита на 
народното здравје на Владата на ФНРЈ, 

др Павле Грегорич, е. р. 

НА П РЕЗИДИУМОТ Н Д НДРОДНДТД СКУПШТИНА нд ш ш 

„Службен весни« на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ" во бројот 3 од 1 август 1950 
година објавува: 

Укази за одли« ов ања та бр.: 37/50, 41—46 50, 
48—57/50, во—63/50, 65—75/50, 78—79/50 и 82/50; 

Записници од седниците на Векјето на народите 
и Сојузното векје и заедничките седници на Народна-
та скупштина на ФНРЈ на ј вонредно заседание од 
второто свикување (26—27 јуни 1950 години). 

С О Д Р Ж А Ј: 
Страна 

435. Уредба за укинување генералните и главни 
дирекции што биле во надлежност на Мини-
стерството на тешката индустрија на ФНРЈ 841 

436. Уредба за укинување 'Комитетот за радио-
дифузна служба на Владата на ФНРЈ 842 

437. Уредба за укинување Комитетот за фискул-
тура на Владата иа ФНРЈ 842 

438. Уредба за дополнување Уредбата за таксите 
што се наплатуваат од пловилата на вна-
трешната пловидба — 842 

439. Наредба за повластици на. воздухопловите 
за лицата што се на годишен одмор 842 

440. Решение за единствените продавци цени на 
големо на пречистената и запрашената се-
менска стока од белите жита рини во еко-
номската 19.50/51 година — 843 

441. Решение за пренесување Сојузниот инсти-
тут за стакло во надлежност на Владата на 
Народна Република Србија — 843 

442. Решение за пренесување Сојузниот инсти-
тут за коштано-зглобна туберкулоза во Ро-
вињ во надлежност на Владата на Народна 
Република Хрватска и Сојузниот институт за) 
туберкулоза на Го линк во надлежност на 
Владата на Народна Република Словенија 844 

443. Решение за укинување на Сојузниот инсти-
тут за тропски болести во Скопје. 844 
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