
141. 
У К А З 

Врз ошода на членот 74 точка 6 од Уставот, а во 
ѕВрока со чл. 4 точка 9 од Законот за Пре-з»друмот .на 

родната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ го прогласува Општиот 
закон за морскиот риболов што го донесоа, Сојузното 
в&кје и Векјето на народите на Народната скупштина 
на ФНРЈ на своите седници од 21 јануари 1950 година, 
а. кој што гласи: 

ОПШТ ЗАКОН 

ЗА МОРСКИОТ РИБОЛОВ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Под морски риболов се разбира ловењето на мор-

ска риба како и вагјањето о д море . на други морски 
(животни и морски растенија. 

Прошоите од овој закон ке се применуваат ана* 
1Лошо и што се однесува до одгледувањето на (рибите 
(И други морски животни. 

Член 2 
Државата управува, врз основа на стопанскиот 

тла«, со морскиот риболов како со гранка на народ-
ното стопанство и се грижи за неговото издигање и 
унапредување. 

Државата го уредува и извршувањето на морскиот 
риболов. 

Член 3 
Општиот надзор над морскиот риболов го врши 

Министерството на земјоделието на ФНРЈ, и во рам-
ките на својата надлежност, министерството на народ-
ната република што е надлежно за морскиот риболов. 

Непосреден надзор над морскиот риболов вршат, 
во рамките на своите надлежности и на своето под-
рачје, извршните одбори на •обласните, околиските и 
градските народни одбори. 

Член 4 
Во крајбрежното море на Федеративна Народна. 

-Република Југославија како и во морскиот појас во 
широчина четири наутички миљи, сметајкји од надво-
решниот раб на гериторијалното море на ФНРЈ, спрема 
'отвореното море, туѓ ји државјани не можат да ловат 
[риба, доколку не е инаку о, пре де .тено со закон или 
со меѓународен договор или конвенција, што ги заклу-
чила Федеративна Народна Република Југославија, 

||„ Извршување на риболовот 
Член 5 

Морскиот риболов може да се врши со цел на 
стопанисување и ставањето на ловот во промет, за 
а ичин и домашни потреби, од спорт и во научни цели. 

Член б 
Морскиот риболов во цел на стопанисување и ста-

вање на ловот во промет можат да го вршат држав-
ните претпријатија, рибарските работни задруги, се-
лазиските работни задруги, општите земјоделски задру-
ги и рибари одделни лица. 

Во крајбрежното море на ФНРЈ и во морскиот 
појас што е̂  означен во чл. 4 од овој закон поодделни 
претпријатија, задруги и рибари вршат риболов од 
претходниот став во риболовните реони што ке им ги 
е,предели -извршниот одбор на околискиот?, односно 
градскиот народен одбор што е надлежен по местото 
на нивното седиште, односно пребивалиште, а врз о-
екова на општиот распоред што го донесува обласниот 
народен одбор спрема напатствијата на министерството 
на народната република што е надлежно за морскиот 
риболов и со негова дополнителна потврда. 

Поделбата на крајбрежното море на ФНРЈ и мор-
скиот појас што е означен во чл. 4 од овој закон на 
риболовни реони ја врши министерот на народната 
република што е надлежен за морскиот риболов. 

Член 7 
Државните претпријатија и задруги можат да вр-

шат риболов со сите допуштени рибарски средства^. 

Член 8 
Рибар е она лице на кое што му е риболовот един-

ствено или главно занимање и .кое што е записано во 
рибарскиот катастар (чл. 24). За рибар нема да се 
смета лице што врши риболов само за лични и до-
машни потреби или од спорт. 

За вршење риболов рибарот мора да има дозвола 
од извршниот одбор на околискиот, односно градскиот 
народен одбор. Рибарската дозвола не може да се 
издаде на лице што е правносилио осудено на казна 
забрана да го врши рибарското занимање за време 
додека трае таа казна. 

Државниот орган што е надлежен за издавање на 
рибарска дозвола го одредува видот на риболовот што 
може рибарот да го врши како и видот и количината 
на рибарските средства што може да ги употребува. 

Член 9 
Морскиот риболов за лични и домашни потреби или 

од спорт може да се врши само со ситни рибарски 
средства. 

Член 10 
Здруженијата на риболовните имаат за задача ор-

ганизирање и стручно издигање на риболовните, про-
пагирање риболовот, развивање риболовната дисци-
плина и правилното однесување спрема риболовот. 

Поблиски прописи за здруженијата на риболов-
ните донесува министерот на народната република што 
е надлежен за морскиот риболов, во согласност со 
министерот на внатрешните работи ка народната ре« 
публика. 
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Член 11 
Морскиот риболов можат да го вршат научиш у-

стансѕи и поодделни каучници со цел ма научно испи-
турале јс проучување та морето, морските животни 
и морските растенија. 

Овој риболов може да се врши. со сите рибарски 
средства и без оглед на забраните и огради чеп иј ат а 
што се оро писани со овој закон. 

Член 12 
Приватни лина не можат да се занимаваат со од-

гледување на риби и други морски животни во из-
градени рибњаци и 1ЈДГЛ е лу варишта. По исклучен и е, 
.министерот на народната република што е надлежен 
ѕа морскиот риболов може да им даде дозвола за гра-
дење на рибњаци и одгледувалишта 

Член 13 
Министерството на народната одбрана може да 

определи за извршувањето на риболовот и за граде-
њето на рибњаци и одгледувал ишта во поодделни 
зони на терпторнјалното море на ФНРЈ, што се опре-
делени за подрачја од воено значење, дека е потребно 
одобрение од надлежен воен орган. 

1!1. Заштита и ограничеше на риболовот 

Член 14 
Забрането е да се ловат уште недоволно развиени 

риби (младици) и јајца од риби (мрест). 
По исклученине, министерот на народната републи-

ка што е надлежен за морскиот риболов може да до-
зволи ловење на ила липи и мрест со цел на одгледу-
вање или множење на риби или од други оправдани 
причини. ч-

Член 15 
Забрането е да се лови риба и други морски жи-

вотни со експлозивни, хемиски « слични средства што 
ги етел ус а ат, трујат или зам алу чуваат. 

Член 16 
На означени места каде што се навогјаат теле-

ггафско-телефс.лски или електрични кабел«, -водоводни 
или други цевки, забрането е да се лови со мрежи 
или со други рибарски средства што се влечат по 
дното на морето и да се опушта сидро. 

Член 17 
Со цел на рационално вршење на риболовот, за-

штитата или размножувањето на рибата и други мор-
ски животни, министерот на народната република што 
е надлежен за морскиот риболов може да забрани или 
да го ограничи вршењето на сите или на определените 
видови м а риболов во определени риболовни реони 
од крајбрежното море и морскит појас што е означен 
во чл. 4 од овој закон, за определено време, со сите 
или само со определени рибарски средства. 

IV. Рибарски работни задруги 
Член 18 

Со цел да се унапреди риболовот, неговото вклу-
чување во социјалистичкото стопанство и дадигањето 
на својот животен стандард, рибарите можат да се 
здружуваат во рибарски работни задруги. 

Рибарските работни, задруги се економски органи-
зации во кои што рибарите ги здружуваат рибарските 
средства за поона водство поради колективен риболов 
и друго рибарско производство. Ова производство се 
остварува со заедничко работење и по принципот на 
наградување сосема личното работење во заедничкото 
производство. 

Рибарските работни задруги имаат својство на 
правно лице. 

Член 19 
Рибарска работна задруга можат да формираат и 

да бидат примени во нејзино членство рибарите што 
навршиле 1о години на животот. 

Лицата што не се рибари можат да бидат примени 
во членството на рибарската работна задруга ако има-
ат стручна опрема што е требна на задругата и ако 
работат само за задругата. 

Не можат да бидат оснивачи на рибарска работна 
задруга нити можат да бидат избирани во органите 
на задругата лицата што се осудени на губиток на 
граѓанските права, додека им трае таа казна. 

Член 20 
Секој член на рибарската работна задруга при 

влегувањето го задоуга должен е да ги внесе во за-
другата сите свои рибарски .средства за производство. 

Со внесувањето во задругата овие средства ста-
нуваат задружна сопственост. 

Вредноста на овие средства задругата им ја ис-
платува на своите членови по утврдената цена, во 
срок и износ што ке ги одредат правилата на задру-
гата. 

Член 21 
Со рибарската работна задруга раководат задру-

гарите преку органите на задругата што ги избираат 
и разрешуваат самите. 

Органите на задругата се: собранието, управниот 
одбор и надзорниот одбор. 

Највисок орган на задругата е собранието на за-
другата. 

Член 22 
Рибарските работни задруги имаат правила што 

ти донесува собранието' на задругата, согласно со 
правните прописи и одредби на угледните правила. 

Правилна на рибарската работна задруга ги пот-
врдува извршниот одбор на обласниот народен одбор. ' 

Угледните задружни правила за рибарските работ-
ни задруги ги донесува Министерот на земјоделието 
на ФНРЈ по предлог од Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ. 

Член 23 
Што се однесува до работата, работењето и од-

носот во рибарските работни задруги аналогно ке се 
применуваат прописите на Основниот закон за земјо-
делските задруги што се однесуваат до селаидин е ра-
ботни задруги од Четвртиот тип. 

V. Рибарски катастар 
Член 24 

Министерството па народната република што е на-
длежно за морскиот риболов, обласниот, околискиот и 
градскиот народен одбор, водат рибарски катастар за 
своите подрачја. 

Поблиски прописи за рибарскиот катастар и за 
условите за воведувањето во рибарскиот катастар на 
лицата на кои што им е риболовот единствено или 
главно занимање, донесува министерот на народната 
република што е надлежен за морскиот риболов. 

VI. Советодазни комисии 
Член 25 

При министерствата на народните републики што 
Се надлежни за морскиот риболов се отпиваат сове-
тодавни комисии за морски риболов. 

Советодавните комисии имаат задача да им даваат 
на надлежните државни органи мненија и предлози 
По сите поважни прашања од морскиот риболов. 

Сабота, 18 февруари' 1650 



Сабота, 18 февруари 1950 СЛУЖБЕV ЛИСТ Број 12 — Страна 287 

Поблиски прописи за организацијата и задачите на 
советодавните комисии донесува министерот на народ-
ната република што е надлежен за морскиот риболов. 

VI и Казнени одредби 

Член 26 
Кој врши риболов со забранети средства ,(чл. 15), 

ке се казни извршител на кривично дело со ион ра-
вна елиа работа ш и со л иш ение од слобода до три 
години, со парична казна до 50.000.— динари и со за-
брана да го врши рибарското занимање во траење 
до три години. 

Кој што го става во промет ловот од претходниот 
став, а знае дека е уловен со забранети средства, ке 
се казни како извршител на кривично дело со попра-
вителна работа до 1 година и со парична казна до 
30.000— динари. 

Член 27 
Кој врши бесправно риболов со големи рибарски 

средства, ке се казни како изврши ЈСЛ на прекршок со 
лишеиие од слобода до три месеци или со и ои роди-
тели а работа до три месеци или со парична казна до 
20.000 динари, а може да се изрече и казна одзе-
мање на ловот и средствата со кои што е вршен ри-
боловот. 

Ако е средството од претходниот став рибарски 
брод, со казната што е определена во тој став ке се 
казни и заповедникот на бродот. 

Кој што С е спр авио врши риболов со помали ри-
барски, средства, ке се казни како извршител на прекр-
шок со лишани« од слобода до 30 дена или со попра-
вих е ли а работа до 30 дена или со парична казна до 
10.000.— .цигари и одземање па ловот, а во повторен 
случај може да се изрече и казна на одземање сред-
ствата со кои што е вршен риболовот." 

Член 28 
Со казна лили еми е од слобода до 30 .'V или со 

казна потпалите ла а работа до 30 дена и со парична 
казна, до 10.000.— динари ке се казни како извршител 
на прекршокот: 

1) тој што врши риболов во забрането време, или 
во забранети риболовни ресни,, или со рибарски сред-
ства што се забранети за определениот вид на рибо-
лов или за определено време или за определен рибо-
ловен реон, или преку дозволената количина; 

2) тој што лови без дозвола младинци или мре ст; 
3) тој што на означени места каде што се паво« 

гјаат телеграфско телефонските иљи електричните ка-
сели, водоводни или други цевки, врши риболов со 
мрежи или други рибарски средства што се влечат по 
дното на морето или на тие места спушта сидро. 

VII!. Завршни одредби 

Член 29 

Посебните права на морскиот риболов стечени 
пред влегувањето во сила на овој закон престануваат 
да важат, освен правата што се стечени врз основа 
на меѓународните договори и конвенции што ги за— 
клучила- Федеративна Народна Република Југославија. 

Член 30 
Поголеми рибарски средства во приватна сопстве-

ност можат да се е коп р онр не а ат во полза на државата 
за потребите на државните претпријатија, како и "во 
полза на рибарските задруги, сел оне ките работни за-
други и општите земјоделски задруги, ако го бара тоа 
интересот за унапредување на риболовот и порацио-
налното исползување на тие средства. 

Што се однесува до експропријацијата на рибар-
ските средства аналогно ке се .применуваат пропиеше 
од Основниот закон за експроприација. 

Член 31 1 

^ Додека не се донесат законите на народните ре-
публики за морскиот риболов прописите од овој 3 1-
кон непосредно ке се применуваат на нивните под-
рачја. 

Член 32 
Овој закон влегува во сила осмиот ден после обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

У. бп. бо 
23 јануари 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина на 

Федеративна Народна Република Југославија 
Го застапува Секретарот 

Потпретседател, Претседател, 
Моша Пијаде, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

115. 

У К А З 
Врз основа на членот 74 точката 6 од Уставот, а 

во врска со членот 4 точката 9 од Законот за Прези-
диумот на Народната скупштина на ФНРЈ, ГТрезиди-
умот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува 
Општиот закон за државните архиви што го донесоа 
Сојузното векје и Векјето на народите на Народната 
скупштина на ФНРЈ на своите седници од 21 јануари 
1950 година, а кој што гласи: 

ОПШТ ЗАКОН 
ЗА ДРЖАВНИТЕ АРХИВИ 

I. Органи за чување, заштита и обработка на исторн-
ско-архивскиот материјал 

Член 1 
Сиот историско-архпвски материјал на територијата 

на Федеративна Народна Република Југославија, без 
оглед чија е сопственост или во чии раце се кавогја, 
се става по прописите од • овој закон под народна 
заштита на државата со цел на чување и научно 
истражување. 

Член 2 
Со цел на собирање; заштита и обработка на исто-

риско-архивскиот материјал се оставаат: 
Државна архива на ФНРЈ со седиште во Белград, 
државни архиви на народните републики, и 
архиви на градовите кои што можат да ги осни-

ваат народните одбори во големите градови и. народ-
ните одбори во историски позначителни градови со 
одобрение на владата на народната република. 

Член 3 
Поодделни државни установи и општествени орга-

низации можат да имаат специјални архиви во кои' 
што ке прибираат и чуваат историско-архивски мате-
ријал што настанал во нивното работење. Одлуката за 
осниваљето и за рамките на работењето на овие ар-1 

хив« донесува Владата на ФНРЈ односно владата на 
народната република. 
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Академиите- на науките, универзитетите, музеите, 
•научните институти и други научни и културни уста-
нови можат да имаат збирки на иоториско-архивсш 
материјал. Овие установи сс должни да им испракјаат 
ма надлежните државни архиви сумарен попис на исто-
риско- ар хив ек нот материјал што се навогја кај низ. 
Основањето и обемот ;а тие збирки го пр опис ул а 
•Министерот за наука и култура на ФНРЈ, односно 
министерот или претседателот на Комитетот на народ-
ната република што е надлежен за прашањата на-на-
уката и културата. 

Член 4 
При .Министерството за наука и култура на ФНРЈ 

Тс. оснива Главе« архивски совет, а при министерства-
та односно комитетите што се надлежни за праша-
њата на науката и културата на народните републики 
се основаат републички архивски совети, како сокето-
д и изви ст ру мти тела. 

Главниот архивски совет го назначува Владата на 
ФНРЈ, а републичките архивски совети владата на на-
родната република. 

Член 5 
Надлештвата, установите, организациите и поодд-

елни лица при кои што се нав ог ја исгориско-архнв-
ски материјал должни се совесно' да го чуваат и да го 
обезбедат од расипување или уништување. Тие се 
должни да и испратат на надлежната државна архива 
ловне на псториско-архивекиот материјал со кој ипо 
располагаат и да ја известуваат за сите измени. 

Државната архива на ФНРЈ и државните архиви 
на. народните републики, имаат право и должност, во 
рамките на својата надлежност да вршат надзор над 
чувањето на иеториако-архивскиот материјал без ог-
лед во чии раце се навода тој материјал и со цел на 
неговото чување да определуваат задолжителни мерки 
за заштита. 

Министерот за наука и култура на ФНРЈ односно 
министерот на народната република што е надлежен 
за прашањата на науката и културата, во согласност 
со надлежниот министер, може да одреди државните 
надлештва и установи, општествените и задружните 
организации, верските установи и поодделни лица да 
го предаваат определениот историско-архивски мате-
ријал на државните архиви, како и да пропише усло-
ви под кон што овој материјал ке се предава'. 

Член 6 
Државните архиви имаат првенствено право на; от-

куп на историско-архивскиот материјал. 
Општествените и задружните организации, верски-

те установи и поодделни лица не можат да отугјат 
историско-архивсш материјал пред да го понудат за 
откуп на надлежната државна архива. 

Државната архива на која што нсториско-архпп-
скиот материјал и е понуден за откуп ке го извести 
сопственикот во срок од триесет дена од примањето 
на извештајот да .ти сака да се ползува со правото на 
првенствениот откуп. 

Постапката за проценка на откупниот материјал ја 
проннсува со правилник Министерот за наука и култура 
ка ФНРЈ. 

Член 7 
На лицата што не постапуваат по прописот на чл. 

5 од овој закон историско-архивски от материјал може 
да им биде одземен со накнада, а по проценка на Ми-
нистерството за наука и култура на ФНРЈ, односно на 
републичките министерства иди комитети што се над-
лежни за прашањата на науката и културата. 

Член 8 
Забрането е да .се изнесува историско-архивски 

материјал надвор од територијата на Федеративна На-
родна Република Југославија. По исклучеше, лстори-

ско-архивски материјал може да се изнесе надвор од 
територијата на Федеративна Народна Република Ју-
гославија само но одобрение од Министерот за наука 
и култура на ФНРЈ. 

Член 9 
Државните архиви се установи што имаат одделни 

предсметки во рамките на предсметките од повисокиот 
орган. 

Државната архива на ФНРЈ е под надзор на Мини-
стерот за наука и култура на ФНРЈ и работи по не-
гови напатствија, ^ државните архиви на народните ре-
публики се под надзор на републичките министри од ' 
носно претседатели на комитети ипо се надлежни за 
прашањата на науката и културата. 

11. Казнени одредби 
Член 10 

Кој што со цел да оневозможи чување и ползу-
вање во научни и други спштскорисни цели уништи 
или општега ист ор нс ко-арх и в ски материјал или го из-
несе во странство без предходно одобрение на над-
лежниот државен орган, ке се казни како извршител 
на кривично дело со лише ни е од -слобода со присилна 
работа до година дена. 

Член И 
Со административна казна лишен и е од слобода до 

три месеци или со казна поправителна работа до три 
месеци или со парична казна до 50.000 динари ке се 
казни за прекршок одговорниот раководител, односно 
друго одговорно лице во надлетувате установите или 
организациите како и поодделно лице кое што: 

1. не чува совесно историско-архидаски материјал 
што се навогја кај него, односно кај надлештво, уста-
нова или организација или не го обезбеди од раси-
пување или уништување; 

2. оневозможува на овластените службеници од 
државните архиви да вршат надзор над чувањето на 
нсториско-архивскиот материјал; 

3. не ја извести надлежната државна архива за 
нсториско-архивскиот материјал што ке се најде во 
неговите раце; 

4. им оневозможува на органите од државните ар-
хиви да се служат со и стори око-архивскиот материјал 
што се нав ог ја кај него односно нај надлештво™, у-
становата и организацијата; 

5. оштети петер ис« о ~ ар хив ек и материјал или го у-
ништн без предходно одобрение на надлежната др-
жавна архива. 

Член 12 
Администратпвно-казнена .постапка по прекршоците 

што се определени во овој закон води и казни наре-
чува извршниот одбор на околискиот, градскиот од-
носно реонскиот народен одбор. 

Министерот односно претседателот #а комитетот 
на народната република што е надлежен за прашањата 
на науката и културата може наместо извршниот одбор 
на народниот одбор за секој сторен прекршок да за-
почне ади ни и е т р а т и ви о - к а з и еи а постапка и да изрекне 
казна. 

II!. Завршни одредби 
Член 13 

Додека не се донесат законите на народните ре-
публики за државните архиви прописите од овој закон1 

непосредно ке се применуваат на целата територија на 
Федеративна Народна Република Југославија. 

Член 14 
Се овластува Министерот за наука и култура на 

ФНРЈ да донесе поблиски прописи за тоа што ке се 
смета за историско-архивски материјал од државните 
архиви, за ползувањето на исторнеко-архивскиот ма-
теријал, како и други прописи што се потребни за 
применувањето на овој закон. 



Сабота, 18 февруари 1950 ^ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 12 — Страна 289 

Член 15 

Овој закон влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија". 

У. бр. 60 
23 јануари 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Го застапува Секретарот 
Потпретсе пател, Претседател, 

Моша Пијаде, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

116. 

Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на 
ФНРЈ, а со цел на правилното применување- на законот, 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 17 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА 

АРБИТРАЖА 

Во смисла на чл. 17 од Законот за државната 
арбитража, а согласно со Задолжителното толкување 
на овој член С. бр. 145 од 5 февруари 1949 година 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 12/49) Главната државна 
арбитража, од оправдани причини, може да отста-
пи на било која државна арбитража ца решавање 
поодделни спорови од чл. 17, односно од чл. 15 од За-
конот за државната арбитража освен споровите од тот. 
3. на овој последен член, т. е. споровите во кои што 
е една странка Министерството на народната одбрана, 
или една или обете странки негови установи, претпри-
јатија или овластени воени команди. 

Кинисувајкји од тоа начало, чл. 17 од Законот за 
државната арбитража треба да се разбере така, дека 
споменатото исклучените што се однесува до делега-
цијата на споровите од чл. 15 точ. 3 од овој Закон 
не се однесува на споровите во кои што едната или! 
обете странки е трговинско претпријатија од ресорот 
на Министерството на народната одбрана, т. е. прет-
пријатие што се занимава со снабдување со спрема 
и со средства за подмирување на животните потреби 
и вршење на други работи во врска со снабдувањето 
на под офицер ит е, офицерите, генералите, адмир алит е 
и другите воени Службеници на постојана служба 
во Југославенската армија и членовите на нивните 
фамилии. Овие спорови Главната државна арбитража 
при Владата на ФНРЈ, односно Сојузната државна 
арбитража може да ги одстаг.и на решавање од 
оправдани причини во смисла на чл. 17 од Законот 
за државната арбитража, на било која државна 
арбитража. 

С. бр. 181 
14 февруари 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Го застапува Секретарот 
Потпретседател, Претседател, 

Моша Пијаде, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

117, 

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единствените 
цени („Службен лист на ФНРЈ' ' бр. 103/46) Владата 
на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Стопанскиот 
совет на Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА ВО ЕКОНОМ-
СКАТА 1949/50 ГОДИНА НА ПРОПИСИТЕ ЗА ПОНИ-
СКИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ПРОДАВЦИ ЦЕНИ НА ГОЛЕМО 
НА ЖИТАРИЦИТЕ, БРАШНОТО, ГРИЗОТ, Р ЖОТ 
ЈАЧМЕНОТ И ОВЕСОТ, ШТО СЕ ПРОПИСАНИ ЗА 

ЕКОНОМСКАТА 1948/49 ГОДИНА 
1. Во економската 1949;50 година останува во 

важност Решението за пониските единствени продавци 
цени на големо, на житариците, брашното, и гризот 
во економската 1948 година, со важност на целата те-
риторија на Федеративна Народна Република Југосла-
вија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 76/48) и Решението 
за пониските единствени продавци цени на големо на 
р'жта јачменот и овесот во економската 1948/49« година 
со важност на целата територија на Федеративна На-
родна Република Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 23/49). 

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

IV бр. 881 
11 февруари 1950 година 

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

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

Претседател на Сојузната планска комисија 
и Претседател на Стопанскиот совет 

на Владата на ФНРЈ, 
Борис Кидрич, е. р. 

118. 
Врз основа на точ. XXX од Решението за раба 

тете и маржите' за производите од основното зна-
чење за стопанството за кол што се прописани един-
ствени цени („Службен лист на ФНРЈ" бр. 1/50), а 
во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ, пр оти е ув ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И УПЛАТУВАЊЕТО НА РА-
ЗЛИКИТЕ НА РАБАТИТЕ ШТО НАСТАНУВААТ КАЈ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВИК-

СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ГОЛЕМО 

1) Разликите на рабатите што настанале поради 
тоа што вкупниот рабат (трошковите на трговијата), 
содржан во структурата на цената на производите со 
одредени единствени цени во продавањето на мало, 
поголем од вкупниот рабат што е одреден во решени-
ето за рабатите и маржите што се издадени после 1 ја-
нуари 1950 година за производите со единствени цени 
во продавањето на мало — ироизводителните претпри-
јатија и трг свинските претпријатија на големо должни 
се да го пресметаат и уплатат во државниот буџет 
спрема натамошните прописи од ова напатствие. 

2) Про и зеолит ели ите пр етири јапија ке ги прода-
ваат производите со одредени, единствени цени Ј>О 
продавањето на мало ио тие цени, но почнувајќи од 



СЛУЖБЕН ЛИСТ 

15 јануари 1850 година ке им одобруваат на купува-
чите рабати и додатоци за пој аси те на допремањем 
што се одреден« во решението за рабатите и мар-
жите, а разликите од точ. 1 од ова напатствие ке ги 
пресметуваат по фактурите при продавањето и ке из-
даваат вирмански налози со наплата на сиге разлики 
во исто време со поднесувањето на фактурата за на-
плата. 

Уплатата на овие разлики не се врши во полза на 
буџетот на оној орган кому претпријатието по своето 
значење му пропаѓ ја и тоа: 

претпријатијата од сојузно значење на с-«ата бр. 
01-800-036 со ознака „во полза на партијата 39"; 

претпријатијата од републичко значење на е-ката 
бр. 801-036; 

претпријатијата на Автономната покраина Војво-
дина на с-ката бр. 3-802-036; 

претпријатијата на Автономната Косовеко-метол и-
ската област на саката бр. 38-802-036; 

претпријатијата од обласно значење на с-ката бр. 
803-036; 

претпријатијата на околиските народни одбори на 
с-ката^бр. 804-036; 

претпријатијата на градските народни одбори на 
е-ката бр. 805-036. 

Претпријатијата на задружните и општествените 
организации и приватните претпријатија ке ги уплату-
ваат овие разлики на сметката н а оној околиши одно-
сно градски народен одбор на чија што територија 
се навогја. 

Производи одно-
сно груЛи на про 

изводи спрема 
решението за ра-
батиге и маржите 

Запаси 
81-ХП-49 

Набавено 
о д 

1-15-1-1950 
В к у п н о Производи одно-

сно груЛи на про 
изводи спрема 

решението за ра-
батиге и маржите коли-

чина 
вред-
ност 

коли-
чина 

вред-
ност 

колич. 
(2+4) 

вред. 
(3+5) 

1 2 3 4 5 6 7 

На вирманскиот налог со кој што се издава нало-
гот за уплата на овие разлики, претпријатијата од 
републичко знамење треба да го означат пред бројот 
на сметката, оперативниот број на Централата на На-
родната банка за логичната република а претпријати-
јата од локално значење оперативниот број на седи-
штето на државното кредитно прет,пријатне што го 
извршува буџетот во чија полза се врши уплатата. 
Зад бројот на сметката треба да се означи буџетската 
партија во чија полза се врши уплатата. 

чЗ) Државните трговински претпријатија на големо 
ке ја извршат претсметката на разликите на рабатите 
на запамте на стоката со одредени единствени цени 
во продавањето на мало, што се затекнала на 15 ја-
нуари 1950 година, и тие разлики ке ги уплатат во 
државниот буџет. 

Залаевте па стоката на 15 јануари 1950 година ке 
се утврди на тој начин што ке се земе состојбата на 
залаеше опрема пописот на 31 декември 1949 година 
по видовите- и на таа состојба ке и се додаде наба-
вената количина на стоката по видовите во времето 
од 1 до 15 јануари 1950 година, и од тоа ке се -одбије 
количината па стоката по видовите што се продадени 
во време од 1—15 јануари 1950 година. 

За да се утврди состојбата на стоката на 15 јану-
ари 1950 година претпријатијата се должни врз основа 
на пописот на стоката ол 31 декември 1949 година и 
книговодствените податоци да состават преглед на 
состојбата на записите на 15 јануари 1950 година » 
да ги пресметаат разликите на рабати™ за уплата во 
буџетот по следниот образец: Ж • Ж -ау .ЖНВСЗЅГЛИЅЖ! " 

Продадено 
о д 1 д о 15-
1950 година 

Запаси 
15-1-1950 

Вкупен рабат га 
Продадено 
о д 1 д о 15-
1950 година 

Запаси 
15-1-1950 

содржан че 
единстве-
ната цена 

по новите 
прописи 

га 

коли-
чина 

вред-
ност 

крлич. 
(6-&) 

вред. % износ % износ да н а . 

8 9 ЈО ш , 13 И 15 16 1 

Овие разлики има да се пресметаат и да се упла-
тат за вкупниот залае најдалеку до 15 март 1950 го-
дина и тоа на сметката означени во точката 2 од ова 
напатствие, а спрема значењето на трговинското прет-
пријатие. 

Доколку п о с т о е в т е стопи на вкупниот рабат се 
изменат со нови решенија, пресметката на разликите 
ке се изср:ни од денот на важењето на новите стопи, 
применувајќи го горниот образец со соодветна измена 
на датите на неговите рубрики, со тоа, разликите да 
се уплатат во срок од 60 дена од денот на важењето 
на новите стопи. 

4) Производителните претпријатија и трговтинските 
претпријатија на големо ги пресметуваат разликите по-
меѓу стварно одобрените додатоци за појасите на до-
премање™ и просечните додатоци што се содржани 
во вкупниот рабат (тон. VI ст. 3 и 4 од Решението 
за рабатите и маржите- од 4 јануари 1950 година) со 
административно-оперативното раководство во срок од 
15 дена по истекот на секој месец за минатиот месец, 
со тоа ади ин ис тр а т ив и о -"ои е р ати в н ит е раководства да 
се должни да извршат ппедсметка со буџетот на надле-
жниот орган во срок од натамошните 15 дена. 

5) Она напатствие 'ке се применува од 15 јануари 
1950 година. 

Бр, 1880 
14 јануари 1950 година 

Белград 
Го застапува Министерот на финансиите 

на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
инж Милентије Попович, е. р. 

Согласен, 
Претседател на Стопанскиот совет 

ча Владата на ФНРЈ, 
Борис Кидрич, е. р. 

119. 

Врз основа на чл 12 од Уредбата за осниван)ето 
и работењето на шкотските кујни („Службен лист на 
ФНРЈ бр. 106М9), а во согласност со-Министерот на 
трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, пронесувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА РАБОТЕЊЕТО И СНАБДУВАЊЕТО НА ШКОЛ-
СКИТЕ КУЈНИ 

1) Основањето на школските кујни се врши врз 
основа на планот на мрежата на шталските кујни ко ј 
што се донесува иа начинот што е прописан во чл. 6 
од Уредбата за отпивањето и работењето на школ-
к и т е кујни'. Во таа цел извршниот одбор на месниот, 
околискиот односно градениот народен одбор должен 
е да изработи план на мрежата за своето подрачје и 
да му го предложи на обласниот народен одбор. Врз 
основа на овие предлози обласниот народен одбор со-
става план на мрежата за својата област и му го пред-
ложува на министерот на проеветата на народната ре-
публика. 

2) Основањето, организирањето и работењето на 
школоката кујна се спроведува со активна соработка 
и помоли- на 'општествените организации, првенствено 
на Народната младина, Народниот фронт. А ити фати , 
етичкиот фронт на жените и Црвениот крст. 

3) При секоја школска кујна се оснива одбор на 
школската кујна. Овој одбор раководи со кујната, врши 
надзор над нејзиното работење се грижи за нејзиното 
снабдување, особено ако е на село, и решава за. при-
емот на учениците на храна. 

Одборот го сочинуваат: управник на школската 
кујна, управител односио директор на школата за чии 
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ученици кујната р основана и претставници на Народ-
ниот фронт и на ант и ф аш ис тил к ист фронт на жените. 
Кај кујните во градот во одборот влегува и претста-
вите« на Младинската организација, а кај кујните на 
село раководителот на пионерскиот одред. 

Одборот се образува веднаш после оснива,љето 
на кујната и се состанува спрема потреба а најмалку. 
2 пати месечно. 

4) Со школската кујна раководи нејзиниот управ-
ник. Тој е одговорен за целокупното работеше на 
школската кујна, а особено за правилната исхрана и 
снабдувањето, и должен е да ги извршува одлуките 
на одборот на шкотската кујна. Извештајот за рабо-
тењето и состојбата на кујната тој го поднесува секој 
месец до одборот на шкотската кујна и до поверени-
кот на прооветата. 

5) Секоја школска кујна има свој печат со текст 
спрема законот за изработка штембили, печати и жи-
гови. 

6) Бројот на лицата што работат во школската 
кујна се одредува спрема стварните потреби, а осо-
бено одрема бројот на учениците што се раиат во неа. 

По правило, во школската кујна за 100 ученици 
работат 1 кувар и 1 помошни«, за 200 ученици — I 
кувар и 2 помошника, за 400 ученици — 1 кувар и 3 
помошника 4г за 600 ученици — 1 кувар и 4 помош-
ници. 

Во градската школска кујна со поголем број уче-
ници можат да се постават благајник и економ, а по 
потреба и магационер. 

Управникот и другиот персонал што работаат во 
школскагга кујна се илакјаат спрема прописите за пла-

жите на наместениците и работниците во угостител-
ството. 

7) Должноста на управникот и на другиот персо-
нал во селската школска кујна, по правило, се врши 
доброволно и без пари. Членовите на одборот на 
шкотската кујна должноста на управникот ја вршат со 
ред, а другите работи ги вршат членовите на опште-
ствените организации 

8) Поблиски прописи за задачите и работењето на 
одборот, управникот и другиот персонал што е запо-
слен во школската кујна ке донесат министрите на 
просветата на народните републики. 

9) Предлогот на претсметката и приходите и ра-
сходите на школе кат а кујна го состава одборот и му; 
го предложува на извршниот одбор на народниот од-
бор кој што раководи со неа и кој што е должен од 
своите средства да ги обезбедат основните финан-
сиски средства за нејзиното оснивање и (правилното 
работење. 

10) Финансиското работење и водењето на книго-
водството во школската кујна се врши спрема посто« 
јекјите соодветни прописи. 

11) Шумските кујни работаат без добивка. 
Доприносот ипо го плаќаат учениците за храна се 

наплатува спрема Напаггствието за одредување на еле-
ментите од кои што се состоји структурата на норми-
раните трошкови на исхраната во школоките кујни 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/50"). 

12) За прехрана на учениците школската кујна се 
снабдува со намирници кои што добива: 

а) од посебниот додаток за шкотските кујни што 
се осигурува. со планот на расподелбата што е про-
писа« од страна на Министерството на трговијата и 
снабдувањето на ФНРЈ; 

б) со давање на соодветни купони од потрошач« 
ките карти на учениците на обезбедена снабдување; 

в) од влогот во натура на учениците без обезбе-
дено 'снабдување; 

г) од прилогот на општествените и задружните ор-
ганизации и патронат!;; и 

д) од приносот на економијата. 
13) Во школската кујна редовно се подготвува 

еден оброк (ручек Или вечара). 

На еден ученик му следува месечно за еден оброк 
дневно: 

хлеб 6,750 гр. 
бело брашно 720 „ 
круница (од овес, од хељда, од пченка, 

од пченица), макарони и ел. 450 „ 
брашно за запршка _ — 180 „ 
ш ек јер _ 675 „ 
маснотии 495 „ 
месо • 1.485 „ 
14) На име на прехрана учениците со обезбедено 

снабдување даваат месечно на секој од нив како по-
себен додаток, без купони од потрошачкпте карти, од 
Централизованиот фонд на сојузното обезбедено снаб-
дување следна количина на намирници: 

хлеб _ _ 4 500 гр. 
бело брашно - — 480 ,, 
крупица (од овес, од хељда, од пченика, 

пченична), макарони и сл. ЗОО „ 
брашно за запршка — — — — —• 120 „ 
ш ок јер _ 675 „ 
маснотии — — 295 „ 
месо — 985 „ 
Другата количина на животни прехрани, до коли-

чините прописани со таблицата во точ. 13 од ова на-
патствие, се добива со давање на соодветен број ку-
пони од потрошачките карти на тие ученици. 

15) За еден дневен оброк учениците на обезбеде-
но снабдување што се хранат во школската кујна, да-
ваат месечно следен број на купони од потрошачките 
карти: 

за клео — — — 2! купон 
за маснотии 2 „ 
за месо — — 2 „ 
16) Народниот одбор може, спрема расположи-

вито фондови на животните прехрани да го ослобо-
ди сечењето па купоните од потрошачките карти за 
артиклите на прехраната на оние ученици што се хра-
нат бес пари во школската кујна. 

17) Пропеаната количина на шекјер (точ. 13) се 
издава без сечење купони за сите ученици што се 
хранат во шталската кујна. 

18) Министрите на трговијата и снабдувањето, во 
согласност со министрите на просветата на народните 
републики ке пропишат спрема расположивите фондо-
ви навиките во исхраната во поедините краишта, нор-
ми по кои што ке се издава храната во шкотската 
кујна во предметите на прехраната од републичкото 
дополнително снабдување. 

19) Шкодскагга кујна може, во согласност со по-
пе репете ото на трговијата и снабдувањето да издава 
и пов ек је оброци на ден ако располага со потребни 
количини на животни прехрани. 

За тие други оброци кујната се снабдува со жи-
вотни прехрани врз -основа на купоните за хлеб, месо 
и маснотија од потрошач ките карти на учениците што 
се хранат во неа или од локалните извори. 

20) Шкотската куша работи само за време на тра-
ењето на наставата во школата. 

Народниот одбор кој што раководи со шкотската 
.кујна може, во согласност со родителите и старате-
лите на учениците што се хранат во неа, да организира 
издавање га храна и за време на празниците и га 
шкотските одмори. За тие пекови кујната се снабду-
ва со животни прехрани врз основа на купоните од 
нотр ош алките карти на учениците што се хранат во 
неа или од локалните извори. 

21) Учителите, превод ав ате лит е и професорите за 
чии ученици кујната е основана можат да се хранат 
во ^колската кујна, со тоа да го платат полниот износ 
на цената на чинењето на храната и да даваат ист 
број на купони како и ири прехраната во работничко-
службеничкиот рес тор а т . 
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Персоналот запослен во кујната што се храни во 
неа ке дава ист 6ООЈ на. купени како И персоналот 
што е запослен во работинчко-службекичките ресто-
р а н и кога се храни во нив. 

Наставниот и другиот персонал кој што во шкот-
ската кујна постојано ја врши должноста на вееп шаи 
може да се храпа во реа, со тоа за еден дневен оброк 
да дава месечно следи!! купони од потрошачките кар-
ти; 20% хлеб«и. 30% за маснотии и 30% за месо. 

22) При доделувањето и издавањето на артиклите 
на прехранета, од обезбеденото и дополнителното ре-
публичко снабдување школската кујна ужива првен-
ство како социјална и здравствена установа. 

23) Народниот одбор кој што ја основал школ-
ската кујна должен е да осигура потребен инвентар за 
неа. 

24) Врз основа на ова напатствие министрите на 
проев етата, во согласност со министрите на тргови-
јата и снабдувањето на народните републики, ке доне-
сат поблиски прописи! за организацијата, 'работењето и 
п о л е в а њ е т о на шкотските кујни, како и за начинот за 
набавка инвентар. 

25) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист па Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр., 1900 
31 јануари 1950 година 

Белград 
Министер за наука и култура на ФНРЈ, 

Родољуб Чолакович, е. р. 
Согласен, 

Министер на трговијата и снабдувањето 
на ФНРЈ 

Осман Карабегович, е. р. 

120. 
Брз основа на членот 42 од Уредбата за извршу-

вање на буџетот („Службен лист на ФНРЈ'' бр. 24/47), 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА НЕИЗМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ 

ОД 1949 ГОДИНА 

1. Сите испорачани, како и извршителите на рабо- ' 
тате ке поднесуваат ненаплатени фактури односно си-
туации! за испорачки и услуги од 1949 година непо-
средно на купувачот односно на инвеститорот, поради 
барање кредити од Министерството на финансиите на 
ФНРЈ. 

2. Повисоките наредбодавачи ке ги приберат спи-
ековите на обврските од лична и материјална природа 
од своите подрачни наредбодавачи, а стопанските ми-
нистерства и од стопанските претпријатија под нивна 
управа за обврските по инвестициите, и со списокот 
на своите обврски ке ги испратат до Министерството 
на финансиите на ФНРЈ. Другите односи на држав-
ните стопански претпријатија со буџетот ке се регу-
лнсаат по одобрувањето на годишните завршни сметки. 

3. Спирков ите на обврските на подрачните органи 
мораат да бидат потпишани од страна на нивните на-
редбодавачн и ометкополагачи. Барење за отворање на 
кредити кое што го поднесува повисокиот наредбода-
нач до Министерството на финансиите на ФНРЈ мора 
да биде потпишано од страна на повисокиот наредбо-
давач и сметкополагач. 

Спиоковнте мораат да содржуваат следни пода-
7 е цп: реден број, назив на органот кој што ја создал 
обврската, поради што обврската е создадена', кога 
настанала, износ на обврската да ли било кредити во 
бремето на создавањето на обврската или не, и об-
разложение. 

Во последната рубрика (образложение) треба да 
се внесе објаснение зошто обврската не е на време 
ликвидирана, и ако не било кредити во времето на 
создавањето на обврската зошто обврската е создадена 
без кредити. Во случај на употреба на обртните сред-
ства за инвестиции,- да се наведат причините на ваква 
постапка. 

4. Повисоките и ар е дб од а« ич и, во барањето што го 
исправаат до Министерството на финансиите на ФНРЈ 
ко цел на отворање на кредита, мораат, за целокуп-
ниот износ на обврските за кои што се бара отво-
рање на кредити да дадат свое образложение кое што 
треба да содржи: оправданост на настанатите обврски 
или, евентуално неоправданост и во врска со тоа да 
се наведат одговорните лица; објаснување на оние 
случајеви дека обврските создадени без претходно о-
безбедување на кредити и од кои причини; за случа-
ј е в и ^ на употреба на обртиите средства во инвести-
ционите. цели кај препири јал« јата, да се наведат одго-
ворните лица што ги сториле овие прекршоци. 

5. Крајниот срок за поднесување барања од стра-
на на повисоките наредбодавачи до Министерството 
на финансиите на ФНРЈ за отворање кредити за неиз-
мирени те обврски од 1949 година е 31 март 1950 го-
дина. 

6. И сп ор апачите се должни во фактурите што ги 
пспоставуваат посте 31 јануари 1950 година, а што се 
однесуваат на услугите или испорачките од 1949 го-
дина, да го означат видливо тоа. Кредитните прет-
пријатија нема да вршат исплати на такви фактури по 
Уредбата за меѓусебното плакјање во стопанството, 
туку подносителот ке го упатат на постапка по оваа 
наредба. 

7. Оваа наредба аналогно има да се применува и 
кај републичките органи како и кај органите на на-
родните одбори. 

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 2600 
28 јануари 1950 година 

Белград 
Ро застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

Милентије Попович, е, р. 

121. 
Врз основа на чл. 8 од Уредбата за снабдување 

•жнтелството („Службен лист па ФНРЈ" бр. 12/48), 
издаваме 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРОМЕТОТ НА ЗАРЗАВАТ 

И ОВОШТИЕ 
1. Со цел да се обезбеди снабдувањето на жптел-

ството од градовите и индустриските центри со зарза-
ват и овоштие, откупните претпријатија и откупно-
дистрнбутнвннте претпријатија на градовите и инду-
стриските центри, кои што се занимаат со снабдување 
на жителството, можат да контрахираат и откупуваат 
зарзават и овоштие од индивидуалните земјоделски 
стопанства, од селанските работни задруги и од општи-
те земјоделски задруги на целата територија на Феде-
ративна Народна Република Југославија. Овие прет-
пријатија се должи!! да контрахираат и откупуваат зар-
зават и овоштие првенствено во својата најблиска око-
лина, а во границите на потребите на потрошачки)! 
центар што го снабдуваат односните претпријатија. 

Министерството на трговијата и снабдувањето на 
ФНРЈ, во согласност со Министерството на државните 
набавки на ФНРЈ, може да одреди по прописите о^ 
оваа наредба да се снабдуваат само оние градови и 
индустриски центри кои што не можат да се снабдуваа! 
од непосредната и поблиска околина. 
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2. Да бк се обезбедило подмирувањето ка олшто-
' државните приоритетни потреби, Министерството на 
трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, во согласност со 
Министерството на државните набавки на ФНРЈ, може 
да одреди: 

а) Производителни реони во кои што исклучително 
или првенствено ке имаат право да контрахираат и 
откупуваат зарзават и овоштие одредени претприја-
тија кои што добиваат задача да ги подмират општо-
државннте приоритетни потреби. 

б) претпријатија кои што контрахирале и откупу-
вале зарзават и овоштие во одреден реон еден дел 
од откупените количини да му ги останат на претпри-
јатието' кое што добило задача да ги подмирува општо-
државните приоритетни потреби. 

На претпријатијатието кое што ке добие исклучи-
телно или првенствено право на контролирање и отку-
пување на зарзават и овоштие во еден пронзводите-
леи реон, преминуваат правата и задолженијата од 
неизвршените договори кои што со производителот ги 
склучиле претпријатијата кои што контра*прале и отку-
пувале зарзават и овоштие во односниот реон пред 
да добило односното претпријатие право на исклучи-
телен или првенствено право на откуп. 

3. Државните земјоделски добра можат да го коп-
трахираат и продаваат својот зарзават и овоштие или 
само на одредените претпријатија од точ. 1 од оваа 
наредба или слободно. Решение за тоа за земјоделските 
добра од републичко, покраинско и од обласно значе-
ње донесуваат согласно министерството на државните 
набавки на народната република, министерството на 
трговијата и снабдувањето на народната република и 
министерството на земјоделието односно министерство-
то на државните земјоделски добра на народната ре-
публика а за земјоделските добра од сојузно значење 
Министерството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, 
Министерството на државните набавки на ФНРЈ и Ми-
нистерството на земјоделието на ФНРЈ. 

4. Претпријатијата од тот. 1 од оваа наредба што 
набавуваат зарзават и овоштие со контрахнрање, до-
говорените количини ке ги плакјааг по следните цени: 

а) по цената што е точно одредена во договорот 
спрема сроковите на испорачката. Овие срокови се 
утврдуваат во точно одреден број денови, а се сметаат 
ОД денот на првото јавување на договорениот про-
извод на пазариште, или 

б) по цената која што во време на ^порачката 
ке се формира на пазариштето. 

Цената под б) не може да биде поголема од нај-
големата откупна цена што за поодделна околија ке 
ја утврди поверенството на државните набавки на око-
лискиот народен одбор. Овие цени ги утврдува пове-

•ренството на државните набавки на околискиот на-
јредин одбор за некое пократко време унапред, а врз 
основа на ориентационите цени добивени од министер-
ството на државните набавки на народната република, 
и по претходно прибавено мнение од претпријатијата 
што контрахпраат или откупуваат зарзават и овоштие 
на подрачјето на односната околија и поверена^ ото 
на државните набавки на соседните околии во кои што 
се произведат исти артикли. 

Претпријатијата кои што откупуваат зарзават и 
овоштие а што претходно не склучиле договор за кон-
трахирање, должни се, исто така да се придржуваат 
кон цените од претходниот став. 

За навремена испорачка и за подобар квалитет на 
.испорачаниот зарзават и овоштие врз основа на склу-
чените договори за контрахирање претпријатијата од 
Чоч. 1 од оваа наредба ке им исплатуваат на испорача-
ните премија која што може да изнесува до 20% од 
цената. 

5. Во договорите што ги склучуваат претпријати-
јата од точ. 1 од оваа наредба со производителите на 
Гзараав&т и овоштие мора задолжително да се предвиди 
Задолжителна договорна к&ана (пенал) за ненавремена 

ГДспорачка на д^оворвните количини иа зарзават и 
овоштие, како и накнада за случај претпријатието не-

оправдано да го одбие превземањето па зарзаватог 
и овоштието кое што производителот е готов да го 
испорача или неоправдано задоцнил со превземањето. 

6. Претпријатијата од тон. 1 од оваа наредба пред 
да пристапат кон контрахнрањето или откупувањето 
на зарзават и овоштие сс должни да му се пријават 
на п о в е р е н и е т о на државните набавки на околискиот 
народен одбор на чие што подрачје контрахираат одно-
сно откупуваат. За извршената пријава поверекството 
на државните набавки на околискиот народен одбор 
ке му издаде нп претпријатието потврда. Без оваа 
потврда претпријатието не може да контролира нити 
да откупува зарзават и овоштие. 

7. Поверенетвото на државните набавки на околи-
скиот народен одоор доли сно е да води посебна еви-
денција за количините и цените на зарзават и овоштие 
што претпријатијата од точ. 1 од оваа наредба, ги 
откупуваат на неговото подрачје, како и да врши кон-
трола над работата на тие претпријатијата. Начинот 
за водење на оваа евиденција, вршење контрола како 
и нзвештајната служба ке се пропише посебно. 

8. Со парична казна до 20.000 динари или со по-
правнтелна работа до 2 месеци ке се казнат: 

а) лица кои што неовластено ги спречуваат или 
смекјаваат претпријатијата од точ. 1 од оваа наредба 
при контрахирањето или откупувањето на зарзават 
и овоштие; 

б) раководителите и одговорните службеници на 
претпријатијата од точ. 1 од оваа наредба ако контра-
хнраат или откупуваат зарзават или овоштие во про-
изводителните' реони кои што се по тач. 2 од оваа 
наредба им се доделени на одредените претпријатија, 
ако не се придржуваат кои цените од точ. 4 од оваа 
наредба и ако контрахираат или откупуваат зарзават 
и овоштие без потврда од точ. 6 од оваа наредба; 

в) раководителите и одговорните службеници на 
државните земјоделски добра ако продаваат зарзават 
и овоштие противно на решението од точ. 3 од оваа 
наредба. 

Постапка води и решенија во прв степен донесува 
извршниот одбор на околискиот народен одбор по 
прописите од Основниот закон за пре'кушоците. 

9. Оваа наредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 1973 

8 февруари 1950 година 
Белград 
Министер на трговијата и снабдувањето 

на ФНРЈ, 
Осман Карабегович, е. р. 

Министер на државните набавки на ФНРЈ, 
Јаков Блажевич, е. р. 

122. 
Во цел да се обезбеди благовременото и правил-

ното спроведување реорганизацијата на социјалното оси-
гурување до донесувањето на новите прописи за орга-
низацијата на социјалното осигурување, во смисла на 
чл. 90 од Законот за социјалното осигурување на ра-
ботниците и службениците и нивните фамилии, но 
предлог од Министерот на трудот на ФНРЈ и Претсе-
дателот на Комитетот за социјалните грижи на Вла-
дата на ФНРЈ а во согласност со Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ РАБОТИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ЗА-
ВОД ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД СТРАНА 
НА ОРГАНИТЕ ОД РЕСОРОТ НА СОЦИЈАЛНИТЕ 

ГРИЖИ 
1) Државниот завод за социјално осигурување и 

неговите органи (Дирекцијата и филијалите) влегуваат 
во состав на соодветните органи од ресорот на соци-
јалните грижи, и тоа: 
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Дирекцијата на Државниот завод за социјално оси-
гурување — во состав на Комитетот за социјални гри-
жи на Владата на ФНРЈ. 

Филијалите на Државниот завод за социјално оси-
гурување во седиштата на народните републики — 
во состав на министерствата на социјалните грижи на 
народните републики. 

Филијалите на Државниот завод за социјално оси-
гурување во седиштата на Автономната Покраина Вој-
водина, Автономната Косовско-метохиска Област како 
ји филијалата на Државниот завод за социјално оси-
гурување во Сплит — во состав. на поверепството 
за социјалните грижи на соодветните повисоки народни 
одбори во тие седишта. 

Во поглед на вклучувањето на експозитурите на 
Државниот завод за социјални грижи во состав на око-
лиските односно градските (реонските) народни одбори 
ке донесе поблиски одредби Претседателот на Коми-
тетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ во со-
гласност со Претседателот на Комитетот за законо-
давството и изградба на народната власт на Владата 
на ФНРЈ. 

2) Органите од ресорот на социјалните грижи со 
превземањето во својот состав на органите на Држав-
ниот завод за социјално осигурување ги превземаат 
нивните текукји работи со п о с т о е в т е службенички 
кадрови, ИМОТОТ (инвентарот, побарувањата и обврски-
те), архивите, работните книги и евиденциите, како 
и со сите соодветни финансиски средства и кредити, 
а спрема состојбата на денот на фактичкото превзе-
мање, и го продолжуваат тоа работење како свое соп-
ствено работење. 

Исклучително, решенијата за службеничките односи 
на службениците превземени од органите на Држав-
ниот завод за социјално осигурување ке ги донесува 
до I јули 1950 година Претседателот на Комитетот за 
социјални грижи на Владата на ФНРЈ. 

3) Во цел да се востанови имотната состојба на 
Државниот завод за социјалното осигурување за вре-
ме па превземањето на неговите органи, работните 
книги од 'то ј завод ке се заклучат со денот 31 декем-
ври 1949 година, а работењето од 1 јануари 1950 го-
дина ке се смета како работење на органите од ресо-
рот на социјалните грижи. 

4) Наредбодагелно право за извршувањето на прсд-
сметките на Државниот завод за социјалното осигуру-
вање преминува со денот на влегувањето- во сила на 
Законот за социјалното осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии на Претседателот 
на Комитетот за социјалните грижи на Владата на 
ФНРЈ. 

5) Превземан,ето на работењето на органите од 
Државниот завод за социјално осигурување од страна 
на новите органи ке го извршат посебни комисии што 
ке се формираат за превземање на секоја поедина 
организациона единица на Државниот завод за соци-
јално осигурување. Во овие комисии што ке се форми-
раат при соодветните органи па социјалните грижи ке 
одредат по еден претставник и тоа: 

а) организационата единица на социјалните грижи 
што го врши превземањето; 

6) организационата единица на Државниот завод 
за социјално осигурување што се превзема; 

в) органот од ресорот на трудот кој што до сега 
вршил надзор над организационата единица на Држав-
ниот завод за социјалното осигурување што ја прев-
зема; 

г) организационата единица на Народната банка 
иа ФНРЈ. 

За извршеното превземање комисиите ке соста-
ват записник во два примерка, од кои што еден го 
превзема надлежниот орган на социјалните грижи, а 
другиот органот на ресорот на трудот кој што бил 
застапен во комисијата. 

б) Во врска со пренесувањето на извесни делови 
на сегашното работење на Државниот завод за соци-
јалните грижи — на други државни органи вон од 
ресорот на социјалните грижи, решение за распоредот 
на соодветниот дел на службеничето! кадар и инвен-
тарот, како и односните финансиски средства и кре-

дити, ке донесе Претседателот на Комитетот за соци-
јалните грижи на Владата на ФНРЈ, во согласност со 
надлежниот ресорен министер на Владата на ФНРЈ;* 
во согласност со Секретарот на Владата на ФНРЈ з&1 
персонална служба, а во поглед на финансиските сред-
ства и кредити уште и во согласност со Министерот 
на финансиите иа ФНРЈ. 

7) Ова решение надлежните органи ке го извршат 
веднаш. 

Бр. 476 
15 февруари 1950 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ/ 

Едвард Кардељ, е. р. 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Л>убчо Арсов, е. р. 
Согласен, 

Го застапува Министерот на финансиите нг ФНРЈ.; 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

Милентије Попович, е. р. 

123. 
Врз основа на точ. 4 од Наредбата за државните 

(врзаните) цени на земјоделските производи („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 12/48), а по предлог на Мини-
стерот на лесната индустрија на ФНРЈ и Министерот 
на државните набавки на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА МАРЖИТЕ НА ОТКУПОТ НА ИНДУСТРИСКИТЕ 
РАСТЕНИЈА ШТО СЕ КУПУВААТ ОД ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛИТЕ ПО ОДРЕДЕНИТЕ ДРЖАВНИ (ВРЗАНИ) * 
ЦЕНИ 

1. За долу наведените индустриски растенија што 
се купуваат од производителите по одредените др-
жавни (врзани) цепи, се одредуваат следни маржи на 
откупот, за 100 кг: 

Динари 
Семе од сончоглед — — — — — 70.— 
Семе од уљана репица . 70.-4* 
Семе од соја 70.—а' 
Семе од тиква _ < Д29.-Ј 
Стабљика од коноп — < 28.—! 

Стабљика од леи со семе 80.—>ј 
Шеќерна репа 8,37^ 
Хмељ бачки 650.—?; 
Хмељ саемски — — 630.—> 
Пиварски јачмен — — 88.—• 
2. Маржите на откупот од предната точка се про-

сечни. Врз основа на тие просечни маржи Министерот 
на лесната индустрија на ФНРЈ, во согласност со Ми-
нистерот на државните набавки на ФНРЈ, ке одреци 
маржи на откупот за претпријатијата од сојузно зна- ; 

чење односно нивните дирекции, како и посебни мар-' 
жи на откупот За поедини народни републики, со тоа' 
просекот на сите тие маржи да не може да ја премине1 

просечната маржа на откупот од точката 1 од ова ре-
шение. 

Министерот на леаната индустрија на ФНРЈ, во 
согласност Со Министерот на државните набавки на 
ФНРЈ, ке ја пропише структурата на маржите на отку-
пот што ги одредил во смисла на предниот став. 

Врз основа на одредените маржи на откупот за 
поедини народни републики министерот на индустри-
јата на народната република, во согласност со мини-
стерот на државните набавки на народната република, 
може да одреди поодделни маржи на откупот за ное-; 
диии индустриски и откупни претпријатија односио | 
нивни дирекции на сзоето подрачје, со тоа- просекот, 
на така одредените поодделни маржи да не може да јза-
премине маржата на откупот што е одредена за ло-
гичната народна република. 

3. За тутун и памук остануваат и натаму во сила' 
маржите на откупот и начинот на пресметката што 
им биле до сега одобрени на откупните претпријатија^ 
односно на нивните дирекции. 
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4. За индустриските растенија што не се наведени 
во точ. 1 и 3 од ова решение маржите па откупот ке 
ги одредат републичките министри на индустријата во 
согласност со републичките министри на државните на-
бавки а во спогодба со Министерот на лесната инду-
стрија на ФНРЈ и Министерот на државните набавки 
на ФНРЈ и тоа било како просечни за целата народна 
република било како поодделни за поедини индустри-
ски и откупни претпријатија односно нивни дирекции. 

5. Доколку откупот на индустриските растенија, по 
овластувањето на индустриските и откупните прет-
пријатија', односно нивните дирекции го вршат земјо-
делските задруги (точ. 4 од Наредбата за условната за' 
контрахирањето -на индустриските растенија од родот 
на 1950 година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 60/49), 
одредената маржа на откупот ке се дели помегју ин-
дустриските и откупните претпријатија односно нив-
ните дирекции од една страна и земјоделските задру-
ги од друга страна, спрема фактичкото учество во 
откупот. 

Министерството на индустријата на народната ре-
публика, во спогодба со министерството на земјоде-
лието на народната република, надлежно е да ги ре-
шава сите прашања за поделбата на маржата на от-
купот во смисла на предниот став. 

в. Од одредените маржи на откупот индустриските 
и откупните претпријатија односно нивните дирекции 
и земјоделските задруги ги покриваат сите трошкови 
што настануваат од подготвувањето на откупот (из-
бирање на земљиште, инструктажа, контрахирање ити). 
'До испорачката на откупените индустриски растенија 

I франко натоварени во вагон, шлеп или параход • на 
^товарната станица, односно франко натоварени во 

; превозно средство доколку индустриските растенија не 
се испорачуваат со железница или со параход. 

Државните откупни претпријатија, покрај тро висо-
вите од предниот став, ги покриваат од одредената 
маржа на откупот и издатоците за рационализација на 
работењето и излагањето на културниот ниво на отку-
пот, како и доприносот за фондот на раководството 
на претпријатијето (чл. 2 од Уредбата за трошковните 
на државните откупни претпријатија — „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 47/47). 

7. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија", а ке се применува од 1 
јануари 1950 година, освен за оние иепорачки што се 
векје пресметани до денот на влегувањето во сила на 
ова решение. 

Бр. 1694 
8 февруари 1950 година 

Белград 
Претседател 

на Стопанскиот совет на Владата иа ФНРЈ, 
Борис Кидрич, е. р. 

Министер на лесната индустрија на ФНРЈ, 
Јосип Цази, е. р. 

Министер на државните набавки на ФНРЈ, 
Јаков Блажевич, е. р. 

124. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единствените 

цени („Службен лист на ФНРЈ" бр. 106/46 и Решението 
од Владата на ФНРЈ за овластување Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ да пропису в а единствени цени 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. .30/47), а во врска со 
Чл. 19 од Уредбата за трошковне на државните тргов-
ски претпријатија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 109/49), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА ВИНО И РАКИЈА ОД 
РОДОТ ИА 1949 ГОДИНА И ОД ПОРАНЕШНИТЕ 

ГОДИНИ 
I. За вино и ракија од родот на 1949 година се 

одредуваат следни пониски единствени цени во про-

давањето на големо франко истоварната станица на 
купувачот, со важност 'На целата територија на Феде-
ративна Народна Република Југославија: 

I) Вино во буриња 
Динари 

по 1 малиган 
I група _ _ _ _ _ _ _ 3,75 

И „ _ _ _ _ _ _ 3,40 
Ш „ _ _ _ _ _ _ 3,0.5 
IV „ _ _ _ _ _ _ 2,70 

2) Вино во шишиња 
Иста цена како и за вино во буриња, со додатом 

по 1 литар: 
* Динари 

по 1 литар 
За турање во шишиња и етикети-

рање _ _ _ _ _ _ — — — з,50 
За наголемо! данок на промет на 

производи при продавањето на виното 
во шишиња — — — — — — — 5.— 

За наголемување на подвозот, упо-
треба на амбалажа и кршење шишиња 0,80 

Вкупно 9,30 
3) Ракија во буриња 

Динари 
по 1° во литар 

Мека ракија (до 40° јака) — — 3.— 
Љута ракија (преку 40° јака) — 3,20 

4) Ракија во шишиња 
Иста цена како и за ракија во буриња, со додаток 

по 1 литар: 
Динари 

по 1 литар 
За турање во шишиња и етикети-

рање — — — — — — — — 4,50 
За наголемување на подвозот, упо-

треба на амбалажа и кршење шишиња . 1,50 

Вкупно 6.— 
Цените од оваа точка важат само за оние количини 

на вино и ракија кои што- се продаваат во трговијата 
по врзаните цени и во работничко-службеничките ре-
сторан™. На кои работничко-службенички ресторани! 
ке им се доделува вино и ракија по пониските един-
ствени цени, одлучува Министерот на трговијата и 
снабдувањето на ФНРЈ, по предлог од Претседателот 
на Комитетот за туризам и угостителство на Владата 
на ФНРЈ. 

И. За виното и ракијата од родот на 1949 година, 
се одредуваат следни повисоки единствени (комерци-
јални) цени во продавањето на големо франко исто-
варната станица на купувачот, со важност на целата 
територија на Федеративна Народна Република Југо-
славија: 

1} Вино во буриња 4 

Динари 
по 1 малиган 

V I група — — — — — — 6,30 
И _ _ _ _ _ _ 5,60 

Ш „ _ _ _ _ _ _ 4,90 
IV „ _ _ _ _ _ _ 4,20 

2) Вино во шишиња 
Иста цена како и за вино во буриња, со додаток 

по 1 литар: 
Динари 

по 1 литар 
За турање во шишиња и етикети-

рање — — — — — •— — — 3,50 
За наголемен данок на промет на 

производи при продавањето на виното 
во шишиња — — — — •— — — 5.— 

За наголемување на подвозот, упо-
треба на амбалажа и кршење шишиња 0,80 

• ; » 
Вкупно 9,30 
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3) Ракија во буриња 
Динари 

ио 1' по литар 
Мека ракија (до- 40® јака) — — 4,20 
Љута ракија (преку 40° јака) — 4,40 

4) Ракија во шишиња 
Иста цена како и за ракија во буриња, со. додаток 

по 1 литар: 
Динари 

по 1 литар 
За гурање во шишиња и етикети-

пање — — — — — — — — 4,50 
За наголемување на подвозот, упо-

треба на амбалажа и кршење шишиња 1,50 

Вкупно 6.— 
III. За вино од сите групи, доколку се специјални 

пилови и специјално одгледани, покрај цените од ток. 
I и И од оваа решение можат да сс засмета!- посебни 
додатоци за специјалниот квалитет на виното, 

Министерот на трговијата и снабдување на ФНРЈ 
и Министерот на земјоделието на ФНР1 ке донесат 
посебно напатствие со кое што кг се предвиди: за кон 
видови и квалитети на вино и на кој начин ке се при-
знава засметувањето на тие посебни додатоци за спе-
цијален квалитет на виното, ке ги предвидат органите 
што се надлежни за то признавање и ке ја одредат 
писмната на тие посебни додатоци за специјалниот ква-
литет на виното. 

IV. — За сите вина од племенити лози што не се 
за конзум (болни и скислени), како и за вината од 
директно хибридната лоза, на раѓањето, се одредува 
единствена цена во продавањето на големо од динари 
I,40 по малиган. 

Предните вина можат да се употребат само за 
изработка на дестилата. 

V. — За вината од родот на 1948 година и од по-
ранешните години, што се наполно одгледани, цените 
во продавањето на големо за вино во буриња од точ. 
I и II од оваа решение се наголемуваат за 10%. По-
блиски прописи за тоа, како и за начинот за ставањето 
ознаки на староста, потеклото, малиганажата и др. 
вина, ке пропишат согласно со посебно напатствие Ми-
нистерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ и 
Министерот на земјоделието на ФНРЈ. 

VI. — Цените од точ. I, И, III, IV и V од ова ре-
шение важат за сите продавачи ка пино и ракија на 
големо, тие цени се подразбираат франко вагон, шлеп 
или параход на истоварната станица на купувачот. 

VII. — Министерот на трговијата и снабдувањето 
на ФНРЈ, во согласност со Министерот па финансиите 
на ФНРЈ, со посебно задолжително напатствие ке ја 
одреди структурата на единствените цени од точ. I, 
II, Ш, IV и V од ова решение и ке пропишат начин 
за пресметувањето на поодделните елементи од струк-
тура а па тие цени. 

VIII. — Трговинског претпријатија на мало ке 
формираат свои продавци цени на вино и ракија на 
следен начин: 

1) На цените од точ. I, II, ГИ и V од ова решение 
кс засметуваат на име маржа за трговијата на мало, 
и тоа: 

а) за вино динари 3,53 по 1 литар, 
б) за ракија динари 4,— по I литар. 
2) На цените од точ. I, II, III и V од ова решение, 

наголеменн за износот на маржата од претходниот 
став, ке ја додадат сите зависни трошкови од исто-
варната станица до своето стовариште (истоварување, 
товарење и превожење), во стварно платените износи. 

Од одредените маржи трговските претпријатија на 
мало ги покриваат сите свои трошкови освен зави-
сните трошкови. 

IX. — Угостителските претпријатија ке формираат 
свои продавни цени на мало за вино и ракија спрема 
прописите кои што важат за тие претпријатија. 

Продавните цени на мало за вино и ракија во ра-
ботничко-службекичките ресторан™ ке се одредат 
спрема посебното напатствие од претседателот на Ко-
митетот за туризам и угостителство на Владата на 
ФНРЈ, во согласност со Министерот на трговијата и 
снабдувањето на ФНРЈ. 

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

Бр. 1693 
8 февруари 1950 година 

Белград 
Претседател 

на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, 
Борис Кидрич, е. р. 

Министер на трговијата и снабдувањето 
на ФНРЈ, 

Осман Касабе* оаич, е. р. 

1 2 5 . 

И С П Р А В К А 
НА ПОЕДИНИ ГРЕШКИ ВО ПЕЧАТЕНИОТ ТЕКСТ НА 
УКАЗОТ ЗА ПОДЕЛБА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ФЕ-
ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
НА ИЗБОРНИ ОКОЛИИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ 
ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФНРЈ НА ИЗБОРИТЕ РАСПИШАНИ 
ЗА 26 МАРТ 1590 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ЛИСТ НА 

ФНРЈ" БР. 8 ОД 2 ФЕВРУАРИ ШО ГОДИНА) 
После сравнувањето на изворниот текст, на Ука-

зот за поделбата на територијата на Федеративна На-
родна Република Југославија на изборни околии за 
избирање народни пратеници за Сојузното в ек је на 
Народната скупштина на ФНРЈ на изборите што се 
расписани за 26 март 1950 година и текстот на истиот 
указ што е објавен во службениот лист на ФНРЈ бр. 
8 од 2 февруари 1950 година, во печатениот текст се 
утврдени некои грешки и тоа: 

1) под бр. 290 и 291 изборни околии Птуј — ле-
виот брег и Птуј — десниот брег, погрешно се отпе-
чатени имињата на некои места, а некои места погре-
шно се внесени во една место во друга изборна око-
лија. Правилниот те*ст гласи: 

,,290. Изборната околија Птуј — левиот брег —• 
го оп фак ја градот Птуј и подрачјето на месните на-
родни одбори: Вишечкн врх, Влезници, -Буко®ци, Дор-
иева, Форм ин, Годишница, Ј ир шев ци, Јуршинци, Ки-
цар, Попершице, Марков ци, Местан врх, М е з т в ци, 
Мопикањци, Обреж, Ормож, Напиње, Павловци, До-
гори«, Поданици, Поланшак, Рогозинка, Сакушак, Се-
стрже, Со б отмици, Содинци, Опухља, Сред »инче, СТОЈИ-
ЦИ, Шалозци, Трпо в ека вас, Велика Недеља, Витомар-
ци, Бурберг, Забон: ни, Олакшица, Беровци, Гај ев ци. 
Цветковик, Д ветерник, Грабена, Хум, Јан ежев ци, Леш-
ница, Левањци. Среза Птуј". 

„291. Изборната околија Птуј — десниот брег — 
го опфакја подрачјето на месните народни одбори: 
Циркс1вце, Циркуларе, Долена Ѓорѓиески врх, Градн-
ите , • Грушшвец, Грушко«је, Хајдена, Данчова вас, 
Ласкавец, Мајски врх, Мај шие рк. Нарапље, Нова цен-
кав,, Па|радиж; Плетер је, Подлехник, Птујска пора, Ро-
дни врх, Седлашек, Села, Словенка вас, Старше, Сто-
перце, Скоришњак, Слатина, Св. Марјета, Ов. Ловрен«, 
Св. Вид, Шиколе, Тржец—Јуловци, Турити врх, Ве-
лика Варница, Заврч, Жетале, Среза Птуј". 

2) Под бр. 139. Изборната околија сомборска И, 
изоставени се зборовите „и град Апатин". Правилниот 
текст гласи: 

„139. Изборната околија сомборска II — го оп-
ф а т а подрачјето на месните народни одбори, што не 
се опфатени со изборната околија сомборска I и гра-
дот Апатин". 
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3) Под бр. 182. Изборната околија Вараждин И — 
треба да се изостави местото „Калинска Капела", кое 
што да се пренесе во „Изборната околија Вараждин. 
Г (Бр. 181). 

4) Под бр. 178—179, Изборната околија Бјеловар 
I и Изборната околија Бјелозгр И, местото Гудовац 
преминува во изборната околија Бјеловац II, а местото 
Предав ед во Изборната околија Бјеловар I. 

С. бр. 155 
13 февруари 1950 година 

Белград 

Гјретведателство на Президиумот на Народната 
скупштина иа ФНРЈ 

Го застапува Секретарот 
По ти р е те е д а т е л о т, 

Моша Пијаде, е. р. 

126. 
Врз основа на чл. 17 од Законот за избирање на-

родни пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ 
(Сојузното векје и Векјето на народите) Сојузната 
изборна комисија на својата седница од 17 февруари 
1950 година по предлог на Изборната комисија^ на На-
родната Република Србија, донесе: 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБИРАЊЕТО 
НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА НАРОДНАТА 

СКУПШТИНА НА ФНРЈ 

1) Во околината изборна комисија за Изборната 
околија Пожешко-црногорска на упразнетите места 
на секретарот на изборната комисија и неговиот заме-
ник се назначува за секретар на Околината изборна 
комисија Милорадович Исидор, службеник на Околи-

скиот суд во Пожега, а за заменик на секретарот Ра-
доеављевич Момчило, од Косјерич; 

2) Во околината изборна комисија за Изборната 
околија штавичка на упразнетите места на член на 
изборната комисија и негов заменик се назначува за 
.член на околиеката изборна комисија Сташевич ЈБу-т 
бинко, земјоделец од Поп, а за заменик на членот Кри-
јештарац Алија, работник од Тутин. 

3) Решението на Сојузната изборна комисија за 
назначување околиски изборни комисии за избирање 
народни пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ 
бр. 12 од 5 февруари 1950 година („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 9/50) се менува дотолку што во изборната 
комисија за Изборната околија рачанска се означува 
сериите во Баина Башта а на изборната комисија за 
изборната околија кључко-поречка но Доњи Мила-
новац. 

Бр. 45 
17 февруари 1950 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар. Претседател, 
Марјан Бивода, е. р. Витомир Петрович, е. р. 

127. 
Врз основа на извештајот на изборната комисија 

на Народна Република Србија бр. 47 од 11 февруари 
1950 година утвредено е дека во предлогот за назна-
чување на околиски изборни комисии на изборната 
околија на град Чачак и изборната околија Љубинко* 
трнавски што е испратен до Сојузната изборна коми-
сија на 5 февруари 3950 година во ттре-шкувгњето се 
поткрала грешка. Изборната комисија за град Чачак 
да е означена погрешно како Изборна комисија за 
суди јата Љубић« о-трнавска и обратно. 

Сојузната изборна комисија, со оглед на правиот 
пре ';:ог па Изборната комисија на Народна Републи-
ка Србија, дава следна 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИ-
СИЈА ЗА НАЗНАЧУВАЊЕТО НА ОКОЛИСКИ ИЗ-
БОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБОРИТЕ НА НАРОДНИТЕ 
ПРАТЕНИЦИ ЗА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА 
ФНРЈ БР. 12 ОД 5 ФЕВРУАРИ 1950 ГОДИНА („СЛУ-

ЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" БР. 9 50) 
Изборната комисија за изборната околија град 

Чачак е онаа изборна комисија која што поради :по-
менатата грешка е означена како изборна комисија 
за изборната околија Љубићко-трнавска со седиште 
во Чачак. 

Изборна комисија за изборната околија ЈТ зу баћ ко-
трпан ска е онаа изборна комисија која што поради 
горе наведената грешка е означена како изборна ко-
мисија за изборната околија град Чачак. 

Бр. 39 
13 февруари 1950 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар. Претседател, 
Маријан Бивода, е. р. Витомир Петрович, е. р. 

Министерството на трговијата и снабдувањето иа 
ФНРЈ по извршеното сравнување со изворниот текст, 
установило дека во текстот на Решението за одредува-
ње процентот за пресметување доприносот за фондот 
иа раководството на државните трговски претприја-
тија, објавено во .Службениот лист на ФНРЈ" бр. 2 
од 11 јануари 1950 година, се поткрала долу наведе-
ната грешка и дава 

И С П Р А В К А ^ 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДОПРИНОСОТ ЗА ФОНДОТ 
НА РАКОВОДСТВОТО НА ДРЖАВНИТЕ ТРГОВСКИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Во точ. I под 2) во вториот пасус, во седмиот ред 

наместо „0.010%" треба да стои „0,01%" 
Бр. 215. — од Министерството на трговијата и 

снабдуваењто на ФНРЈ, 17 јануари 1950 година Бел-
град. • 

О Д Л И К О В А Н 1 1 3 С \ 

Врз основа на членот 2 од Законот за ордените 
и медалите, а по предлог на Врховниот командант 
на оружените сили ма ФНРЈ, Президиумот на Наред-
ната скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија 

р е ш и л 
за покажана храброст и стечени заслуги за народ 

ВО текот на Народноослободителната војна да се од 
ликуваат 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Бизјак Јанеза Иван; 

вој. обвезник Жнидар Блажа Јанез. 
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СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
рез. поручник Бизјак Јанеза Иван; 
рез. потпоручник Јеж Луке Алојзија 
рез. заставник Кржисник Франца Стефан; 
ној. обвезник Архар Јанеза Виктор; 
Бартоловић Олга; 
вој. обвезници: Бох Франца Рафаел, Бизјак Јо-

жета Леополд, Јелени Карела Карел, Кристанц Јоже« 
та Јанез, Куљат Јожефа Изидор, Ликозар Јанеза Алојз, 
Меде Леополда Коза и Печавар Јожета Соња; 

Петров Стојанка; 
БОЈ. обвезник Рамадановић Кадри Фето; 
Станиша Јожета Рожалија; 
вој. обвезник Студен Петра Франц; 
Славен Штефана Мара; 
кој. обвезници: Смид Михаела Филип и Толар Јер« 

пеја Рудолф; 
Трлин Ј. Марија; 
кој. обвезници: Вогрић Франца Јакоб и Жнидар 

Блажа Јанез. 
СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

вој. обвезници: Алић Михаела Франц и Архар Ја-
неза Виктор; 

Алојсић Катица; 
пој. обвезници: Бизјак Јожета Игнац, Брвар Јанеза 

Јанез, Бонцељ Антона Франц, Бох Франца Рафаел, 
Богатај Јожефа Цирил I Бертонцељ Франца Франц; 

Барголовић Олга; 
всј. обвезници: Битежник Јожефа Јожеф, Чујец 

Јанеза Иван, Драксоблер Јанеза Лудвик, Демшар Ја-
неза Венцељ, Тустеп Антона Фр<.нц, Гондић Ивана Ју-
ст, Грошељ Матевжа Франц, Хартхер Мартина Бранко, 
Јелени Јанеза Лојзе, Јелени Карла Карел, Каштрун Ја-
неза Руан, Кермес Јакоба Франц, Корални Франца 
Алојз и Кордеж Јожефа Алојз; 

Клинар Драгутина Кветг; 
ној, обвезници: Кошњск Ивана Антон, Козлевчар 

Милана Франц. Кожнр Јакоба Јожефа, Краљ Франца 
Јанез, Кристанц Јожета Јанез, Коистофек Антона Па-
вел, Куљат Јожефа Изидор, Крижај Миха Франц Кри-
жнар Антона Виктор, Кошник Петра Јуриј, Кос Јако-
ба Макс, Кос Ивана Цига, Лапања Андреја Мирко, 
Лавстек Франца Антон, Ликозар Јанеза Алојз, Ликосар 
Јанеза Миха, Луканц Јанеза Јанез, Лу зи ар Јожета Фра-
нц, Маловрх Антона Валент, Манфреда Франца Славко, 
Месец Јанеза Винко, Мршек Матије Стане, Нартник Ја-
неза Франц, Перн/ш Игмана Винко, Печавар Јожета 
Соња, Петков Стојанка, Пухар Леополда Франц, Пле-
нети Јожета Франц, Радеш Ту дар Иванка, Шавник Ја-
неза Валентин, Розман Јожета Франц, Розман Јанеза 
Пгнзел, Стопан Јанеза Јанез, Студен Петра Франц, Стп-
ннша Јожета Розалија, Шајн Антона Стане, Шкрањц 
Јакоба Виктор. Шкољ Ангелинова Аница, Смајдек Ал-
берта Алберт. Смид Михаела Филип, Смил Фердинанда 
Јоже, Солар Матевжа Блаж, Штури Јернеја Јанез, Шт-
ури Јакоба Винко, Штефе Матевжа Франц, Тавчар Ја-
неза Јанко, Телар Јгрнеја Рудолф, Трпни Ј. Марија, Ур-
банц Алојза Јоже, Веингел Антона Цирил, Водочпвец 
Ивана Макс, Вогпић Франца Јакоб, Враничар Франца 
Франц, Вртачић Јожета Иван, Заврл Алојза Алојз, Зел-
ннк Антона Јанез и Зулан Франца Алеш. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
рез. водник Петлић Франца Игнац; 
рез. десетар^ Лончар Игнаца Милан, Ситар Јане-

за Јанез и Смолеј Приможа Виктор; 
вој. обвезници: Алић Михаела Иван, Арнеж Јанеза 

Иван, Алојсић Катица, Алић Михаела Франц, Дишан 
Марије Јанез, Ажман Симона Јанез, Ажман Михаел 
Бојан, Ажман Јанеза Адолф, Брвар Јанеза Јанез, Бон-
цељ Антона Франц, Богатај Јожефа Ћнрил, Битѕжник 
Јожефа Јожеф, Бертонцељ Франца Франц, Будољак 
Милан, Брала Шиме Цилка, Брајковић Антона Стипе, 
Вида Антона Алојз, Бестер Алојза Јоже, Верник Јане-

за Франц, Берчић Јожета Карел, Венчић Јожета Милан, 
Белец Мартина Грегор, Вечан Антона Франц и Бал« 
дерман Рудолфа Метод; 

Вебер Антона Тоника; 
вој. обвезници: Цвикел Јожета Јоже, Церар Ја-

неза Антон, Чијец Јанеза Иван, Драксоблер Јанеза 
Лудвик, Демшар Јанеза Венцел, Добре Јожета Стане, 
Ержен Јожега Франц, Гуштин Антона Франц и Франко 
Душан; 

Фајфар Јанеза Славка и Фабјан Ивана Амалија; 
вој. обвезници: Франтар Винкоте Матија, Грошељ 

Матевжа Франц, Годнић Ивана Јуст, Горјанц Франца! 
Лудвик, Торник Алојза Алојз, Хартхер Мартина Бран* 
ко, Хафнар Јожета Данијел, Хафнар Леополда Леополд, 
Хиршенфелдер Јожефа Јожеф, Јелени Јанеза Алојз, 
Јенколе Јожета Тоне, Јерше Франчишка Жарко, Кри« 
жаљ Миха Франц, Криштофек Антона Павел, Краљ 
Франца Јанез, Козлевчдр Милана Франц, Кошњек И« 
вана Антон, Кордеж Јожефа Алојз, Корадин Франца 
Алојз и Косир Јакоба Јожефа; 

Клинар Драгутина Квета; 
вој. обвезници: Кермељ Јакоба Франц, Каштрун 

Јанеза Руди, Кркута Нежа Јоже, Курат Андреја Јо-
жеф, Крамер Јанеза Андреј, Крамар Андреја Миха, 
Крељ Антона Петар, Кострун Лојзе, Кожељ Андреја 
Антон и Кошир Ловренца Јанез; 

Кошир Едита, Кожељ Јанеза Цветка и Кордиш 
Михе Франчишка; 

вој. обвезници: Кокаљ Франца Франц, Конц Миха-
ела Јоже, Кннфић Јанеза Јанез, Ките Ивана Јосип, 
Лузнар Јожета Франц, Дуќани Јанеза Јанез, Ликосар 
Јанеза Миха, Левстек Франца Антон, Лапања Андреја 
Мирко, Лавтар Алеша Малчи, Легат Игнаца Алојзиј, 
Ликар Петра Јанез, Логар Јожета Јоже, Луканц Ма-
тевжа Матевж, Лахајнар Јернеј?. Виктор, Мрсе« Ма-
тије Стане, Месец Јанеза Винко, Манфреда Франца 
Славко, Маловрх Антона Валентин, Микелић Ј анеза 
Винко, Мохар Јожега Матија и Мрак Ивана Иван; 

Мрак Антона Антонија; 
вој, обвезници: Мравље Јурија Оскар, Мартелак 

Франца Матевж, Медвгшчак Михале Ладислав, Меж-
нар Андреја Франц, Мушић Јанеза Јанез, Мартник Ја-
неза Франц, Надижовец Валентина Мирко, Наплив Јо-
жефа Франц, Новак Јожета Милан, Пухар Леополда 
Франц, Пернуш Игнаца Винко, Плут Мартина Антон, 
Подакар Франца Петар, Пожгај Виљема Едвард, Пре-
стор Јакоба Франц, Претаар Јожета Јане?, Престотник 
Франца Јанез, Петер кељ Јанеза Павел, Петринчић Фран-
ца Јожице, Пелко Јанеза Франц, Облак Јожета Аница, 
Обрулек Антона Руди, Обрулех Франца Руди, Ома« 
Франца Франц, Оман А т о н а Павла, Осељ Франца Јо-
же, Озсенек Јанеза Јанез, Розман Јожета Франц, Рав-
чик Јанеза Валентин, Рожман Ивана Инан и Розман 
Франца Леополд; 

Радош Тодора Иванка; 
вој. обвезник Рогељ Андреја В:гнко; 
Нагон Јанеза Славка; 
пој. обвезници: павлић Франца Цилка, Студен Ми-

хаела Јанко, Сушни« Франца Јожеф, Селио Франца 
ЈБубо, Штури Јакоба Винко, Штури Јериеја Јанез, Шо-
лар Матевжа Блаж, Шмуд Фердинанда Јоже, Пч.пјдек 
Алберта Алберт, Шкрљ Ангелннова Аница, Скпјлнц 
Јакоба Виктор, Шајн Антона Стане, Штефе Матевжа 
Франц, Шубић Јакоба Јанез, Шубић Јожета Франц, 
Штуцнн Ивана Игнац, Штрукељ Јакоба Кристјан, Шти-
бељ Јакоба Иван, Штекар Франца Антон, Штефе Франц 
Станислав, Штефе Алојзија Алојз, Шеик Јанеза Игнац, 
Шид ар Мартина Павле, Тавчар Јанеза Јанко, Томше 
Јожефа Лудвик, Томи Игнаца Владимир, Тичар Фран-
ц а Јоже,,. Урбанц Алојза Јоже, Урбанц Марије Штефан, 
Урбанц Блажа Блаж, Урбанц Блажа Штефан, Батачић 
Јожефа Иавп. Враничар Франца Франц, Водопивец 
Ивана Макс, Веингел Антона Цирил, Видић Јанеза Ја-
нез, Веховец Јожефа Адојзи^', Вебер Јанеза Франц, Ва« 
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љавец Блажа Јанко, Зарник Јанеза Иван, ЗаплоШЈК 
Франца Виктор и Заплотник Миха Валентин. 

Бр. 225 
8 август 1949 годиш 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничич, е. р до И. Рибар, е. р. 

Бра основа на членот 2 од Законот за ордените 
и медалите, а по предлог на Врховниот командант 
на оружените еили на ФНРЈ, Президиум«! на Народ-
ната скупштина на Федеративна'Народна Република 
Југославија 

р е ш и л 
за показана храброст, осведочена работа на оства-

руваше братство и единство метју нашите народи и 
стечени заслуги за народ во текот на Народноослобо-
дителната борба да се одликуваат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД И РЕД: 
рез. поручници: Пријатељ Јожета Јоже и Пуш Ан-

тона Антон; 
рез.потпоручник Маролт Ангела Маријан. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
рез. поручници: Пуш Антона Антон и Скубић Фран-

ца Франц. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. поручници: Липушчек Алојза Цирил и Шмуц 

Леополда Адолф-
рез. потпоручник Жужек Јанеза Антон; 
рез, заставници: Јагодић Јожета Јоже и Неманић 

Антона Марија, 
сој. обвезник Лушин Ивана Лудвик. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
рез. поручници: Берда јс Алојза Франц, Добовшек 

Јурија Херберт, Липушчек Алојза Цирил и Рус Фран-
ца Јоже; 

рез. потпоручник: Дебељак Јожета Иван, Јесих 
Валентина Валентин, Кравчар Јанеза Јоже, Пуркарт Ја-
неза Франц, Шкрњакц Михаела Антон и Жужек Јане-
за Антон; 

рез. заставници: Дробнић Грегор ја Алојз, Јанежић 
Антона Антон, Јагодић Јожета Јоже, Каплан Франца 
Франц, Ложар Алојза Алојз, Маринчек Јожета Алојз, 
Неманић Антона Марија, Пуркарт Алојза Иван и Забу-
ковец Марије Антон; 

рез. ст. водници: Кастелић Игнаца Игнац, Метлар 
Јожета Јоже и Забуковец Јанеза Иван; 

рез. водници: Касталић Франца Франц и Шерјак 
Јанеза Иван; 

вој. Обвезници: Цимперма.н Антона Матија, Кри-
стоф Јоже га Игнац, Кадунц Франца Јоже, Лаврић А-
лојза Јоже, Луси« Ивана Лудвик, Перовшек Јакоба 
Јанез, Пуш -Матевска Винко, Рупар Јанеза Иван и Жит-
ник Мартина Мартин. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. потпоручник Кравчар Јанеза Јоже; 
рез. заставници: Дробниќ Грегорја Алојз, Ложар 

Алојза Алојз, Пуркарт Алојза Иван и Рус Јожета 
Станко; 

рез. ст. водници: Бартољ Јернеја Теодор, Кец-
ман Антона Франц, Кавшек Јанеза Иван, -Ме етник Јо-
в е т а Алојзиј, Матјажић Франца Антон, Медвед Јоже 
Антон, Мустер Јожета Франц, Новак Антона Хинко, 
Просен Алојза Франц, Стрмоле Антона Стане, Тронтељ 
рожета Цирил, За јц Јожета Јоже и Згонц Брунота 
Бруно; 

рез. водници: Брегар Алојза Карол, Кастели^ Фран-
ца Франц, Маусер Јанеза Хенрих, Маролх Матијета Јо-
же, Косан Франца Иван, Пуркарт Јанеза Јанез, Стубић 
Франца Карло и Штиберник Јанеза Јанез; 

рез. мл. водници: Каплан Јожета Фердинанд и Лав-
рић Франца Филип; 

рез. десетара Јагодић Јожета Антон и Прудић Ан-
тона Франц; 

БОЈ. обвезници: Бучар Јанеза Алојз, Боштјанчић 
Антона Антон, Бизјак Јожета Карол, Борштник Фран-
ца Франц, Белеле Јожета Лудвик, Цента Јожета Алој-
зиј, Цимпарман Антона Матија, Ерјавец Франца Алојз, 
Финец Јанеза Јанез, Грне Јанеза Антон, Галић Јанеза 
Франц, Грум Јанеза Иван, Хеглер Јожета Алојз, Хоче-
вар Јожета Цирил, Јадеж ић Јанеза Иван, Јанежић Јо-
жета Иван, Кос Јожета Ладо, Кристоф Јожета Игнац, 
Кордиш Франца Стане, Клеменчић Јанеза Изан, Кадунц 
Франца Јоже, Ловна Јанеза Антон,Лавоић Алојза Јоже, 
Мурн Антона Антон, Микшић Јанеза Јанез, Мехле Ан-
тона Антон и Мари Антона Франц; 

Мољк Антона Тилка: 
ној, обвезници: Новак Јожета Јоже, Ха драх Алој-

за Јоже, Новак Јожета Франц, Овсенек Јанеза Силве-
стер, Пуш Игнаца Франц, Научник Валентина Франц, 
Петерлин А т о н а Алојз, Тотокар Мартина Алојз, Пуш 
Матевжа Винко, Перман Ивана Антон, Рус Марије ја-
нез, Рунар Јанеза Иван, Рунар Јожета Антон, Садар 
Иги аца Игнац, Степић Јанеза Јанез, Скубић Јожета Ја-
нез, Селаи Франца Карол, Скубић Михота Михаел, 
Смолеј Андреја Цирил, Шуштершић Францета Радо, 
Шеме Алојза Иван, Шерек Ивана Карол, Штеблај Јо-
в е т а Стане, Шкуљ Јанеза Франц, Шуштерсић Франца 
Иван, Томшић Ива ка Милан, Турк Јожефа Франц, Ва-
лентинчић Франца Јоже, Залетељ Алојза Август, За-
букозец Франдета Франц, Згонц Брунота Ладо-и Жит-
ник Мартина Мартин. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
рез. ст. водници: Бартољ Јернеја Теодор, Коцман 

Антона Франц, Местник Јожета Алојз, Палчар Франца 
Франц, Просен Алојза Франц, Стрмоле Антона Стене, 
Троитељ Јожета Цирил и Тронтељ Јакоба Јакоб; 

рез. водници: Ахлин Франца Алојз, Брегар Алојза 
Карол, Пинец Алојза Јанеза, Миклић Јожета Марјан, 
Маусер Јанеза Хенрик, Маролт Матијета Јоже, Пур-
карт Јанеза Јанез, Ремиц Јоже Јоже и Стрмоле .Михата 
Алојз; 

рез. мл. водници: Каплан Јожета Фердинанд,и По-
никвар Јожета Антон; 

рез. десетари: Јагодић Јожета Антон, Прудић Ан-
тона Франц, Згонц Карола Франц, Бизјак Јожета Ка-
рол, Борштник Франца Франц, Бедене Јожета Лудвик, 
Бучар Јанеза Алојз, Цента Јожета Алојзиј, Цимперман 
Карола Франц, Рус Марије Јанез, Ерјавец Франца А-
лојз, Ерзножник Антона Алојз, Грум Јанеза Иван, Го-
лић Јанеза Франц, Грне Јанеза Антон, Гребени Ивана 
Милан, Грегорић Андреја Алојз, Хочевар Јожета Ци-
рил, Хеглер Јожета Алојз, Хочевар Антона Иван, Ја-
нежић Јожета Иван, Јанежић Јанеза Иван, Косак Ја-
неза Феликс. Клеменчић Јанеза Иван, Кордиш Франца 
Стане, Клавс Штефана Алојз, Локва Јанеза Антон, Лок-
ва Јанеза Станко и Мари Антона Франц; 

Мољк Антона Тил ка; 
вој. обвезници: Мехле Антона Антон, Мирлнћ Ја-

неза Јанез, Мори Антона Антон, Маринчек Јанеза Стан-
ко, Новак Јожета Франц, Надрах Алојза Јоже, Новак 
Јожефа Јоже, Овсенек Јанеза Силвестер, Петерлин Ан-
тона Алојз, Потокар Мартина Алојз, Пирман Ивана Ан-
тон, Подлогар Јернеја Јоже, Ползељаник Ивана Иван, 
Петрић Ивана Иван, Паучник Валентина Франц, Перов-
шек Јакоба Јанез, Пуш Итнана Франц, Перас Игнаца 
Августин, Петерлин Лудвика Светозар, Пуш Јожета 
Антон, Степић Јанеза Јанез, Скубић Јожета Јанез, Се-
лам Франца Карол, Скубак Михата Михаел, Смолеј Ан-
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дреја Цирил, Садар Игнаца Игнац, Стрле Франца Јанез, 
Серек Ивана Карол, Стеблај Јожета Стане, Шкул> Ја-
гне за Франц, Шуштершић франца Иван, Шеме Алојза 
Иван, ЦЈуштершић Францете Радо, Семров Штефана 
Антон, Томшић Ивана Милан, Турк Јожета Фрад«, Ва-
ЈЈ^нтинчић Франца Јоже, Згонц Брунота Ладо, Залетел, 
Алојза Аугуст, Забуковец Францста Франц, Житник 
Мартина Јанез и Жмуц Јанеза Јоже. 

Бр. 226 
8 август 1949 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М- Перууицич, с. р. др И. Рибар, с. р. 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА 

„Службениот гласник на Народна Република Ср-
бија" во бројот 56 од 31 декември 1949 година обја-
вува: 

Уредба за привременото финансирање иа држав-
ните потреби на Народната Република Србија за 'пери-
одот јануари—март 1950 година; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 
данокот на доход; 

Решение за пренесување раководството над држав-
ните установи од министерствата на обласните народ-
ни одбори; 

Решение за пренесување раководството над др-
жавните установи од Министерството на земјоделието 
на: Главниот извршен одбор на Народната скупштина 
на Автономната Покраина Војводина и Обласниот из-
вршен одбор на Обласниот народен одбор на Авто-
номната Косовско -мет о х и ек а Област; 

Решение за пренесување државните стопански 
претпријатија од надлежноста на Министерството на 
земјоделието во надлежност на обласните народни од-
бори; 

Решение аа укинувањето на санаториумот „Др. 
Мн.пшзлч" во Врњачка Бања и санаторнумот „Стра-
жилово" во Бања Ковиљача; 

Решение за претворување™ на нижите и специ-
ал пите земјоделски школи во курсни земјоделски шко-
ли и 6 р нг адир е ко -т р акт о|р ек о школо; 

Решение за укинувањето на Нижата ратарско 
школо В Ј Футог, Специјалното р ат ГОРСКО - овоштар еко 
писало во Прокупље и Специјалното ратар е ко школо 
во Шабац; 

Решение за пррсметувањето на Нижето ветеринар-
ско школо од Шабац во Воловиново; 

Наредба за посебните арчени, расходи и приходи 
на Државната банка за кредитирање земјоделските 
задруги и комуналните банки. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
Во бројот 1 од 7 јануари 1950 година објавува: 
Решение за височината на додатокот на гориво и 

мазиво на дозволените норми нат ронење по време 
на знмото; 

Наредба за доставување на месечни оперативни 
планови на работна сила и требување за потрошачки 
карти. 

„Народни новини", службен лист на Народната 
Република Хрватска, во бројот 2 од И јануари 1950 
година објавува: 

Указ за свикувањето на Соборот на Народна Ре-
публика Хрватска во трето вонредно заседание. 

Во бројот 3 од 18 јануари 1-950 година објавува: 
Правилник за организацијата и работењето на 

градежните инспекцији на подрачјето на Народната 
Република Хрватска. 

Во бр ОЈ от 4 од 21 јануари 1950 година објавува: 
Закон за државниот буџет за 19.§0 година; 
Закон за завршната сметка за 1943 година; 
Закон за дополнителниот републички буџет за 

1948 година; 
Закон за држењето и носењето на оражје; 

Указ за заклучувањето на вонредно заседание 
на Соборот на Народната Република Хрватска; 

Указ за измените на адмннистративно-теритрријал-
ната. поделба на Народната Република Хрватска". 

С О Д Р Ж А Ј : 

114. Општ закон за морскиот риболов 
115. Општ закон за државните архиви — 
116. Задолжително толкување на членот 17 од 

Законит за државната арбитража 
117. Решение за продолжување важноста во 

економската 1949'50 година на преписите 
за пониските единствени продавци цепи на 
големо на жИтариците, брашното, гр из от, 
р'жот, јачмен от и овесот, што се пропи-
сани за економската 1948/49 година — — 

118. Напатствие за пресметување и уплатување 
разлики од рабатот кој што се појавуваат 
кај п ро из вод ит ел и и т е претпријатија и тр-
говските претпријатија на големо 

119. Напатствие за работата и снабдувањето на 
^^-Ч ИЈ колските кујни — — — — — 
(Т20ЈНаредба за ликвидација на ненамирените 

обврски од 1949 година — — 
121. Наредба за регулирање прометот со зар-

зават и овошТиа — — — — 
122. Решение за превземање работите на Др-

жавниот завод за социјалното осигурување 
од страна на органите од ресорот на соци-
јалните грижи — — — — 

123. Решение за маржите на откупот на инду-
стриските растенија што се купуваат од 
производителите по одредените државни 
(врзани) цени — — — — — — — 

124. Решение за про да винт е цени на виното д. 
ракијата од ^бербата на 1949 и поранешн-и 
те години — — — — — — 

125. Исправка на некој грешки во печатениот 
текст на Указот за поделба на територијата 
на Федеративна Народна Република Југо-
славија на избирачки околии за избор на 
народни пратеници за Сојузното в скј е на1 

Народната скупштина на ФНРЈ на избо-
рите расписани за 26 март 1950 годиш 
„Службен лист на ФНРЈ" бр. 8 од 2 фе-
вруари 1950 година) — — — 

126. Решение за измена на Решението за назна-
чување околиски избирачки комисии за из-
бирање на народни пратеници за Народ-
ната скупштина на ФНРЈ 

127. Исправка на Решението на Сојузната из-
бирачка комисија за назначување на око--
лис. ки избирачки комисии за и збио ање на 
народни пратеници за Народната скуп-
штина на ФНРЈ бр. 12 од 5 февруари 1950 
година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
9/50) — 

Исправка на решението за одредување проц. 
за пресметување на допр. за фондот на 
раковод. на држ. трговски претпријатија 
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