
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — Огла-
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639. 
Врз основа на чл. 74 точ. 6 и 13 од Уставот на 

ФНРЈ, а »по предлог од Претседателот на Владата на 
ФНРЈ, Президиумот на (Народната скупштина) на 
Федеративна Народна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ МИНИСТЕРОТ — ГЕНЕРАЛНИОТ 

СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 
1. Се »разрешува од должност Министерот — Ге-

нералниот секретар на Владата на ФНРЈ Љубодраг 
Ѓуриќ. 

2. Должноста на Генерален секрета(р на Владата 
№ ФНРЈ ќе ја врши до натамошната одредба Вељко 
Зековић секретар на Владата на ФНРЈ за персонална 
служба. 

3. Овој указ влегува во сила одма. 
У. бр. 1917 

10 м о с т р и 1952 година 
Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, • Претседател, 
Миле Перун ич иќ, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

640. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

па Владата на ФНРЈ за донесување уредби паради 
•согласување односите во стопанството со новиот сто-
пански систем, Владава на ФНРЈ, но предлог од Сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ТУТУН 

Член 1 
Производителите на тутун можат да произведат 

тутуи во лист само ако претходно склучат договор- на 
производство и испорака на тутун со претпријатието 
за обработка на тутун. 

Член 2 
Со договорот за производство и ис порачка на 

тутун се утврдуваат меѓусебните права и обврски-на 
производителот и претпријатието за обработка на 
тутун. 

Во договорот мора да се утврди: 
— земјиштето на кое ќе сади производителот ту-

тун, 
— бројот на живите струкови и типот на тутунот 

што ќе го сади производителот. 
— количината на. тутун што ќе ја произведе и 

и спо рач и рр оизв орлите лот. 
— цената по која претпријатието За обработка на 

тутун ќе' плаќа поодделен1 вид, класа и тин тутун, 
— обврската! на ^претпријатието за обработка на 

тутун за давање семе и материјал за врзување. 
Член 3 

Народниот одбор околината, градот односно 
гранката општина со одделни) правда има право и 
должност да врши контрола како се извршуваат до-
говорите за пр ои зводство и непо рачка на тутун а 
особено дали е тутунот засаден ш договореното зем-
јишта даш се одгледува правилно тутунот, дали се 

применуваат агротехнички мерки, дали е засаден до-
говорениот број струкови, како и да врши проценка 
на приносот. 

Производителот е должен да го обезбеди врие-
њето на контрола на својот имот. 

Член 4 
Производителот е должен да му ја напорачи и* 

претор«јагнето за обработка на тутун сета произве-
дена количина H,ai тутун во лист. 

Член 5 
Проценката (разврставање™ и класирањето) Л 

преземањето на ишорачениот тутун претпријатието 
за обработка, на тутун ги врти преку своја комисија* 

Ако производителот н^ с с со;пасува со процен-
ката на комисијата, проценка вршат заеднички еден 
претставник од претпријатието за обработка на туту« 
« еден претставник од производителот, кото го опре-
делува органот на народниот одбор на околината1, гра-
дот односно градската општина со одделни права на-
длежен за стопанство. За претставник ка производи-
телот може да се определи само лице. од »редот на 
производителите на тутун што го избрале на својот 
собор производителите од подрачјето на една општина. 

Ако претставникот на претпријатието за обработ-
ка на тутун и претставникот на производителите не 
се согласат во проценката, проценката Ја врши' од-
делна комисија што ја определува органот на народ-
ниот одбор на сесоагајата, градот односно градската 
општина со одделни npatBa надлежен за стопанство. 
Проценката на оваа« комисија е конечна и задолжи-
телна и за претпријатието за обработка на тутун и за 
производителот. 

Член 6 
Обработка и ферментација на . тутун можат д& 

вршат само претпријатијата за обработка на тутун. 
Обработка на тутун можат Да вршат и земјодел-

ските задруги .врз основа на договор со п^етг^ гати-
ето за обработка на тутун. 

Член 7 
'Тутун во лист можат да продаваат само претпри-

јатијата за обработка Hat тутун. 
Извоз «!а» тутун во лист можат да вдаат стопан* 

ските организации што ќе добијат дозвола од соју-
зниот орган надлежен за стопанството«. 

Преработка на тутун во лист можат да вршат само 
претпријатијата- За преработка на тутун. 

Член 8 
Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни; 

за прекршок: , 
1) тој што сади тутун а не склучил договор за 

производство и испорача на тутун со претпријатието 
за обработка на тутун; 

2) тој што ќе посади поголем број струкови туј 
тун отколку што договорил; 

3) jgpj што без согласност на претпријатието з 
обработка на тутун ќе одгледува тутуноска отава (за 
парки, филис); 

4) тој што ќе го спречи вршењето на контре) 
лата од чл. 3 на оваа уредба; ' 

5) тој што неовластено држи, купува, продал 
или посредува во купопродажба на средствата за пр< 
работка на т ј тун и книги за цигариња. 



Страна 874 — Број 55 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 12 ноември 1932 

Член 9 
Со парична казна ќе се казни за прекршок: 
1) тој што иеапрзидамо не ќе го предаде со про-

ценката утврдениот принос на туту«; 
2) тој што не ќе го предаде целиот принос на 

тутун, иако овој ја преминува обврската од догово-
рот мл И1 проценетиот принос; 

3) тој што неовластено држи или преработува ту-
тун за сопствено трошење. 

Паричната казна За прекршоците од претходниот 
став се одмерува во висина од 2.000 динари за' секој 
килограм тупи што ке го предал производителот 
.(тач. 1 и 2) односно што го држи или преработува-
(точ. 3). 

Член 10 
T i- hot и другите предмети со кои е сторен пре-

кршокот ќе се одземат. 
Одземениот тутун и средствата за преработка! на 

тутун ќе му се предадат на најблиското претпријатие 
за обработка на тутун односно за« преработка иа ту-
тун кое е должно вредноста иа проценетите предмети, 
— по комисиска проценка и одбиток на евентуалните 
трошкови, — да ја уплати во буџетот из» народниот 
одбор иа »коли јат?, градот односно градската општи-
на со одделни права, чијшто орган го доцнел решени-
ето за пренет с>к. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила« со денот на објаву-

вање 10 во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

31 октомври 1952 година? 
Белгра д 

претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на 'народната одбрана. 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борне Кидрич, е. p. 

4) Оваа наредба ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 20200 • 
Белград, 15 октомври 1952 година 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. ;р. 

641. 
15рз сенова на чл. 26 во врска со чл. 15 од Уред-

бата за, извозот и увозот на- стоките и за девизното 
работење („Службен лист на ФНРЈ", бо. 35/52), а во 
согласност со Претседателот н,а Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КУПУВАЊЕ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА ЗА НЕСТО-
КОВНИТЕ ПЛАЌАЊА ВО СТРАНСТВО ОД СТРАНА 
НА БУЏЕТСКИТЕ УСТАНОВИ И НАДЛЕШТВА, УСТА-
НОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ И ОП-

ШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1) Буџетските установи и надлештва и установи ге 

со самостојна финансирање можат да купуваат деви-
зни средства за ^стоковните плаќања во странство 
по задишаниот курс кај Народната банка иа ФНРЈ — 
во рамките на својот утврден нестожовен план, а на 
терет на фондот за поклике На општодржавните де-
визни потреби. 

2) Општествените организации што не распола-
гаат со сопствени девизни средства (со оние што ги 
остваруваат со својата'Дејност и кои можат да ги ко-
ристат ел чао в»рз основа на одделни одобренија од на-
длежни ге органи), можат да. купуваат девизни средства 
за нсглг-ко^лгге плаќања во сто анс i во по зв а нк чип от 
кузе кај Народната банка на ФНРЈ — во рамките на 
утврдениот нестокозен план, а на тео-ет на фондот за 
покриле на општо државните девизни потреби. 

3) Буџетските установи и надлештва, установите 
со самостојно финансирање и општествените органи-
зации што ќе постапат спротивно на тон. 1 и 2 од 
оваа наредба ќе се казнат за девизен пр« кршот: по 
чл. 15 TG4. 15 од Законот за регулирање платниот 
промет со н ран ст во (Девизни закон). 

642. 
Врз основа на тон. 2 од Решението за повласте-

ните продавци цепи на индустриските производи на-
менети за потребите на се л е к о - е т оп анс к ото производ-
ство' и на рибарство™- („Службен лист на ФНРЈ" бп. 
11/52), ai вс согласност со Претседателот на Стопан«« 
скиот совет на Владата на ФНРЈ, пропишувам!© 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАПАТ-
СТВИЕТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИ-
СКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА 

РИБАРСТВОТО 
Напатствие^* за применување на Решението за 

л овластените ирод авни цени на индустриски ге произ-
води наменети за потреби ге на селско-стопанското 
производство и на .рибарството („Службен лист тп 
ФНРЈ", бр. 36/52), се менува и дополнува, така што 
пречистениот текст на ова напатствие да гласи: 

НАПАТСТВИЕ 
за применување на Решението за повластените 
продавци цени на индустриските производи наме-
нети за потребите иа селско-стопакското про-

изводство и на рибарството 
I 

!) Државните селско-столански добра, околиските 
задружни сојузи, селаноките работни задруги и оп-
штите земјоделски задруги ќе купуваат по повласте-
ните продавци цени селско-стопански машини, направи 
и трактори сд дем ати ото производство, и тоа: 

Наименување на производот 
vP к-1 е- е 

3 3 Ѕ & 
« Q. ^ £ е V Г. е % £ ^ О Q и Ѕ -в « rt § Ѕ 

а) Трактори „Ансалдо" : 47^26 0,896 " 
б) Трактори „Задругар" 77,63 3,47 
в) Вршачки 1070 м,м; тракторот: 

сеалки, косилка,""" само-врзачки и 
растурани на ѓубре; моторни: 
превозни прекален, преси за сено 
и слама и запрашувани со се-
лектор; дизел мотори 60 1,50 

г) Други вршалки: елезатори и се-
лектори; моторни: запрашувани, 
пумпи, романки, се ч калин, преси 
за грозје и друго овоштие; трак-
тор ски: превртувани за сено и 
граб је 50 1.00 

д) Сиге други селско-стопан ски трак-
тор ски и моторни машини; и на-
прави, осем селско-стспанскн при-
колици; електрични мотори за) 
погон селско-стспански машини! и 
кревалки за селско-стопански ма-
шини 40 0,07 

ѓ) Селско-стопански приколици 60 1,5 
2) Купувачите од тон. 1 и индивидуалните се.тси.* 

стопански стопанства ќе купуваат помачените 
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продавци цени следни ситни селско-стопански направи! 
*t орудија од домашното ПРОИЗВОДСТВО!: 

Наименување на производот 

Ѕ ^ « СО В 
а) Спрежшг: сеалки, ко сидки, само-

Bip3iai4KH, растумачи на вештачко 
ѓубре и превозни прекален 60 1,50 

б) Преси за грозје и овоштие — 
рачни и хидраулични; спр-ежни: 
превртувани за сено и граб је; 
мелници прекупувачи 50 1,00 

в) Сите други спремни селско-сто-
пански машини, како и сите дру-
ги! селско-стопаноки направи на 
рачен ного«; казани за попару-
ваше храна за добиток 40 0,67 

3) Сите производители на е е леко-стопански про-
изводи (државните селско-стопански добра*, околиски;-, 
те задружни сојуз«!, селанските (работни задруги, оп-
штите земјоделски задруги и индивидуалните селско-
стопански стопанства) ќе купуваат по повластените 
продавци цеми следни производи!: 

Наименуваше на производот 

а) Резервни делови од домашното 
производство од гранката ПТ 
(Индустрија и преработка на ме-
тали), за сите трактори и селско-
стошнаки машини и направи; 
платно и поедини за самшрзачки 

б) Следни вештачки ѓубриња: 
суперфосфат 
калциум цијаиамид 
азотни ѓубриња 
калиев« ѓубриња 
нитрофоскал 

в) Средства ва заштита н-ai растени-
ја; плав камен 
ДДТ-течед 16,5% 

. НИКОТИНОМ, НИКОТИН И НИКОТИН-
сулфат 
крмова« 
паратиоеско средство Е-605 
живин орав 
друга средства за заштита- на ра-
стенија, есеи зелена галица и 
сумпор во »рав 

е) Манила н шеад везиво 
4) Дршииште рибарски претпријатија, рибарските 

задруги и репѓсгтрираните рибари ќе купуваат ио по-
властените џ е т следни производи за потребите на 
рибарството: 

Наименување на производот 

70 2,33 
40 0,67 

65 1,86 
во 4,00 
65 1,86 
55 1,22 
70 2,33 

35 0,54 
80 4,00 

90 9,00 
80 4,00 
80 4,00 
20 - 0,25 

40 
30 

0,67 
0,43 

Рибарски мрежи памучни и најлон 65 
Рибарски мрежи даму ч ни - т уно л овки 80 
Рибарски памучен конец 75 
I''ибарски надежен конец 50 
Петрол за осветление за рибарсгвото 56 
Сол за сољење риби ' ; ' • 47 

1,86 
4,00 
3,00 
1,00 
1,27 
0,88 

5) Сите производители на селско-столашжи прои-
зводи (државни селсш-сгорански добра; околиски За-
дружни сојузи, селански работни! задруги, опћити зе-
мјоделски задруги и индивидуални селско - стопански 
стопанства), како и државните рибарски! претприја-
тија, рибарските задруги и регистрираните рибари — 
ќе ги купуваат по повластените предател цени след-
ните погонски горива и моторното уље за потребите 
иаѕ селско-сто1панското производство односно! рибар-
ството: I 

Наименување на производот 

Моторен, бензин 
Петрол за мотори 
Плинско уље 
Моторно уље 

52 
54 
50 

0,852 
1,0831: 
u & a 
1,000 

и 
6) Државните селско - ст опане ки добран околиските 

задру акни сојузи, селаи скит е работни задруги и оп* 
штите земјоделски задруги ќе ги купуваат и,ел поила« 
станите продавши цени следните се лс ко-стопански M!3h 
шини и направи и трактори од увозот: 

Наименување на производот 

70 2,33 

70 
45 

50 

2,33 

1,00 

а) Опрема за риго лобања лозја 
б) Опрема за винарски визби: 

комплетни моторни пумпи и т е -
ча лкп; хидраулични! преси, фил-
тери од сите видови, елеватори, 
машини за полнење шишиња и 
други машини со електричен и 
моторен погон 

в) Трактори од сите видови 
г) Вршачки 1070 мм и поголеми;-

тдокторски: сеалки, косилки, са-
моврзачки! и .растурали на ѓубре; 
моторни: пре воени прскал ки. пре-
си за сено и слама и застрашу-
вани со селектор 

д) Други вршалки, елеватори и се-
лектори моторни: запрашувани, 
пумпи за наводнување, рођачки, 
сечкалки; рачни: преси и гнечал-
иси за грозје и друго овоштие; 
тракторот: превртувани за сено 
и граб је 

f ) Сите други селско-стопански трак-
т о р о т и други машини: и напра-
ви, ел1ектро~мотори за погон сел-
еко-стопански машини, мотори со 
внатрешно согорување за погон 
е ел ско-стопанс ки машин« и кре-
в а л ^ за селско-стопан ски машини 

е) Резервни делови за сите селско« 
стопански машини и трактори 

I I I 
7) Корисниците од ова напатствие ќе ги купуваат 

индустриските производи споменати под I и П по по-
властените П!рода.вни цени, по правило; од трговската 
мрежа, и тоа спрема прописите од ова напатствие. 

8) Платното и покривите за самоврзачки, рибар-
ските' Мјрежи, рибарскиот конец, памучниот и рибар-
скиот кад еле« коноп — ќе ги купуваат определените 
корисници laps oiCHOiBiai на тргувањето заверено од 

40 0,67 

30 

50 

0,43 

1,00 
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џ в ф о м ш т одбор на окшијата односно градот. Во трг-
нувањето мота« да биде назначено името на корисни-
кот како и видовите и количините на производите, 

Ако се п о п у в а како корисник околиски задруге« 
,сојуз или општа земјоделска задруга, т р г у в а њ е т о 
треба да содржи и (потврда дека- наведените произ-
води се наменети за сопствена употреба« 'На задру-
жниот сојуз, односно задругата, а- не За -продажба на 
индивидуални се локо- стопански стопанства.^ 

9) Селск-о-стовштсаште направи, орудијата итракто-
g»rrei споменати во точ. 1 и 2 под I и точ. а) до ѓ) лед 
И од ова напатствие, како и (резервните делови од 
^рамката 117 за сите селско-стопански машини и ка-
драви, наведени! во точ. 3 — а) под I и тсч. е) под 
JI прошао дните и трговските претпријатија ќе им ги 
Продаваат непосредно на потрошувачите по повласте-
ните дародавци дени и тоа без никакви опрани цени ја 
[(требувања, дознаки односно бонови). 
1 10) Вештачките ѓубриња, средствата за заштита 
ца растенијата и маиш&та и опеал в е зивот о, наведени 
ј»о точ. З-б) до г) под I од ш а напатствие производ-
иите и увозните претпријатија ќе им ги продаваат на 
/сите купувачи! по" повластените продажни дени, т. е. 
јбез никакви ограничени ја (требувања, дознаки одно-
шено бонови). 
ѓ 11) Босанските горива од точ. 5 под I од ова на-
патствие, како и моторното уље, петрол за осветление 
Џ1 е ш за солена (риби — ќе ги купуваат определените 

Г | с 0 » р и с н и ( ц и по повластените дени само врз основа на 
^одделни дознаки,^ што гласат на видот и количината 
иа производот и на корисникот. Врз основа на тие 
дашши до значе ките видови и количини производи ќе 
'ги купуваат определените корисници по повластените 
[пролазни цени на целата територија- на Федеративна 
'Народна Република! Југославија. 
* Дознаките од горниот став ги издава народниот 
.одбор на емоцијата односно градот на обрасците до-
1бивени од сојузниот орган надлежен за селско сто-
ваиство, 

IV 
12) Како повластена продавца цена на индустри-

ските производи наменети за потребите на селско* 
; сгоианското производство односно на рибарството, се 

сонета онаа цена што ќе ја постигнат продавачите при 
продажбата на тие производи на купувачите кои во 
смисла на ова- напатствие имаат право да ги купуваат 
тие производи по повластените цени. Повластената 
продажна дена не ги опфаќа трошиш ит е за подвоз од 
утоварната станица на продавачот до иетоварната ста-
ница на купувачот. По исклучок, повластената repot-
давна цена на производите1 од точ. 5 .под I од ова на-
патствие, и на пе теолог за осветление за рибарството 
Јсако и солта за солење риби — може да ги содржува 
и трошковне за- подвоз до истоварната станица на 
купувачот. 

V 
13) Кога во смисла на ова напатствие се прода-

ваат индустриските производи по повластените цени, 
попуст даваат и барање за надокнада на разликите 
поднесуваат, и тоа: 

а) за производите од тач. 10 на ова напатствие 
само производните претпријатија и увозниците; и 

б) за сите други производи — сите стопански 
организации (претпријатијата и задругите) што вршат 
продажба непосредно неп потрошувачите. 

За извршената продажба на' индустриските прои-
зводи по повластените цени во смисла на ова напат-
ствие, на стопанските организации и на увозниците ќе 
№ се надокнади разликата, т. е. износот на попустот, 
кој се пресметува на тој начин што постигнатата по-
властена меродавна цена! ќе се помножи со 'Коефициен-
тот што е наведен за дотичниот производ во точ. 1—5 
лад I и точ. 6 под И од ова напатствие. 

14) Разликата во цената од точ. 13, т. е. износот 
Ра попустот, ќе им се надокнади на продавачите на 
терет на сметката! бр-. 800495 „Разлики во цените што 

. настанале со продавањето на индустриските производ« 
за потребите на селското стопанство по повластените 

. предав«и цени." 
15) Народната банка на ФНРЈ — Главната цен-

трала ќе* го пропише начинот на кој ќе им биде на 
продавачите надокнадена разликата од точ. 14 m ова 
напатствие. 

VI 
Ова »напатствие ќе се применува од денот на обја-

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

Бр. 8117 
31 октомври 1952 година 

Белград 
Министер На Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско 
стопанство и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровић е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић, е. р. 
Министер На Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, е. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

Советот за народно здравје и социјална политика 
на Владата на ФНРЈ по извршеното сравнување со 
изворниот текст установи дека во текстот на Пра-
вилникот за платите на возачите на моторни возила 
запослени во државните надлештва и установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/52) се поткрала долу 
наведената грешка, и дава следна 

И С П Р А В К А 
КА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ВОЗАЧИТЕ НА 
МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗАПОСЛЕНИ ВО ДРЖАВНИТЕ 

НАДЛЕШТВА И УСТАНОВИ 
Во чл. 5 ст. 1, во 15-иот ред озгора место Ј кла-

са" треба да стои „I класа". 
Од Советот за народно здравје и социјална по-

литика на Владата на ФНРЈ, 11 октомври 1952 го-
дина. 
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