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Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предлог на Советот за енерге-
тика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ ЗА МЕТАЛУРГИЈА 

Член 1 
При генералната дирекција за металургија на Вла-

дата на ФНРЈ се оснива Сојузен институт за металур-
гија. 

Член 2 
Задачата на институтот е преку научно-истражу-

вачки методи, да работи на унапредувањето на прои-
зводството и преработката на металите, и во таа цел: 

а) да врши проучувања терени поради проекти-
рање на рударски обекти и проучувања методи за 
проектирање, изработка на идејни проекти и перспек-
тивен решенија на рударските обекти; 

б) проучува прашања на механизацијата и елек-
трификацијата на рударските работи, типизација и 
стандардизација во рударството и наголемувањето 
Производственоста на трудот; 

в) врши проучувања на минералошкиот и петро-
гравскиот состав на рудите и нивната механичка и 
хемиско-технолошка преработка; 

г) ја следи домашната и странската стручна ли-
тература од областа на производството и преработ-
ката на металите, објавува резултати на своето рабо-
тење и соработува на изработката на стручната но-
менклатура; 

д) соработува со соодветните научни и стопански 
установи во земјата и во странство. 

Член 3 
Со работите на институтот раководи директорот, 

назначен од Генералниот директор на Генералната 
дирекција на металургијата на Владата на ФНРЈ во со-
гласност со Претседателот на Советот за енергетика и 
екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ. 

Член 4 
Институтот може да има свои лаборатории, рабо-

тилници и опитни станици. 
Член 5 

Институтот има свој стручен совет,, ко ј што по 
барање на директорот на институтот дава мненија по 
поважните прашања од областа на работењето на ин-
ститутот и кој што му помага на институтот во оства-
рувањето на неговата соработка со другите научни 
и стопански установи. 

Членовите на стручниот совет ги именува Претсе-
дателот на Советот за енергетика и екстрактивна ин-
дустрија на Владата на ФНРЈ помеѓу стручните слу-
жбеници и соработниците на институтот и другите 
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стручњаци од областа на производството и преработ-
ката на металите. Директорот на институтот е прет-
седател на стручниот совет. 

Член 6 
Институтот има одделна претсметка која што вле-

гува во состав на претсметката на Генералната дирек-
ција за металургија на Владата на ФНРЈ. 

Директорот на институтот е овластен на,редбода-
вач за извршувањето на претсметката. 

Член 7 
Се пренесува односно му се предава на управува-

ње на институтот соодветниот дел на буџетските сред-
ства и подвижниот и неподвижниот имот на Централ-
ниот научно-истражувачки институт за рударство. 

Член 8 
Поблиски прописи за организацијата и работењето 

на институтот ке донесе Генералниот директор на Ге-
нералната дирекција за металургија на Владата на 
ФНРЈ. 

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

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

I октомври 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за енергетика 

и екстрактивна индустрија, 
Светозар Вукмановић, е. р . . 

5 2 0 . 

Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот на ФИРЈ, 
во врска со чл. 22 од Законот за заштита на Автор-
ското право, Владата на ФНРЈ, по предлог од Сове-
тот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ НА АВТОРСКО-
ПРАВНОТО ЗАСТАПУВАЊЕ И ПОСРЕДУВАЊЕ НА 

СОЈУЗИТЕ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА АВТОРИТЕ 

Член 1 

Вршењето на работите на авторско-правното за-
стапување и посредување во Федеративна Народна 
Република Југославија, како и вршењето на такви 

I 
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работи во странство за домашни автори, им се дове-
рува на сојузите и здруженијата на авторите, кои 
што овие работи ке ги вршат согласно со постоеќите 
прописи. 

Со работите од претходниот став не може да се 
занимава ниедно друго физичко или правно лице во 
вид на занимање, осем сојузот и здружението на ав-
торите. Носителот на авторското право може лично 
да ги остварува своите права. 

Член 2 
Бо вршењето на авторско-правното застапување и 

посредување, сојузите и здруженијата на авторите 
ке ги вршат особено овие работи: 

а) застапување на државата како носител на ав-
торските права; 

б) застапување на домашни и странски автори и 
други носители на авторски права со цел да се обе-
збедат нивните права при јавното изведување, .прика-
жување, и другите видови на употреба и ставање во 
промет на книжевните, уметничките и научните дела; 

в) организирање и водење на други работи што 
се со "авторско-правното застапување и посредување 
во непосредна врска, а што ке ги одреди Претседате-
лот на Советот за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ, односно министерот на владата на народната 
република што е надлежен за прашањата од науката 
и културата. 

Сојузите и здруженијата на авторите можат да 
превземаат- дејствија за остварување на загрозените 
прала на носителите на авторските права и кога овие 
одделно не ги овластиле за тоа. 

Странски носител на авторско право може лично 
или преку свој застапник да бара од сојузот или 
здружението на авторите полагање сметка во вснпар-
ничната или парничната постапка пред судовите на 
ФНРЈ. 

Член 3 
Кои работи на авторско-правното застапување и 

посредување ке ги вршат сојузите, а кои нивните 
здруженија, како и начинот на вршењето на овие ра-
боти, ке определат односните сојузи со свои правила. 
Овие правила ги потврдува Претседателот на Советот 
за наука и култура на Владата на ФНРЈ. 

Претседателот на Советот за наука и култура на 
Владата на ФНРЈ определува кој сојуз односно здру-
жение на авторите ке ги води оние работи на автор-
ско-правното застапување и посредување што се за-
еднички за повеќе сојузи или здруженија на автори, 
обезбедувајќи едновремено соработка на други заин-
тересирани сојузи односно здруженија на автори. 

Кој ке врши авторско-правно застапување и по-
средување што се однесува до научните дела и науч-
ните работи од сите научни области, ке определи 
Претседателот на Советот за наука и култура на Вла-
дата на ФНРЈ во согласност со Академскиот совет на 
ФНРЈ. 

Член 4 
Надзор над работењето на сојузот и здружението 

на авторите што се однесува до авторско-правното 
застапување и посредување врши Советот за наука и 
култура на Владата на ФНРЈ, односно министерствата 
на народните републики надлежни за прашањата од 
науката и културата, а што се однесува до финанси-
ското работење — надлежните министерства на фи-
нансиите. 

Член 5 

Сојузите и здруженијата на авторите ги подмиру-
ваат трошковне околу авторско-правното застапува-
ње и посредување од провизијата за застанување и 
посредување. Висината на оваа провизија ја опреде-
луваат сојузите на авторите. 

Член 6 
Организаторите на културно-уметнички приредби 

должни се да им испраќаат на соодветните сојузи од-
носно здруженија на автори програми на изведените 
односно прикажаните дела и да ги уплатат автор-
ските хонорари спрема прописите донесени во смисла 
на членот 23 од Законот за заштита на авторското 
право. 

Контролата за тоа да ли организаторите на кул-
турно-уметничките приредби правилно ја извршуваат 
обврската од претходниот став ја вршат и натаму на-
родните одбори спрема напатствијата на министрите 
на народните републики надлежни за прашањата од 
науката и културата. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа уредба се уки-

нува Заводот за авторско-прасно посредување и пре-
станува да важи Уредбата за неговото оснивање 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 71/46). 

Пр етседателот на Советот за наука и култура на 
Владата на ФНРЈ ке изврши ликвидација на Заводот 
за авторско-правно посредување и ке ги распредели 
помеѓу соодветните сојузи и здруженија на авторите 
собраните но непресметаните и пресметаните но неи-
сплатените авторски хонорари, непотрошената прови-
зија, како и инвентарот на Заводот. 

Член 8 
Поблиски прописи за спроведувањето на оваа у -

редба ке донесува, по потреба, Претседателот на Со-
ветот за -наука и култура на Владата па ФНРЈ. 

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

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република, Југославија". 

5 октомври 1950 година 
. Белград 

Претседател на .Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана^ 

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

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

Родољуб Чолаковић е. р. 

5 2 1 . 

Врз основа на членот 1 од Законот за овластува-
њето на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по 
прашањата од народното стопанство, по предлог од 
Министерот на народната одбрана, Владата на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ 
УПРАВАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА 
И ГЛАВНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА 

СНАБДУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА 

Член 1 
Седиштето на главните дирекции на претпријати-

јата за снабдување на воените лица се определува: 
во Белград, Загреб, Скопје, Сарајево и Сплит. 

Поради тоа во чл. 1 на Уредбата за оснивање 
Управата за Снабдување на воените лица и главните 
дирекции на претпријатијата за снабдувње на воените 
лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/49), наместо 
зборовите: „во Загреб, Сарајево, Ниш и Нови Сад" се 
ставаат зборови: „во Белград, Загреб, Сарајево, Скоп-
је и Сплит". 

Во истиот член се додава нов став кој што гласи: 
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? „Работите на Главната дирекција на претпријати-
јата за снабдување на воените лида во Нови Сад ке 
Ги превземе Главната дирекција на претпријатијата за 
.снабдување иа воените лица во Белград, а работите 
на главната дирекција на претпријатијата за снабду-
вање на воените лица во Ниш ке ги превземе Глав-

ната дирекција на претпријатијата за снабдување на 
'воените лица во Скопје". 

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

Јвањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија'.'. 

1 октомври 1350 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

522. 

Врз основа на чл. 38 а во врска со ст. 1 чл. 35 и 
чл. 24 од С е н е т и о т закон за буџетот, по предлог на 
Министерот на финансиите ка ФНРЈ, Владата на ФНРЈ 
издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ЛИКВИ ДАНИЛА НА ОБВРСКИ-
ТЕ И ПОБАРУВАЊАТА ПОМЕЃУ БУЏЕТОТ И ДРЖАВ-

НИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ПО ЗАБР-
ИШАТ А СПЛЕТКА 

1) Надлежните финансиски органи (новеренствата 
за финансии на народните одбори и министерствата 
на финансиите) долнени се во еро:; од 10 дена по при-
емот на записникот од пониската комисија односно од 
комисијата (за претпријатијата од локално значење) за 
разгледување на завршните сметки да ги подмират 
сите обврски на буџетот спрема државните стопански 
претпријатија и да извршат наплата на сите долгува-
н и на државните стопански претпријатија спрема бу-
џетот. 

2) Ако по соодветниот буџет, во моментот на из-
вршувањето на обврските, нема достаточно средства 
еа исплата на побарувањата на државните стопански 
Претпријатија, Народната банка на ФНРЈ ке му одо-
бри на надлежниот финансиски орган временен кредит 
со срок за плаќање најдоцна до завршетокот на буџет-
ската година. Ма искористениот кредит се смета 0,5% 
камата. 

Народната банка на ФНРЈ нема да му одобри вре-
менен кредит на финансискиот орган, ако би могол 
тој потребните средства да ги прибави преку вирман 
во буџетот за текуката година. 

3) Враќањето на времениот кредит на Народната 
банка на ФНРЈ ке го изврши надлежниот финансиски 
срган на терет ва текуЛист буџет од односниот орган 
иа државната власт. Во таа нел ке се определат, со 
спогодба помеѓу финансискиот орган и Народната 
банка на ФНРЈ, буџетските приходи од кои што овој' 
кредит сукцесивно ке се подмири. 

На финансискиот орган кој што, с0 оглед на текот 
на извршувањето на буџетот односно органот на др-
жавната власт, не ке биде во можност потребните 
средства за исплата на времениот кредит да ги оства-
ри до завршетокот на буџетската година, Министерот 
на финансиите на ФНРЈ може да му одобри да се 
задолжи кај Народната банка на ФНРЈ за соодветниот 
износ. 

4) Државните стопански претпријатија што своите 
побарувања од буџетот на соодветниот орган на др-
жавната власт не ги примаат во срокот што е опреде-
лен во тон. 1 од оваа наредба можат, поради наплата 
на тие свои побарувања да бараат преку државната 
арбитража присилно извршување на терет на буџетот 
на односниот орган на државната власт, а врз основа 
н к записник од пониската комисија односно комисир 

јата (за претпријатијата од локално значење) за ра-
згледање на завршните сметки, 'кој што има правна 
сила на извршен наслов. 

По оваа постапка своите побарувања од буџетот 
можат да ги остваруваат само оние државни стопан-
ски претпријатија што поднеле в 0 пропеаниот срок 
завршни сметки. 

Државните стопански претпријатија што не под-
неле уште завршни сметки за 1949 година не можат 
по оваа постапка д а ги остваруваат своите права 
, , т 7 С е овластува Министерот на Љинанспите на 

ФНРЈ по потреба да издава поблиски прописи за из-
вршувањето на оваа наредба. 

б) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" 

IV бр. 4953 
5_ октомври 1950 година 

.Белград 

Претседател на Владата иа ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Го застапува Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, 

Министерот на надворешната трговија * 
иа ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

523. 
За да се спроведе членот 5 од Уредбата за Про-

ектирање („Службен лист на ФНРЈ", бо. 48/48), про-
писувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОГРАМАТА НА ИЗГРАДБАТА И 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА КОМИ-
СИИТЕ ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОГРАМАТА НА ИЗГРАД-

БАТА 

I. Ревизија на програмата на изградбата 
Член 1 

Со цел да се усклади изградбата с 0 стопанскиот 
план како и со цел да се испита современоста на тех-
нолошките процеси и економичноста на изградбата на 
предвидените обекти, ке се врши ревизија на програ-
мата на изградбата (чл. 5 од Уредбата за проектира-
ње) од страна на надлежните комисии за ревизија на 
програмата на изградбата. 

Член 2 
Програма на изградба должен е да состави инве-

ститорот врз основа на перспективниот план и зада-
чата поставени од страна на неговиот, надлежен план-
ски раководител. Ако програмата на изградбата на 
предвидениот об акт стои во економско-! ехиичка врска 
со другите обекти таа задолжително мора комплексно 
да се проучи и реши во соработка на инвеститорот 
со органите на заинтересираните стопански гранки 
(водостопанство, саобраћај и др.) кои шт0 на таква 
комплексна програма ке дадат свое писмено мислење 
и спрема потреба пред комисијата за ревизија на про-
п у ш т а ке го застапуваат ставот на својот ресор. 

Член 3 
Програмата на изградбата ги опфаќа сите оние ин-

вестиции, по структурата што е прописана од Соју-
зната планска комисија, што се потребни за изградба 
на неодделен инвестиционен обект. Програмата треба 
да содржи следна документација:^ 

1) Образложување на оправданоста на изградбата 
на инвестициониот обект, со употреба анализата На 
економичноста и правилноста на предложеното реше-
ние во однос на варијантите, со графичкиот приказ на 
финансискиот план од соодветната група на дејност 
од кој што ке се гледа колку е потребно, планирана 
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Ћ остварено од финансиските средства спрема пер-
спективниот план и на крајот на секоја година, со 
главните причини за изградба на инвестициониот 
обект, поткрепен Со економската предсметка и со 
оглед на платниот биланс. Сето тоа да се документира 
со приближна сметка на инвестиционите трошкови 
скупно и по годините за сите инвестиции, како и од-
делно за градежниот и погонскиот дел на обектот. 

2) Образложување за широката локација на инве-
стициониот об ект, со одобрение на предвидениот реон 
ца изградбата и со потврда дека предвидениот реон 
на изградбата правилно е одбран со оглед на суро-
винската база, електричната енергија, работната сила, 
расподелбата и транспортот на производите. Сето 
тоа да се документира со податоците: за местото на 
изворите и за начинот на добивањето на главните су-
ровини и електричната енергија, за постоеќата и по-
требната врста на сообраќајници за превоз на суро-
вини и продукти, за состојбата на работната сила, 
како и за снабдувањето со вода и одводнување. 

3) Капацитетот и технолошкиот процес на произ-
водството со податоци за состојбата и развитокот на 
изградбата на кнзстициониот обект, од почеток на 
•перспективниот план до денот на поднесување програ-
мата со анализа за максималната можност за наголе-
мување капацитетот во границите на постоевте инве-
стициски сбгктн, за приближниот број на работниците 
на постоеќиот и предвидениот инвестиционен обект, 
за сроковите на изградбата и етапното пуштање во 
погон на нови капацитети во текуќиот и перспектив-
ниот план, за времето и процентот на искористување 
капацитетот со опишување и шема на постоеќиот и 
предвидениот основен процес на производството, за 
намената и трошковите на производството на главниот 
асортиман и други продукти, за производствената •со-
работка со други претпријатија и за .непосредната по-
врзаност на инвестициониот обект со изградбата- иа 
другите стопански гранки и установи, за нормативите 
на утрошскот на материјал, енергија и работна сила, 
•како и за односот на предвидените и меѓународните 
нормативи, за предвиденото подрачје на . р а з д е л б а т а 
на 'производите и големината на потребата на потро-
•шачите со назначување на главните пазариште. 

Доколку за поодделни инвестициони обекти не мо-
же да се даде сета наведена документација, таа кг се 
испрати во намален обем. Податоците на документа-
цијата ке се определат на што поповолен начин и со 
достаточна точност. За точноста на податоците во 
програмата одговара инвеститорот. 

Член 4 
Инвеститорот е должен програмата на изградбата, 

во три примерка, да ја испрати до комисијата за ре-
визија на програмата на изградбата при надлежната 
планска комисија преку својот совет односно ресор. 
Програмата на изградбата мора да биде ревидирана и 
одобрена со образложение од страна на советот одно-
сно ресорот на кој што инвеститорот му припаѓа. 

Член 5 
Спрема потреба, поблиски напатствија за свргава-

ње на програмата за изградба поодделни видови из-
градба ке пропише претседателот на соодветниот со-
вет на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседате-
лот на сојузната планска комисија.' 

11. Организација и работење на комисијата за 
ревизија ка програмата уа изградба 

Член 6 
Комисијата за ревизија на програмата на изград-

бата се формира при Сојузната планска комисија и при 
планските комисии на народните републики. 

Комисијата за ревизија на програмата на изградба 
при сојузната планска комисија врши ревизија на про-
грамата на изградба за обектите на сојузните инве-
ститори и за оние клучни обекти што ке ги определи 
Сојузната планска комисија. Ревизијата на програмата 
иа изградбата за другите обекти ја вршат комисиите 
за ревизија на програмата иа изградбата при плански-
те комисии на народните републики. 

Член 7 
Комисиите за ревизија на програмата на изград-

бата ги сочинуваат: претседателот, односно заменикот 
на претседателот, секретарот, претставникот на надле-
жната планска комисија, претседателот на советот од 
ЧИЈата дејност програмата на- изградбата се ревидира 
и претставникот на Министерството на Народната од-
бранач 

Претседател на комисијата, неговиот заменик, се-
кретар и претставник на планската комисија именува 
Претседателот на Сојузната планска комисија, а прет-
ставници на советот и на Министерството на народна-
та одбрана именува надлежниот министер. 

Член 8 
Комисијата за ревизија на програмата на изград-

бата има свој секретаријат на чело со секретарот, кој 
што како член на комисијата раководи са текуќите 
работи. 

Комисијата има свој печат, во чиј што текст е 
означен називот на надлежната планска комисија како 
•и називот на комисијата за ревизија на програмата на 
изградбата со назначување на нејзиното седиште. 

Член 9 
Претседателот на Комисијата за ревизија програ-

мата на изградбата именува одделно за секоја про-
грама на изградба спрема нејзиниот вид и карактер, 
еден или повеќе известители — советодавно! струч-
њаци. ' 

Известителот е должен во определениот срок от-
кога ке ја проучи сестрано програмата на изградбата, 
да и поднесе на комисијата краток писмен извештај и 
предлог на заклучоците. 

Член 10 
Откога ке ја проучи известителот програмата, се-

кретарот на комисијата е должен во срок од три дена 
да закаже седница на комисијата за да се разгледа 
програмата на изградбата. 

На седницата присуствува и претставник на инве-
ститорот, со проектантот на програмата на изградбата, 
за да дадат потребни објаснувања односно заради 
евентуални дополнувања на програмата на изградбата. 
Со седницата раководи претседателот на комисијата 
или неговиот заменик. 

Член 11 
Комисијата за ревизија на програмата на изград-

бата должна е во текот на седницата сестрано да ја 
провери и испита поднесената програма за изградба, а 
особено да разгледа: 

а) да ли е изградбата на обектот економски оправ-
дана; 

б) да ли е правилно одбрана пошироката локација 
на обектот; 

в) да ли е нужно наголемување на капацитетот, 
да ли е економичен и современ текст на производство-
то, да ли е ускладена општата производствена соработ-
ка и правилно определена градежната големина и ди-
намиката на изградбата, како и да ли се водело сметка 

. за најголемото можно штедење. 
Член 12 

За работењето на комисијата за ревизија на про-
грамата на изградбата во текот на седницата се води 
за Ли е и ик, што го потписува претседателот и секрета-
рот на комисијата. 

Во записникот треба да е означено: назив на ко-
мисијата, каде и кога е одржана седницата, имиња на 
присутните членови на комисијата, име на известите-
лот, име на проектантот и на претставителот на инве-
ститорот, број на програмата на Изградбата, поблизок 
опис на обектот чијата програма се ревидира и него-
вата локација, предложената и одобрената вкупна ин-
вестициона сума како и инвестиционата сума за една 
година. 

Во записникот покрај тоа мораат да се внесат гла-
вната содржина на изложувањето на седницата и на 
крајот, диспозитив на решението кое што по одно-
сната програма на изградбата комисијата го донела. 
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Член 13 
Комисијата -за ревизија на програмата на изград-

бата на седниците решава со мнозинство на гласови. 
Одвоените мислења на членовите на комисијата се 

внесуваат во записникот. 

Член 14 
Писмените решенија на Комисијата за ревизија на 

програмата на изградбата мораат да содржуваат: 
1) име на комисијата, место и дата кога е доне-

сено решението, број и опис на инвестициониот обект 
мијата програма на изградбата се ревидира, неговата 
поширока локација и име на инвеститорот, 

2) диспозитив на решението, 
3) образложување на решението, и 
4) срок во кој што може да се поддаде жалба со 

назначување кому се поднесува. 
Во образложението на решението кратко и јасно 

треба да се изнесат фактите врз основа на кои коми-
сијата го донела своето решение. 

Писмениот примерок на решението го потписува 
претседателот и секретарот на комисијата. 

Член 15 

Жалбата на решението на комисијата за ревизија 
на програмата на изградбата се дава во определениот 
срок до претседателот на надлежната планска коми-
сија, а се испраќа преку комисијата која што го до-
нела решението. 

Жалбата со решението, записникот и програмата 
на изградбата како и мислењето на комисијата за на-
водите во жалбата без одложување ке се испрати на 
натамошна постапка. 

Член 16 
Претседателот на надлежната планска комисија ако 

вајде дека жалбата е основана може да го поништи 
решението на комисијата за ревизија на програмата на 
изградбата и предметот да го врати на повторно' ре-
шавање или може со свое решение да го преправи, а 
ако најде дека е жалбата неоснована ке ја отфрли. 

Член 17 
По донесувањето на второстепеното решение це-

лиот предмет и се враќа на комисијата за ревизија на 
програмата на изградбата што го донела решението. 

Комисијата за ревизија на програмата на изград-
бата ке задржи еден примерок од одобрената програ-
ма на изградбата, додека другите примерци на одо-
брената програма на изградбата, снабдени со клаузула 
за извршената ревизија, ке му ги врати на инвести-
торот преку советот односно ресорот. 

Ако програмата на изградбата не е одобрена сите 
примерци на програмата на изградбата ке му се вра-
тат на инвеститорот. 

Член 18 

Врз основа уна програмата на изградбата одобрена 
од комисијата за ревизија на програмата при надле-
жната планска комисија инвеститорот може да при-
стапи кон изработка на проектната задача и проектот 
спрема прописите за проектирањето. 

Член 19 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 5080 
5 октомври 1950 година 

Белград 
Претседател на Сојузната Лланска комисија, 

Борис Кидрич, е. р. 

5 2 4 . 

Врз основа на точ. 11 од Наредбата за мерките 
за да се обезбеди лрехраната на населението и да се 
запази сточниот фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
56/50), а во согласност со Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, прописуваме 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕРКИТЕ 
ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ ПРЕХРАНАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

И ДА СЕ ЗАПАЗИ СТОЧНИОТ ФОНД 

I. 
1. Извршните одбори на месните народни одбори, 

ке утврдат за своите подрачја-колку храна за добиток 
по видови има повеќе или помалку одошто е тоа по-
требно. Утврдувањето на одвишоците и мањоците тре-
ба да се изврши индивидуално т. е., по одделни до-
маќинства, селански работни задруги и државни зем-
јоделски добра. При тоа треба да се оифане сета ка-
баста храна, и тоа: слама, плева, лози од тикви и зар-
зават, глави и лисје од шеќерна репа, репа за добиток, 
други коренести растенија, компир што не е за пре-
храна на луѓе, ливадско сено и детелином, пченкојна, 
џибра, лнстовник, резанци од шеќерна репа, паднато 
лисје (шумиште) и сето тоа што може да дојде во 
оглед за прехрана на добитокот. 

Ова напатствие не се однесува на жптариците што 
се откупуваат по прописите зл задолжителниот откуп. 

При оценката на утрсшокот извршните одбори на 
месните народни одбори ке водат строго сметка за тоа 
на добитокот да му се дава само 'онолку храна колку 
што е најнужно да се одржи тој преку зимата, со тоа 
основниот приплоден фонд ни во кој случај да не смее 
да се намали. Извршните одбори на месните народни 
одбори ке го утврдат бројот на добитокот што ке 
може да се прехрани преку зимата. Вака утврдениот 
број на добиток производителите не смеат да го на-
малат со колење или со отуѓување. Исклучително по-
веренството за земјоделие на околискиот народен од-
бор може да даде дозвола за колење односно отуѓу-
вање на овој добиток по образложено барање на сел-
ското стопанство. 

2. Во срок од три дена по влегувањето во сила на 
ова напатствие извршните одбори на месните народни 
одбори ке му испратат на извршниот одбор на околи-
скиот народен одбор извештај за одвишоците и мањо-
ците на храната во килограми за своето подрачје. Во 
извештајот мера га биде означен и бројот на до-
битокот по Б И Л О В И и категории кои што не може 
да се прехпани. Во овој број во прв ред треба да се 
засметаат болните, јадовите и старите грла, па после . 
младите грла. 

По приемот и проверката на овие извештаи извр-
шните одбори на околиските народни одбори ке на-
прават рекапитулација на одвишоците и мањоците по 
видовите на храната и ке му ја испратат оваа заедно 
со рекапитулацијата по видовите на добитокот кој што 
преку зима не може да се прехрани до министерството 
за. земјоделие на народната република По телефон 
штом ке бидат составени, а писмено најдалеку во срок 
од натамошни три дена. 

II. 
3. Извршните одбори на околиските народни од-

бори ке спроведат преку извршните одбори на месни-
те народни одбори контрола на сместувањето и лазе-
њето на постоеќата храна за добиток што е опреде-
лена за зимска прехрана на секое поодделно стопан-
ство. Овие количини стопанството не смее да ги отуѓи, 
растура или упропастува. 

Во таа цел извршните одбори на месните народни 
одбори навремено ке спроведат сечење и сместување 
на пченкојната, уредување стогови и камари на сено 
и слама, покривање на плевата, закопување на други 
видови храна, како и други мерки за нејзиното запа-
зување. 
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4. Извршните одбори на околиските народни од-
бори во заедница со извршните одборите на месните 
народни одбори, а со помошт на масовните органи-
зации, ке .превземаат акција за собирање на се' што 
може да послужи за храна за добитокот и постилка 
.(шумско лисје, лисје од овоштарници и лозја, папрат 
И ДР-). 

I " . 
5. Извршните одбори на околиските народни од-

бори на мијата територија по вкупните потреби на око-
лната има одвише цп на храна за добиток, органи-
зираат преку откупните претпријатија и задруги брз 
и потполн откуп на сите одвишоци на храна за доби-
ток и нејзина отпрема до купувачите. Продажбата на 
вака откупената храна може да се изврши само по 
одобрение од министерството за земјоделие на народ-
ната република. 

6. Државните земјоделски добра, селаи ските ра-
ботни задруги, земјоделските задруги и индивидуал-
ните производители можат во- оние околии во кои 
што спрема вкупните потреби нема одвишоци на хр а:; а 
за добиток, со одобрение на извршниот одбор на ме-
сниот народен одбор што е на дежен по местото на 
нивното седиште односно иг б .валиште, за свои по-
треби да купуваат храна за добиток и непосредно од 
поодделни производители кси што имаат одбитоци на 
храна за добиток. 

Министерот на земјоделието на народната репу-
блика во согласност со министерот на државните на-
бавки на народната република може да дозволи купу-
вање од страна на земјоделските стопанства и во око-
лиите односно реоните од топ. 5 на ова напатствие 
после извршениот откуп од страна на откупните прет-
пријатија. 

7. Министерот на државните набавки на народната 
република, во спогодба со министерот на земјодели-
ето на народната република, и извршните одбори ј а 
околиските народни одбори по овластување на мини-
стерот на државните набавки на народната република 
ке определат за поодделни реони на своето подрачје 
интерни откупни цени за храната на добитокот. 

8. Министрите на земјоделието на народните репу-
блики, по потреба, можат да определат имателите на 
добиток од поодделни реони (околии), што ке купат 
храна за добиток во определените околии, да можат 
за превоз на купената храна за добиток да користат 
железница 'и ' други јавни сообраќајни средства во рам-
ките на пленовите на превозот. Министрите на -земјо-
делието на народните републики можат да определат 
имателите на добиток од поодделни реони (околии), 
цп о ке купат храна за добиток во определените око-
лии да можат да вршат превоз на купената храна за 
добиток само со сопствени превозни средства. 

9. Извршните одбори на околиските народни од-
бори доколку имаат за тоа можност, можат за потре-
бите па- своето подрачје да набават храна за добиток 
и со замена на огреано дрво произведено на своето 
подрачје. Тие можат да дадат дозвола на поодделни 
сел.-.неки стопанства за да можат да вршат замена. 

Министрите на земјоделието на народните репу-
блики, во спогодба со републичките органи за шумар-
ство, можат да определат поодделни околии потреб-
ната храна за добиток да можат да ја набават во це-
лост или делимично само со замена за огревно дрво 
произведено на подрачјето на односната околија. 

-10. Се забранува секое купување храна за доби-
ток за да се препродава. 

IV. 
11. Поодделни селевски стопанства можат во срок 

од три дена од соопштението на задолжувањето да 
вложат жалба до поверенството за земјоделие на око-
лискиот народен одбор на задолжувањето за испорач-
ка на храна за добиток. 

Жалбата се дава до месниот народен одбор, кој 
што е должел жалбата веднаш да истрази до око-
л н и о т народен одбор. с 

Жалбата го запира извршувањето додека не се 
добие решение од околискиот народен одбор. Пове-
ренството за земјоделие на околискиот народен одбор 
поднесените жалби мора хитно да ги реши а најдоцна 
во срок од три дена. 

12. Министерствата на земјоделие на народните 
републики, во согласност со министерствата на држав-
ните набавки на народните републики ке состават во 
срок од 8 дена од денот на влегувањето во сила на 
она -напатствие план на откупот на храната за добиток 
по видови и реони и план на нејзината расподелом. 

13. Во суфицитарните (што имаат повеќе) околии 
извршните одбори на околиските народни одбори ке 
пристапат -БО рамките на добиваната задача веднаш 
кон откупот и отпремата на храната за добиток преку 
откупната мрежа. Во таа цел тие се должи:* веднаш да 
ги разработат оперативните планови (количина по ме-
сните народни одбери, задачи па претпријатијата, пре-
возот, сместувањето, утсзарот и др.). 

14. Извршните одбори на околиските народни од-
бори во дефицитарните (што немаат достаточно) око-
лии ке при прелат веднаш преку своите претпријатија 
-и задруги' се што е потре бт о за да се расподели хра-
ната за добиток што ке се набави од други околии. 
Тие мораат особено да се грижат за тоа пристигнатата! 
храна веднаш да се истовари и без задржување ца се 
испрати на местата дека е требна. 

15. Извршните одбори на околиските наредни од-
бори должни се секој ден по телефон или телеграф-
ски да го известат министерството на државните на-
бавки на народната република за откупените и натова-
рените, односно за примените количини на псопзе-пкгг. 
видови храна за добиток. •, 

VI. 
16. За да се заштеди зимската храна за добиток, 

а да би им се овозможило на производителите своите 
задолжителни испорачки да ги извршат есенва во нај-
поволни услови, како и на време да би би се создале 
потребни резерви на месо и производи од месо за 
прехрана на населението, извршните одбори на око-
лиските народни одбори ке превземаат потребни мер-
ки преку месните народни одбори и откупната мрежа 
до крајот на оваа година од производителите да се 
откупат сите количини на добиток кои што по планот 
производителите треба да ги испорачаат до крајот на 
1930 година и за првите 4 месеци на 1951 година. Ова 
важи особено за краиштата во кои што нема доста-
точно храна за добиток. 

17. Доколку откупната мрежа не може да го прев-
земе сиот добиток што го испорачуваат производи-
телите како своја задолжителна .испорачаа, ' а син. :е 
производители поради немање храна за добиток не се 
во можност добитокот преку зиме да го прехранат, 
•извршните одбори на околиските народни одбори ке 
определат преку извршните одбори* на месните на-
родни одбори производителите тој добиток сами да 
го заколат, месото да го осушат и да го чуваат до 
^порачката. доколку производителите имаат за тоа 
можност. 

Производителите кои што во смисла на предниот 
став сами го колат добитокот и го сушат месото дол-
жни: се за тоа да склучат со откупното претпријатие 
договор со кој што, покрај другото, ке се утврди коли-
чината и видот на супеното месо, време и место на 
испсрачката, водејќи при тоа сметка за уобичаениот 
начин на сушење месо во односниот крај. 

Ма индивидуалните производители ке им се опре-
дели за сушење првенствено свињско месо и месо од 
ситен добиток, додека крупниот добиток ке го отку-
пува во жива состојба откупната мрежа. 

18. Министрите на државните набавки на народните 
републики во спогодба со министрите на трговијата и 
снабдувањето на народните републики должни се да 
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изработат оперативен план на откупот на добитокот, 
колењето и конзервирањето на месо, водејќи сметка 
за тоа најголемиот возможен број на добиток да се 
откупи во жива состојба. Овој оперативен план треба 
да го опфане на прво место текуќиот откуп од 1950 
година и откупот за обезбедување на исхраната во 
период јануари—април 1951 година. Во овој план 
треба точно да се определи колку ке бидат должни да 
а сушат односио конзервираат индивидуалните про-
изводители, .а колку производителите од државниот 
И задружниот сектор. 

При изработката на предниот оперативен план 
треба да се води сметка за тоа добитокот најнапред и 
првенствено да се откупува во реоните што се дефи-
цитарни во храна за добиток. 

19. Откупните претпријатија ке откупуваат од 
производителите и добиток со кој шо производите-
лите слободно располагаат, и тоа или по државните 
сврзани цени или по слободните цени. 

Интерните откупни це ни за купување добиток во 
слободен откуп ги определуваат министрите на држав-
ните набавки на народните републики во согласност 
со Претседателот на Советот за промет со стока на 
Владата на ФНРЈ. 

Министрите на државните набавки на народните 
републики можат да ги овластат извршните одбори на 
околиските народни одбори во рамките на интерните 
откупни цени за предниот став да определуваат откуп-
ни цени за добиток за своето подрачје. 

VII. 
20. Генералните директори на прехранбената ин-

дустрија на народните републики, во согласност со 
министрите на државните набавки на народните репу-
блики, ке утврдат 'подробен план за преработка на 
месото во производи ед месо (сушење месо, изработ-
ка конзерви и кобасичарски производи), водејќи смет-
ка за максималното користење на капацитетот на каз-
ничката индустрија. 

За да се снабди рамномерно кланична индустрија 
со потребни суровини (со месо по видовите на до-
битокот) со планот од предниот став ке се определи 
количината ка месо и реоните што ке ги снабдуваат 
поодделните фабрики и кланици. 

За да се обезбедат здравствените установи и дру-
гите приоритетни потрошачи со пресно месо, особено 
треба да се користат ладњачите за сместување и чу-
вање на пресно месо наменето за снабдување на тие 
установи односно потрошачи. 

ТО. 
21. Претпријатијата за работничко снабдување 

(службите на работничкото снабдување), работничко-
службеничките ресторан™ ц мензи, што однапред ке 
превземат добиток за сметка на сведувањето за след-
ните месеци, овој добиток можат сами да го ранат, до-
колку имаат можности за тоа, или да го заколат а ме-
стото осушат, со тоа поверенството за трговија и снаб-
дување на околискиот (градскиот) народен одбор што 
ке ги задолжи за примената количина на добиток од-
воено месо и за соодветното време ке ги симне од 
•снабдувањето со месо. 

Доколку претпријатијата за работничко снабдува-
л е , работничко-службеничките рестсранти и мензи 
превзеле слаби свињи, ке се задолжи во соодветната 
сразмера и со месо и маснотии. 

ТХ. 
22. Министрите на финансиите на народните репу-

блики, во спогодба со министрите на државните на-
бавки на народните републики и со министрите на зем-
јоделието на народните републики, ке обезбедат по-
требни кредити за откуп на храна за добиток и за 
нејзината расподелба. 

Министрите на финансиите на наполните републики 
во (спогодба со министрите на дражавните набавки ке 
обезбедат потребни кредити за засилен откуп на доби-
ток во смисла на ова напатствие и ке пропишат скра-
тена постапка за да се добијат тие кредити. Во случај 

на потреба, филијалите на Народната банка на ФНРЈ 
должни се на откупната мрежа да и осигураат брзо 
добивање на кредити за откуп на добиток преку пла-
нот и преку кредитот што е одобрен на предниот начин. 

На претпријатијата за работничко снабдување, ра-
ботничко службеничките реосторанти и мензи што 
превземаат добиток односно месо однапред, министер-
ствата па финансиите на народните републики во спо-
годба со комитетите за туризам и угостителство на на-
родните републики ке обезбедат најнужни кредити за 
купување добиток односно месо, како и да се смести 
и одгледа добитокот односно да се чува превземе:-:-:: зо 
месо. 

X 
23. Извршните одбори на народните одбори должни 

се да водат строго сметка за тоа со постоевте резе:;; е 
на месо ЕО сурова или преработена состојба најраци-
онално да се располага. Во таа цел се забранува секое 
наголемување количината на месо над пропеаните 
норми за утрошок на месото за поодделни категории 
потрошачи, односно за поодделни цели. 

Министрите на државните набавки на народните 
републики во спогодба со министрите на трговијата и 
снабдувањето на народните републики можат да опре-
делат и поодделни категории, потрошачи да се снабду-
ваат со месо однапред за определено време, со тоа за 
тоа време да се симнат од обезбеденото снабдување 
со месо. 

За да се остварат задачите од претходните ставови 
извршните одбори на народните одбори ке организи-
раа;1 преку своите органи, а особено преку трговин-
с к а инспекција, постојана контрола над сместување-
то, чувањето и трошењето на месото и на произво-
дите од месо. 

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

Бр. 2835 
5 октоври 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стока, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за земјоделие 
и шумарство, 

Мијалко Тодоровић е. р. 
, Согласен, 
' Министер на финансиите на ФНРЈ 

Добривоје Радосављевиќ, е. р. 
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Врз основа на точ. VIII од Наредбата на Владата 
на ФНРЈ за државните (сврзаните) цени на земјодел-
ските производи бр. 1185 од 10 февруари 1943 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/48) и Решението на 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ бр. 3405/45 за 
продавната цена на суровиот пречистен памук, пропи-
сувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА РЕГРЕСОТ КАЈ ОТКУПЕНИОТ ПАМУК КОЈ ШТО 
ПРЕЧИСТЕН СЕ ИСПОРАЧУВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

1) Претпоијатијата што откупуваат памук од про-
изводителите го пречистуваат и испорачуваат пречи-
стениот памук на индустриските текстилни претприја-
тија, имаат право на регрес за разликата помеѓу пре-
сметковните цени за пречистениот памук и оппсг ле-
пите пониски единствени цени по кон што тој памук 
•им го продаваат на индустриските претпријатија. 

2) На откупните претпријатија од трч. 1) им при-
паѓа и накнада за стварните трошкови на транспортот 
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до истоварната станица на предилницата на текстил-
ното индустриско претпријатие. . 

3) Пресметковната цена за пречистениот памук на 
откупното претпријатие му ја определува Земскиот 
уред за цени врз основа на п р о п е а н а т а откупна цена 
»(Наредбата на Владата на ФНРЈ бр. 1185/48) и специ-
фикацијата на трошкови« на пречистувањето. 

4) Откупното претпријатие го остварува регресот 
на следен начин: 

а) регресното барање може да го поднесува само 
едновремено со издавањето на налог за да, се наплати 
фактурата за испорачаниот пречистен памук; 

б) и поднесува на надлежната филијала на Народ-
ната банка на ФНРЈ пресметка на регресот заверен од 
раководителот на претпријатието и раководителот на 
сметководството. Оваа пресметка содржи: одобрена 
пресметковна цена за 1 кгр пречистен памук, пресмет-
ковна цена за вкупната количина на испорачаниот пре-
чистен памук, износ на трошковите на транспортот и 
продавна цена за 1 кгр. пречистен памук, како и за 
целата количина, т. е., фактурите издадени на инду-
стриското текстилно претпријатие; 

в) со пресметка на регресот поднесува: одобре-
ние на пресметковната цена (точ. 3 од ова напатствие) 
и документи за транспортните трошкови (товарни ли-
стови). Фактурата поднесена за наплата (слово а) точ. 
4 од ова напатствие) служи како документ со пресмет-
ката на регресот; 

г) издава налог на банчиниот образец бр. 153 за 
.износот на регресот. 

5) Филијалата на Народната банка на ФНРЈ от-
кога ке установи дека пресметката на регресот е точна, 
и дека регресното барање е сообразен© кон пропи-
сите на ова напатствие, го одобрува износот на регре-
сот. на текуќата сметка на откупното претпријатие на 
терет иа С-ката бр. 800 571 „Регрес кај откупот на 
памуков" 

6) Р е г р е с и т е барања по испорачат е на памук 
извршени до влегувањето во сила на ова напатствие 
можат да и се поднесат на Народната банка на ФНРЈ 
независно од веќе извршените наплати на односните 
фактури. Вакви регресни барања можат да се поднесат 
најдалеку до 15 ноември 195ЈО година. 

7) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ке се применува 
па сите случаи на регрес што настанале во 1950 го-
дина. 

Бр. 24959 
22 септември 1950 година 

Белград 
Го застапува „ 

Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

5 2 6 . 
Врз основа на чл. 17 од Уредбата за доделување 

трактори, земјоделски машини и орудија на суданските 
работни задруги и за фондот за механизација и инве-
стициона изградба на задружното поледелство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 38/50), донесуваме 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ ОСНОВНИТЕ СРЕД-
СТВА НА МАШИНСКИТЕ ПОЈ1ЕДЕЛСКИ СТАНИЦИ 
ВО ЛИКВИДАЦИЈА НА ФОНДОТ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА 
: И ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА НА ЗАДРУЖНОТО 

ПОЛЕДЕЛСТВО 

1) Сите машински поледелски станици што се во 
ликвидација ги пренесуваат своите основни средства на 
надлежните фондови за механизација и инвестициона 

изградба на задружното поледество — без накнада. 
Ова пренесување го вршат во своите книги по цените 
по кои што основните средства се водени во нивното1 

книговодство. 

2) Фондовите за механизација и инвестициона из-' 
градба на задружното поледелство ги превземаат основ-
ните средства од машинските поледелски станици и ги 
внесуваат во своите книги, и тоа: 

а) тракторите," поледелските машини и орудија по 
цените определени во записниците на комисијата за 
проценка, а 

б) другите основни средства по цените по кои што 
се тие водени во книгите на машинските поделела«« 
станици. 

3) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна Наро-
дна Република Југославија". '' 

Бр. 2459 
3 октомври 1950 година 

Белград 

- Го застапува , „ 
Министерот на финансиите на ФНРЈ 

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател 

• на Советот за земјоделие и шумарство 
инж. Мијалко Тодоровић е. р. 

С О Д Р Ж А Л : 
_ • Страна 
519. Уредба за Сојузниот институт за мета-

лургија 925 

520. Уредба за пренесување работите на автор-
ско-правното застапување и посредување на 
сојузите и здруженијата на авторите 925 

521. Уредба за изменување на уредбата за осни-
вање Управата за снабдување на воените 
лица и главните дирекции на претпријати-
јата за снабдување на воените лица 926 

' 522. Наредба за постапката за ликвидација на 
обврските и побарувањата помеѓу буџетот 
и државните стопански претпријатија по 
завршната сметка — 927 

523. Правилник за ревизија на програмата на из-
градбата и за организацијата и работењето 
на .комисите за ревизија на програмата за 
изградбата 927 

524. Напатствие за извршување наредбата за 
мерките за осигурување п р е р а н а т а на жи-
телите и чувањето на сточниот фонд 929 

525. Напатствие за регресот кај откупениот памук 
што пречистен се испорачува за нуждите на 
текстилната индустрија — — 931 

526. Решение за начинот на пренесување основ-
ните средства на машинските поледелскн 
станици во ликвидација на фондот за меха-
низација и инвестициона изградба на задруж-
ното поледелие — — 931 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско изда начко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 20. 
>« Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 

Печат на Југословенското штампарско претпријатие,, Белград 


