
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
веначко и македонско издање. Огласи 
по тарифата. — Текукја сметка кај 
Народната банка на ФНРЈ за прет 
плата бр. 101-900880. — Текукја сметка 
па продавно « трговското одделение 

101-670880 
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БРОЈ 45 ГОД. VI 

408. 

Врз основа на ст. 1 членот 10 од Уредбата за 
вториот Народен заем на Петгодишниот план за разви-
токот на народното стопанство на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 40/50), Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕТО НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА 
ЗА УПИС НА ВТОРИОТ НАРОДЕН ЗАЕМ 

За членови на Сојузната комисија која што ке 
раководи со работите околу уписот и уплатата на 
Народниот заем на Петгодишниот план за развитокот 
на народното стопанство на ФНРЈ, се одредуваат 
следните лица: 

1) инж. Милентије Попович, 
2) Вицко Крстулович, 
3) Иван Гошњак, 
4) Вељко Микјунович, 
5) Лука Мркшич, 
6) Страхил Гигов, 
7) Вида То МИЈ ич, 
8) Влада Симич, 
9) Иво Андрич, 

10) Осман Карабегович, 
11) инж. Мијалко Тодорович, 
12) Иван Божичевич, 
13) Миле Неоричич, и 
14) Добросав То маше в ич. 

Бр. 18884 

15 јули 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Го застапува Министерот на финансиите 
на ФНРЈ 

Министер на надворешната трговија 
на ФНРЈ, 

Милентије Попович, е. р. 

4С9. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

а по предлог на Претседателот на. Советот за енер-
гетика и екстрактивна индустрија на Владата на 
ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕМИНУВАЊЕТО НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕЛЕК-
ТРОСТОПАНСТВО ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА 

ИА НР СРБИЈА 

1) Институтот за електро-етопанство, основач со 
Уредбата за осниваше™ и делокругот на работењето 
на институтот за електро-стопанство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 45/48) при Министерството на електро-

стопанството на ФНРЈ, преминува во надлежност на 
Владата на НР Србија. 

2) Службениците на институтот за електро-стопан 
ство, како и подвижниот и недвижниот имот со ко 
што управува, ке ги превземе Владата на НР Србија 

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

IV бр. 2992 
8 јули 1950 година 

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

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за енергетика и 
екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ, 

Светозар Вукманович, е. р. 

410. 
Врз основа на ст. 2, чл. 6 и чл. 14 од Уредбата за 

вториот народен заем на Петгодишниот план за разви-
токот на народното стопанство на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", Ј ф . Ј ^ / 5 0 ) , пропису вам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ВТОРИОТ 
НАРОДЕН ЗАЕМ НА ПЕТГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
РАЗВИТОКОТ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО НА 

ФНРЈ 

Член 1 
Обвезниците на вториот народен заем на Пет-

годишниот план за развитокот на народното« сто-
панство на ФНРЈ се издаваат во апоени од 1.000, 500, 
200 и 100 динари. 

Оовезницата од 1.000 динари е основна обвезница; 
обвезницата от 500 динари претставува половина, 
обвезницата од 200 динари петина, а обвезницата од 
100 динари десетина од основната обвезница. 

Оби е знп циге носат ознака на серија и број ; секоја 
серија има илјада броеви. 

Член 2 
Уписот на заемот се извршува на уписни места, 

и тоа: на основните организации на Народниот фронт, 
на синдикалните организации при претпријатијата, 
надлештвата и установите, селанските работни задруги, 
младинските работилница, работните единици на На-
родната банка на ФНРЈ и Државната инвестициона 
банка на ФНРЈ, комуналните банки и сите пошти во 
земјата. 

Со сите работи на уписните места раководат 
основните комисии за упис на заемот. 

Член 3 
Најмал износ кој што може да се запише на име 

на заемот е 1.000 динари за возрасни, а 500 динари 
за школска младина и војници на отслужување ка-
д р о в с к о г срок. 
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Член 4 
Ако -.е врши уплатата на уписаннот заем бо рати, 

се уплатува најмалко една петина од уписаниот износ 
веднаш при самото уписување на заемот, а кај упи-
сот на најмалку определениот износ од 500 динари 
(чл. 3 од овој правилник) за шталската младина и 
војници 200 динари. 

Наплатата на ратите од работниците, службени-
ците и наместениците се врши, врз основа па налог 
кој што тие по појавата за уписот на заемот го дале 
на исплатната благајна, со обустава по платните спи-
соци на претпријатијата., надлештвата, установите и 
организациите, кај кои што се на работа. Доколку 
некои од овие уписници не ја платат првата рата вед-
наш при уписот, првата рата ке се наплати по пр-
виот платни список составен после уписот. Наплату-
вањето на натамошните рати ке се врши редовно ио 
следните платни списоци. 

Член 5 

Излечувањето на обвезниците за аморти ација и 
згодитоци ке се врши во јуни и ноември на секоја 
година, почнувајќи од 1951 година, а спрема планот 
за извлечување. 

Член 6 
Ма секое излечување ке се извлече по еден зго-

диток од 100.000, два аго дитка од по 50.000 динари 
и сппсма планот на израснувањето определен број на 
згодитоци од 10.000, 5.000 и 2.000 динари. 

Извлечениот згодитак ја содржува во себе и ос-
новната вредност на обвезницата. 

Член 7 
Пред секое извлечување ке се објави во „Слу-

жбениот лист иа ФНРЈ" планот на односното извле-
чување, а после извршеното извлекување сериите и 
броевите на обвезница е што се извлечени за аморти-
зација и за згодитоците. 

Член 8 

На основните обвезници од 1000 динари им при-
паѓа целиот износ од извлечениот згодитак, на> о б р -
аниците од 500 динари половина, на обвезници те од 
200 динари петина, а на обвезниците од 100 динари 
десетина на извлечениот згодитак. 

Член 9 
Редовната камата по обвезниците од 5% годишно 

тече од 1 јануари 1951 година до крајот на полуго-
диштето во кое што е извлечена обвезницата. 

Член 10 

Државната инвестициона банка на ФНРЈ ке издава 
поблиски технички напатствија што се однесува до 
организацијата на уписот, уплатата, положувањето на 
наплатените рати и издавањето на обвезниците на 
уписниците на заемот. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 18490 
12 јули 1950 година 

Белград 

Го застапува Министерот на финансиите 
на ФНРЈ 

Министерот на надворешната трговија 
на ФНРЈ, 

инж. Милентије Попович, е. р. 

411. 

Врз основа на Наредбата на Владата на ФНРЈ за 
државните (врзаните) цени на земјоделските произ-
води („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/48) во согла-
сност со претседателот на Советот за преработувачи 
индустрија иа ФНРЈ, со Претседателот на Советот за 
земјоделие и шумарство на ФНРЈ, и со Министерот 
из финансиите на ФНРЈ, прописувам 

П Р А З И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОНТРАХИРАЊЕ И ОТКУП НА 
'ИНДУСТРИСКИТЕ РАСТЕНИЈА ОД РОДОТ НА 1351 

ГОДИНА 

I. — ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со работите на контрахирањето (договорањето) 

и со откупот на индустриските растенија раководат 
органите во ресорот на државните набавки, секој на 
своето подрачје. 

Органите во ресорот на земјоделието должни се 
да се грижат за правилната сеидба, обработка, зашти-
та од штеточини и болести, коко и за берењето на ин-
дустриските растенија, така планот на нивното про-
изводство во 1951 година да биде наполно извршен. 

Член 2 

Индустриските и откупните претпријатија, односно 
нивните дирекции, должни се да контрахираат (дого-
вараат) потребни количини индустриски растенија, да 
го следат развитокот од нивното производство и да 
го извршат откупот на договорените количини. 

Член 3 

Производството, откупот и расположбата на семето 
за сеидба на индустриските растенија ке го осигураат 
преку договори со производителите овластените от-
купни и индустриски претпријатија. 

Начинот на осигурувањето на производството и 
прометот на семенската стока од индустриските расте-
нија ке го одреди претседателот на советот за поле-
демство и шумарство на народната република во со-
гласност со претседателот на советот за промет со 
стока и на претседателот на советот за преработувач-
ката индустрија на народната република.. 

Производството, раоподелбата и селекцијата на 
елнтното семе на сите индустриски култури ке се 
регулира со напатствија^! од претседателот на Сове-
тот за земјоделие и шумарство на Владата на ФНРЈ 
врз основа на планот на потребите и расподелбата на 
Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ од-
носно на- Советот за преработувачката индустрија на 
Владата на ФНРЈ. 

Член 4 
Договори за продавање на индустриските расте-

нија по прописите од овој правилник (чл. 1, 2 и 3) 
можат да склучуваат селаиските работни задруги, еко-
номиите на земјоделските задруги и сите индивиду-
ални земјоделски стопанства. Опие договори ке ги 
склучуваат со производителите овластените индустри-
ски и откупни претпријатија или нивните овластени 
ком иси опери. 

Член 5 
За да би можеле производителите на пристапат 

навремено кон производството на индустриските ра-
стенија и да ја ускладат сеидбата на истите со дру-
гите култури, договарањето мора да се заврши нај-
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доцна до 15 август 1950 година за уљена 'репа, а до 
31 август 1950 годила за другите видови индустриски 
растенија. 

Члан 6 
Испорачката на индустриските растенија се извр-

шува на определена количина од неодделен вид. При 
договарањето производителот е должен да даде по-
датоци за големината на поврвнината на која што ке 
ја производи договорената количина. Овие податоци 
се внесуваат во договорот. 

Член 7 
Сите договори за испорачка на индустриските ра-

стенија ги потврдува извршниот одбор па месниот на-
роден одбор, водејќи сметка за општодржавниот сто-
пански план. 

II. — ЦЕНИТЕ НА ИНДУСТРИСКИТЕ РАСТЕНИЈА И 
ПОВЛА СТИДИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

Член 8 

Договорите за и с п о р а к а на индустриските расте-
нија, покрај друго го, мораат да содржуваат цени на 
индустриските растенија и повластици што ке се да-
ваат на производителите — кснтрахенти. 

А. Неки 

Член 9 
Откупот на индустриските растенија и семето за 

сеидба на индустриските растенија се извршува по 
определените врзани цепи. Со купувачната цена ке 
им се издаваат на производителите и бонови за купу-
вање на индустриска стока по прописите за трговијата 
по сврзните цени. 

Производителите што придаваат определени ви-
дови на индустриски растопил (уљарици и шекјерна 
репа) под услови на натурална стимулација не доби-
ваат за тие производи СЈ .гиош за купување на инду-
стриска стока. 

Б. Повластивте што им се даваат на производителите 
— контрахенти 

Член 10 

Производителите-контрзхенти на индустриските ра-
стенија имаат право на следни повластици: на аванс, 
право да купуваат жиг ар иди и рана за добиток, право 
на купување определени индустриски производи (на-
турална стимулација), осигурување од штета на при-
носот и право на премија. 

А в а н е 
Член 11 

На производителите-контрахеити ке им се дава 
аванс во вид на семе, вештачко гјубре и средства за 
заштита на растенијата кои што им ги обезбедува от-
купувачот, со тоа што при пресметката ка ј продава-
њето на приносот нема да им се одбиваат бонови 
нити да им се засметуваат камати на вредноста од 
овој аванс. 

Производателиге-контрахекта па шекјериа репа, 
после извршеното разредување и после извршено го 
второ откопување на репата, имаат пр:.во на аванс со 
износ од 10 кг. шекјер на секој навремено разреден 
и окопан ектар. 

П р а в о н а к у п у в а њ е ж и т а р и ц и и р а н а 
з а д о б и т о к 

Член 12 

Индивидуалните земјоделски стопанства и селан-
©ките работни задруги кои што, со оглед на структу-
рата на земјишниот посед, не производаг житарица 
или ги произведат во колиични што не се достаточни 

за да се подмират нивните потреби, можат со бано-
вите да купат житарица по пониските единствени цени 
за прехрана на лугјето и прехрана па добитокот. Жи-
тариците можат да ги купуваат само во границите на 
количините што се потребни за прехрана на члено-
вите од домакинството и добитокот за работа. 

Количината па житарица која што едно домаќин-
ство може да ја купи ја определува извршниот одбор 
на месниот народен одбор. 

При утврдувањето количините на житарица кои 
што производителите - контрахенти на индустриските 
растенија можат да ги купат по претходните ставови, 
ке се земат во оглед како количината на житарица 
од нивното сопствено производство, така и оние кои 
што врз основа на контрахирањето ги купиле векје 
или со кои што на каков и да било основ располагаат. 
При утврдувањето количината на житарица која што 
им се обезбедува на производителите на памук и ту-
тун ке се постапи на ист начин. 

Производителите на памук и тутун можат по про-
писите од претходните ставови да купат житарица 
на јповеќе до количините од просечниот принос на 
житарица што би се добиле од површината што е 
засејана со памук или тутун, да била оваа поврвнина 
засејана со житарица. Оваа количина за поодделно 
стопанство во рамките на неговите стварни потреби 
ја утврдува извршниот одбор на месниот народен 
одбор. 

Од така утврдените количини на житарица овие 
производители имаат право да купат 25% после исте-
кот на 30 дена од склучениот договор, 15% после 
откопувањето, а другите 60% после вршидбата на жи-
тарица^ . 

Министрите на трговијата и снабдувањето, држав-
ните набавки и земјоделието на народните републики 
ке определат согласно за секоја околија одделно про-
цент до кој што производителите на памук или тутун 
можат да купат пченица од вкупните количини на жи-
тарица. Ма производителите на памук и тутун те им 
се признае правото да купат пченица до количините 
што се потребни за прехрана на членовите од нив-
ното домаќинство, но на јповеќе до процентот од 
вкупната количина, кој што е определен на горниот 
начин. 

Производите'пте-контрахенти на памук имаат пра-
во да купат сено, слама и пченковнка по пониските 
единствени пени, со предавањето на бонови за купу-
вање индустриска стока по пониските единствени цепи. 
Овие пропее одите ли го имаат теа право доколку не 
располагаат со потребна прехрана за до бит ек, а во 
границите на стварните потреби, 

П р а в о н а к у п у в а њ е о п р е д е л е н и 
и н д у с т р и с к и п р о и з в о д и 

Член 13 

Пропзводителите-контрахенш на уљарица, ш е ќ е р -
на репа п семе од шекјерна репа што не склучат дого-
вор дека овие производи ке ги продадат по опреде-
лените сврзани цени добиваат бонови за купување 
(индустриски производи во трговијата по сер занате 
цени. 

Производителите-контрахенти на уљарица, шеќер-
на репа и семе од шекјерна репа!, кси што ке склучат 
договор дека овие производи ке ги продадат под 
условите од катуралната стимулација, не добиваат бо-
нови за така продадените производи, но имаат право 
да купат по пониските единствени цени производи 
што се долу споменати и тоа: 

а) прои зв о д и т ел и т е- к он т р ах е нт и на солнчоглец, со-
ја, уљена репа, рицинус, анасон, и ленено семе можат 
да купат и тоа: 

производителите што ја предале договорената ко-
личина за секои 100 кг продадено уљено семе по 4 
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кг. уље за јадење и по 15 кг. и уљена сачма а за ко-
личината што ја предаше преку договорената количина 
имаат право да купат за првите 200 кг. уште по три 
кгр. уље за секој 100 кг. предадено уљеио семе а за 
секој натамошни 100 кг. преку 200 кг. уште по 5 кг. 
уље: 

производителите кои што со своја вина (поради 
слаба обработка и друго) не го извршат предавањето 
на определената количина на уљено семе по догово-
рот, не можат да купат уље и уљена сачма во напред 
означените количини, но во количините што се нама-
лени за процентот на потфрлената количина што е 
предвидена со договорот. 

б) про и? води т е л и т е -к он тр а х е нт и на мак — опиум 
(афион), сезам и ара шид можат да купат уље и уље-
на сачма и тоа: 

производителите на мак — опиум (афион), по 20 
кг. ул>е за јадење и по 15 кг. уљена сачма, произво-
дителите на сезам по 15 кг. уље за јадење и по 15 
кг. уљана сачма, а производителите на арашид по 12 
кг. уље за јадеље и 15 кг. уљена сачма за секои 100 
•кг. предадено семе. 

в) производителите-контрахенти на п е к јерка репа 
можат да купат шекјер во кристал и резанци од ше-
ќерна репа и тоа: 

производителите што предале или ја надминале 
предвидената количина по договорот — за секој 100 
кг. предадена шекјерна (репа по 1,5 кг. шекјер и по 
3 кг. суви или 50 кг. сурови (резанци, од шекјериа репа, 
со тоа за количината за која што ја надминале дого-
ворената обврска да имаат право да купат уште по 
500 гр. шекјер за секој натамошни 100 кг. предадена 
шекјерна репа. 

Производителите кои што со своја вина (поради 
слаба обработка и др.) не предаваат количина што е 
предвидена со договорот не можат да купат шекјер и 
резанци во напред определените количини, туку во 
количини намалени за процентот на потфрлувањето 
на количините што се предвидени со договорот. 

г) производителите на семе од шекјерна репа мо-
жат да купат по 1,5 кг. шекјер за секој ар на семен-
ска репа во првата година после извршеното разре-
дување, а во втората година по 20 кг. шекјер за се-
кој 100 кг. предадено чисто семе од шекјерна репа. 

Член 14 

Проивводителите-контрахенти на памук, лен, ко-
ноп, бр ни е трз', тутун и цикорија, добиваат покрај ку-
пувачниот износ и бонови за купување стока по свр-
заните цени. Овие производители имаат право, со 
предавањето на боновите да ги купат долу спомена-
тите индустриски производи по пониските единствени 
цени, и тоа' до вредноста од онаа количина на инду-
стриски растенија која што по склучените договори 
ги продале по определените сврзани цени: 

а) произ!'одителите-контрахенти на памук можат 
да купат по 5 метра платно за секои 100 кг. предаден 
суров памук, како и памучен конец во количина од 
250 метра или 1,5 кг. памучно влакно; 

б) производителите-контрахенти на лен и коноп 
можат да купат и тоа: за секој 100 кг. предаден лен 
— стебло или ленена слама, доколку продавањето на 
оваа е договорена, по еден метар платно, а за секој 
100 кг. предадена коноп — стебло по 0,5 метра платно 
или 10% влакно од лен односно коноп спрема кла-
сата иа предаденото стебло. Производителите на ко-
ноп имаат право да купат 25% од добивениот поздер 
на секој 100 кг. предадена коноп — стебло; 

в) производителите односно собирачите на брни-
стра по еден метар платно за секој 100 кг. на преда-
дена брнистра — стебло; 

г) производителите-контрахенти на тутун можат 
да купат сечена грагја (штици) за преседници и за 

сушара доколку со пеја не располагаат а спрема ствар-
ната потреба со оглед на договорениот број на ту-
тунски струкови; 

д) производителите-контрахенти на цикорија што 
постигнале принос што е предвиден со договорот, мо-
жат да купат но 3 кг. шекјер во кристал за секси 1000 
кг. предаден корен на цикорија; 

гј) производителите на хмељ можат да купат др-
вени диреци и тел за потребите на хмелиштето. 

Член 15 

Производ ителите-контрахенти на семенки од стам-
болки можат со и н д у с т р и и т е претпријатија за про-
изводство на уље или со откупните претпријатија да 
склучат договор за производството и нспорачката на 
семејните од стакболки, со тоа овие претпријатија 
на име накнада да им дадат по 14 кг. уље за јадење 
за секои 100 кг. предадени семенки. 

Член 16 
Производителите на житарица што ке засејат на 

стрниште сезам можат со претпријатијата за произ-
водство на уље да склучат договор за исп орач ка та на 
овој сезаим. Овие претпријатија задолжени се да 
склучат вакви договори. Со овие договори се пред-
видува дека претпријатијата ке му дадат на произзо-
днтелот-контрахеит на сезам 22 кг. уље за секои 100 
кг. предаден сезам. 

Член 17 
Производителите на тутун можат да им преда-

ваат на претпријатијата за производство на уље семе 
од тутун со тоа овие претпријатија на име накнада 
за предаденото семе да им даваат 18 кг. уље за секои 
100 кг. семе. 

Член 18 
Артиклите од натуралната стимулација ке им ги 

даваат на производителите откупните и индустриските 
претпријатија што го вршат откупот. Во таа цел, овие 
претпријатија се должни преку планот навремено да 
обезбедат потребни количини од овие артикли. 

П р е м и и 
Член 19 

На пропзводителите-контрахенти на памук и лен 
што ке постигнат и предадат на откупните претприја-
тија поголема количина од договорената обврска, ке 
им се дава за испорачаниот постигнат одвишок пари-
чна премија и тоа: ако предадат 15—25% поголема 
количина од договорената ке се дава за количината 
на предадениот одвишок премија од 15% 'ОД опреде-
лената просечна цена на памук и ден, а ако предадат 
колимчиа преку 25% од договорената, ке се дава за 
количините на предадениот одвишок премија од 30%; 
од определената просечна цена. 

Член 20 
На пропзводителите-коптрахентп на тутун ке им 

се дава парична премија и тоа: за беспрекорно стан-
дардно средување и пакување на тутунот, како што 
се изведува во претпријатијата за обработка на тутун, 
10% од бруто вредноста на стандардно средениот и 
стандардно запекуваниот предаден тутун, а за извон-
редниот квалитет и добрата среденост на тутунот 5% 
од бруто вредноста на предадениот тутун пресметано 
по определените сврзани цени. 

Член 21 
На производителите-контрахенти нема да им се 

даваат и бонови за купување индустриска стока по 
пониските единствени цени во висина на паричните 
премии од чл. 19 и 20 од овој правилник. 
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III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 22 

За споровите што ке настанат од договорите за 
производството и откупот на индустриските растенија 
надлежни се редовните народни судови. 

Член 23 
Претседателите на советите за промет со стока и 

претседателите на советите за преработувачи инду-
стрија од владите на народните републики ке донесат 
согласно, со дел на спроведувањето на овој правил-
ник, поблиски напатствија за начинот и условите на 
осигурувањето на производителите на памук од ште-
тите на приносот, како и за взаемните права и обвр-
ски на откупувачите и производителите на индустри-
ските растенија што не се регулисани со свој пра-
вилник. 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 4193 
10 јули 1950 година 

Белград 
Претседател 

на Советот за промет со стока 
на Владата на ФНРЈ, 

Осман Карабегович, е. р. 

Согласни: 
Претседател на Советот за преработувачи 

индустрија на Владата на ФНРЈ, 
Рато Дугоњич, е. р. 

Претседател на Советот за земјоделие и шумарство 
на Владата на ФНРЈ, 

Мијалко Тодорсвич, е. р. 
Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ 

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 
Милетије Попович, е. р. 

412. 

Врз основа на чл. 14 од Уредбата за планската 
употреба на готовите пари во стопанството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 71/48) и чл. 23 од Уредбата 
за меѓусебното плаќање во стопанството („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 103/47), пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕ ПЛАКЈАЊАТА СО ПРЕЦРТАН (БАРИРАН) 

ЧЕК И СО ВИРМАН 

I. Во точ. I од Наредбата за ограничување плак-
јањата со прецртан (бариран) чек и со вирман („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 41/50) прописано е дека пла-
ќањето на купената стока во државната, задружната 
и другата трговска мрежа на мало може да се врши 
исклучително со готови пари, без оглед на висината 
на купената стока. 

Овој пропис се однесува на купувањето на сто-
ката што е наменета за широкото трошење на насе-
лението, па спрема тоа и нема да се при,менува при 
плаќањата кај следните купувања: 

1) купување на стока во трговските и другите 
сервиси; што вршат продавање на артиклите што се 
наменети на вонпазаришните потрошачи (претприја-
тија, надлештва и установи, организации); 

2) купувања во трговската мрежа на мало на. оние 
артикли кои што во извесни контингенти им се доде-

лени за продавање на вонпазаришните потрошачи и 
тоа врз основа на специјалните одобренија (дознаки, 
бонови и слично), како на пример: разни градежни!, 
технички, канцелариски и сличен материјал, огревни и 
погонски материјал (дрво, јаглен, нафта, бензин и ел.); 

3) купувањата по трговската мрежа на мало на 
градежнииот материјал на разни суровини и полуфа-
брикати, машини, делови од машини,, разни алати и 
технички материјал кој што му служи на купувачот 
како репродукционен материјал и како основни сред-
ства што се непосредно наменети за производството; 

4) купувањата во трговската мрежа на мало на 
разна стока со цел на натамошно препродавање на 
населението; и 

5) купувањата на прехранбените артикли во тр-
говската мрежа на мало, и тоа: 

а) од страна на угостителските и туристичките 
претпријатија и претпријатијата на општествената пре-
храна; 

6) од страна на единиците и установите на Југо-
словенската армија и Народната милиција; и 

в) од страна на установите од здравствено-соци-
јален карактер, како што се: болници, санаториуми, 
домови за старци и изнеможели, интерната и домови 
на учениците во стопанството, школски кујни, детски 
летовалишта, детски јасли, обданишта, синдикални од-
моралишта или одморалишта на социјалното с п а р у -
вање и слично. 

Во сите горе споменати случаи, ако го вршат 
плаќањето комитенти - иматели на текукји сметки, 
плаќањето може да се врши со прецртан (барира«) 
чек, а доколку плаќањето не се врши со чек тоа 
тогаш се врши по про пион те од Уредбата за меѓу-
себното плакјање во стопанството, односно и со го-
тови пари ако износот на купувањето не преминува 
3.000 динари!. Комитенти те — буџетските установи 
(корисници на буџетските акредитиви) во овие слу-
чаи плаќањето го вршат само по Уредбата за м е ѓ у -
себното плакјање во стопанството, односно и со го-
тови пари ако износот на купувањето не преминува 
3.000 динари. 

Во сите други случаи на купување на стока во 
трговската мрежа на мало, плаќањето ке се врши во 
готови пари без оглед да ли купувањето на стоката 
ја врши претпријатие, надлештво, установа или опште-
ствена организација. 

II. Освен случаите што се споменати во точ. I 
од ова Напатствие и случаите од точ. I под 2) на 
Наредбата, со прецртан (бариран) чек може да се 
плакја: 

1) колективен превоз на патници, т. е. превоз на 
група од 5 и повекје лица; 

2) превоз на поодделни лица со цел да заминат 
во странство како и превоз за тие лица во враќа -
њето од странство — од пограничната станица до 
местото на враќањето; 

3) превоз на повратници-иселеници, група или по-
единечно; 

4) купување на претплати и карти со цел на пре-
воз на поединечни лица или купување цовекје од 5 
возни карти за поединечни патувања. 

5) купување на поштенски марки и други п. т. т. 
вред ноши ци, како и извршување на п. т. т. услуги; 

б) купување образоци на транспортните претпри-
јатија' (железнички товарни листови и ел.), по тоа 
кога што се плакјаат франкатурни депозити, јамче-
вини за нарачани превозни средства, пенали и казни;« 

7) царини и други давања или услуги при увозот 
на стоката од странство. 

III. Исклучително од прописите на точ. Ш од На-
редбата, имателите (корисниците), на буџетските кре-
дити (акредитиви)' можат да вршат плакјања со пре-
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цртан (барира«) буџетски чек со сите случаи што 
се споменати во тон. II од ова напатствие, како и в о 
случајот што е споменат во лоч. I под 2н) о д наред-
бата (право зе ње на стока со железница, брод, или 
со некое транспортно средство) . 

IV. Кога имателот (корисникот) на буџетскиот 
акредитив, во односните случаи, издава прецртан (ба-
рираи) буџетски чек должен е на чекот, покрај дру-
гото, точно да го означи и полниот назив на банката 
при која што се води тој буџетски акредитив, иа 
пример: не е достаточно да се означи „Народна бан-
ка иа ФНРЈ седиште — Белград", но мора да се оз-
начи и бројот (оперативниот) на тоа седиште, т. е. 
„Народна банка т ФНРЈ, седиште бр. 103, Белград" 
со оглед во Белград,, во о в о ј случај да има поголем 
бро ј работни единици иа Народната банки што се 
водат нот определени (оперативни) броеви. 

V. Ова напатствие влегува во сила веднаш. 

Бр. 18880 
14 јули 1950 г о д и ш 

Белград 

Го застапува Министерот на финансиите 
га ФНРЈ, 

Министер нт надворешната трговија 
на ФНРЈ, 

инж. Милентије • Попович, е. р. 

413. 
Врз основа на чл. 51 а во врска со чл. 37 од 

Уредбата за извршувањето на буџетот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 24/''47) и чл. 54 од Правилникот 
за извинивањето на буџетот („Службен лист на 
ФНРЈ", ' бр. 57/47), издавам 

Н А Р Е Д Б А 

3 4 ЗАКЛУЧУВАЊЕ РАБОТЕЊЕТО ПО БУЏЕТОТ 
ЗА 1350 ГОДИНА II ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ КА НА-

ПЛАТА ИЗДАДЕНИТЕ НАЛОЗИ (БУЏЕТСКИТЕ 
ЧЕКОВИ) 

1) Кредитите што се одобрени со Општодржав-
ниот буџет за 1950 година престануваат да важат 
(се гасат) со 31 декември 1950 година. После ово ј 
срок наредбодавачите ке го заклучат работењето но 
буџетот н не можат да вршат ник а ви исплати на терет 
на буџетските средства. 

2) Налозите за исплата (буџетски чекови) што се 
издадени во текот на месецот мораат да, се поднесат 
на наплата (исплата) до кредитната установа кај која 
што е отворен акредитивот најдалеку во текот на 
последниот ден во месецот за кој што е створен 
акредитивот, односно до 31 декември закључно. Кре-
дитните установи не можат да вршат исплата на н а л о -
зите (буџетски чекови) што ке им бидат поднесени 
после овие срокови. 

3) Тој што не ке постапува по оваа наредба ке 
се казнува ио Уредбата за финансиските прекршоци. 

4) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
об јавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Репуб.т леа Југославија". 

Бр. 17070 
27 јуни 1950 година 

Белград 

Го застапува Министерот на финансиите 
на ФНРЈ 

Министерот на надворешната трговија 
на ФНРЈ, 

инж. Милентије Попович, е. р. 

414. 

Врз основа на чл. 8 и 9 од Уредбата за снабду-
вањето на населението издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РЕГУЛИСАЊЕ НА ПРОМЕТОТ СО ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

1. Земјоделците — производители, земјоделските 
задруги и другите производители на земјоделските 
производи можат слободно да ги продаваат на це-
лата територија на Федеративна Народна Република 
Југославија сите свои земјоделски производи со кон 
што по п о с т о е в т е прописи слободно располагаат, 
како и индустриски производи што ги добиваат како 
натурална стимулација врз основа па склучените до-
говори за -продавање на индустриските ра стени 'л. 

2. П о т р о ш а ч к е можат за своите потреби (за по-
требите на своите д о м а ќ и н с т в а ) слободно да купу-
ваат земјоделски производи непосредно о д произво-
дителите од тон. 1 од оваа наредба на целата тери-
торија на Федеративна Народна Република Југосла-
вија 

3. Со прописите од точ. 1 и 2 од оваа наредба 
не се докршуваат поетоекјите санитарни и ветеринар-
ски прописи што1 се однесуваат на контролата квали-
тетот на земјоделските производи. 

4. Превоз и пренесување па земјоделските про-
изводи се врши на целата територија на Федеративна 
Народна Република Југославија ел обо ли-о и без ни-
какво одделно од обре;.не, 

Исклучително од одредбата од горниот став, за 
превезеше и пренесување на житарица (пченица, 
јачмен, овес, рис, наполни'.:, .пченка) и нивните прера-
ботувачки (брашно, гриз, ирекрупа) , во количини 
преку 60 кг потребно е одобрение од шав ср е и ст вето-
на: државните набавки на околискиот народен 
на чие што .подрачје се иазотја испраќачот . Ова одо- ' 
бре ни е не е потребно ако е испраќачот , на житари-
цнте односно на преработувачките од житарица те 
Дирекцијата на државниот житен фонд или ов-: '.•лену 
откупно претпријатие (задруга) . 

За пре возење и пренесување на земјоделските 
производи што се врши по јавните с а о б р а ћ а ј н а сред-
ства (со железница, бродови, моторни возила, по 
пошта), што се однесува до условите за примање па 
пренесување и превезеше, пакување, количините, 
пренесувањето во рачни багаж и слично важат соо-
б р а ќ а ј н и т е прописи на надлежните државни органи. 

5. Приватните лица не можат ни во каков вид да 
вршат купување на земјоделски производи со цел 
на препродавање нити купените земјоделски про-
изводи да ги препродаваат. 

Државните органи, а особено месните народни 
одбори, органите на трговинската инспекција и орга-
ните на внатрешните работи, должни се без одлагаше 
да поднесат пријава до надлежниот орган против 
секое л и ц е ' ш т о врши препродавање на земјоделските 
производи. 

6. Со парична казна до 10.000 Динари, доколку 
не се работи за кривично дело, ке се казни одговор-
ниот службеник и друго лице кое што па каков и да 
било начин а противно на прописите од оваа наредба 
го ограничува прометот, превозењето и пренесува-
њ е т о на земјоделските производи. 

Доколку не се работи за кривично дело на недо-
пуштена трговија или недопуштена шпекулација, со 
парична казна до 20.000 динари ке се казни лицето 
кое што врши купопродавање со цел на препрода-
вање на земјоделските производи противно од одре-
дбата на тон. 5 од оваа наредба. 

Адмннистратнвно-казиена постапка по овие пре-
кршоци води и решенија во прв степен донесува извр-
шниот одбор на околискиот народен одбор по про-
писите о д Основниот закон за прекршоците. 
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7. Со денот на влегувањето во сила иа оваа на-
редба престануваат да важат Наредбата за регули-
сање продавањето и за купувањето па земјоделските 
лр оизвтди бр. 19192 од 25 октомври 1948 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 95,48), Наредба за 
ограничување превозењего на житариците и нивните 
преработувачки бр. 21671 од 1 декември 1918 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 106,48), Наредбата за 
изменување и дополнување на Наредбата за ограни-
чување превозот на житариците и нивните прерабо-
тувачки бр. 1970 од 13 јуни 1949 година (.Службен 
лист иа. ФНРЈ", бр. 55/49). Престануваат исто така да 
важат и прописите на Наредбата за регулисање про-
метот помегју ссланските работни задруги бр. 21571 
од 21 ноември 1949 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10049) доколку се во противност со оваа наредба. 

8. Оваа наредба влегува во сила со денот па 
•објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ - ' . 

Бр. 3933 
5 јули 1950 година 

Белград 
Претседател 

на Советот за промет со стока 
ка Владата на ФНРЈ, 

Осман Кграбегович, е. р. 

415. 

Врз основа на ставот 3 членот 23 од Уредбата за 
платите на работниците и учениците во дрвната,, хе-
миската, медицинската, прехранбената, текстилната и 
за облекло и тутунската индустрија, индустријата на 
стакло, хартија, целулоза и дрвењача, кожи, обувки 
и гума („Службен лист на ФНРЈ", бр. 86/48), издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СКРАТЕНО РЕДОВНО РАБОТ-
НО ВРЕМЕ ЗА ИЗВЕСНИ РАБОТИ ВО ХЕМИСКАТА, 
МЕДИЦИНСКАТА, ТЕКСТИЛНАТА И ТУТУНСКАТА 
ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА НА СТАКЛО, ИНДУ-
СТРИЈАТА НА КОЖИ И ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА 

1) Со оглед на условите и тежината на работе-
њето, се определува скратено редовно работно време 
за следни работи: 

1. во хемиската индустрија 
а) скратено редовно работно време од пет (5) 

часа на ден за работите на исфрлување хлорна вар 
од хлорните комори; 

б) скратено редовно работно време од шест (6) 
часа на ден за следни работи: 1. отапање на оловна 
глегј во оцетна киселина, помнање и варење; 2. цен-
трифугирање и пакување на олово ацетат; 3. палење 
ротациона фурна за натриум-бихромат; 4. конце-
трирање на бпхроматната дужина; 5. работење во 
темни емулзиони кујни (фотокемика); 6. работење во 
темни емулзиски дворани (фотокемика); 7. работа во 
шкартирница во производството на фотопашир; 8. ме-
лење на арсенови препарати; 9. топење и оксидација 
на олово во производството на оловен мини ум; 10. 
мелење на оловен миниум; 11. пакување оловен ми-
ниум; 12. шармирање електро-фурна во производ-
ството на карбид; 13. истурање од електро-фурната 
во производството на карбидот; 14. полнење електро-
фурната во производството на феро-силициум; 15. и-
стурање од електро-фурната во производството на 
феро-силициум; 16. полнење електро-фурната во про-
изводството на ферохром; 17. истурање од електро-
фурната во производството на феро-хром. 

II. по медицинската индустрија 
а) скратено редовно работно време од шест (6) 

часа на ден за работите во производството на алка-
лоиди; 

б) скратено редовно работно време од седум (7) 
часа на ден: 1. за работите на серовакцпеналното про-
изводство; 2. за работите во орггиско-терапаутского 
производство во одделенијата во кои што се работи 
со шкодливи органски растворуваш (со етар, алкохол, 
трихлоретилен, јаглен, сулфид и ел.). Ова скратено 
редовно работно време се заведува во одделенијата: 
на екстракција, дестилација на растворувачите, на ин-
сулин и сушари. 

Ш. по текстилната неделна индустрија: 
скратено редовно работно време од седум (7) 

часа на ден: 1. за работите на фихање шешири; 2. 
за работите на твистер во производството на шешири; 
3. водено предење во прелилпицата на лен; 4. везење 
вретенски врвци во водена предилница;'5. за работите 
на тргање стари крпи на машината; 6. за работите на 
истресување крпи-клопање крпи (видов). 

IV. го тутунската индустрија: 
скратено редовно работно време од шест (6) часа 

на ден за работите во одделението на екстракција ни-
котин со бензол и сумпорна киселина. 

V. во индустријата па стакло 
скратено редовно работно време од шест (6) часа 

на ден за работите на дување балони од 20 л. па 
нагоре. 

VI. во индустријата на кожи: 
скратено редовно работно време од седум (7) 

часа на ден за работите на топло мастење бланкет и 
ресенските грбин« (ајнбреновање). 

VII. во индустријата на гугла: 
скратено редовно работно време од пест (6) часа 

на ден за работењето на големи вулканизерски преси 
над 600 X 600. 

2) На лицата запослени на работите со скратено 
редовно работно време платата ке им се пресметува 
по прописот на четвртиот став од членот 23 на Уред-
бата за платите на работниците и учениците во дрв-
ната, хемиската, медицинската, прехранбената, текстил-
ната и за облекло и тутунската индустрија, индустри-
јата на стакло, папир, целулоза и дрвењача, кожи, 
обувки и гума. 

3) Лицата на кои што по оваа наредба им е 
определено скратено редовно работно време, не мо-
жат да работат прекувремено. 

4) Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 825,8 
16 јуни 1950 година 

Белград 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Векјеслав Хољевац, е. р. 

416. 
Врз основа на точ. 30 од Наредбата за извршу-

вањето на планот на градежните обекти во 1950 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/50) и Напат-
свието за применувањето на Наредбата за извршу-
вањето на планот на градежните обекти во 1950 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/50) издаваме 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ВИРМАНИСАЊЕ КРЕДИТИТЕ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ 
РАБОТИ 

1. На сите градежни обекти за кон што инвести-
торите не обезбедиле преку вирман потребни парични 
средства до предсметковнапа сума во смисла на На-
патствие™ за применувањето на Наредбата за извр-
шувањето на планот на градежните обекти во 1950 
година изводачите на градежните работи ке ги обу-
стават работите, доколку не го сториле тоа досега, 
најдоцна до 25 јули 1950 година. 
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2. За сите обекти на кои што аналогно е г 
бата од точ. 1 ке се обустават работите, изводачите 
ке достават ситуации до 10 август 1950 година, вклу-
ч у в а ј ќ и ги во вредноста на извршените работи и тро-
ш ков ите на обезбедувањето на обектите после пре-
кинот на работењето. 

После срокот од претходниот став Државната ин-
вестиционе банка и комуналните банки нема да ги 
исплатуваат ситуациите за работите кои што спрема 
точ. 1 мораат да бидат обустевени. 

3. Главните инвеститори се должни во границите 
еа лимитот што е определен со одобрениот список на 
кзб алан сирените обекти (точ. 4 од Напатствие^ за 
применувањето на Наредбета за извршувањето планот 
на градежните обекти во 1950 година) да обезбедат 
со вирман потребни средства и за извршените работи 
и трошкови на обезбедувањето на обектите на кои 
што работите ке се обустават. 

4. Овеа нередба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

С. бр. 9955 
18 јули 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на советот за градежништво 
и градежна индустрија, 

Љубчо Арсов, е. р. 
Го застапува Министерот на финансиите 

на ФНРЈ 
Министерот на надвооешната трговија 

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

417. 
Врз основа на чл. 6 и 12 од Уредбата за работ-

ните норми („Службен лист на ФНРЈ", бр. 109/48), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРИВРЕ-

МЕНИТЕ НОРМИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 
1. Изменувањата и дополнувањата на Привреме-

ните норми во градежништвото за работите на фун-
дирање со ши,пови и пребои ГНУ 110, фасадерски 
работи и работи од вештачки камен Ш У 421, камено-
резачки работи на з п р ^ и ГНУ 221, сисли па зградите 
ГНУ 611, работи на изработка на камени конструкцији 
ГНУ 260, работи на коловози од туцаних ГНУ 222, 
работи на изработка на камени коловози ГНУ 242, 
работи на цементни коловози ГНУ 482, работи на би-
туменски коловози ГНУ 902, работи на регулисање 
водотоци ГНУ 254, дренажни и мелиорациони работи 
ГНУ 274, стаклорезачки работи на згради ГНУ 681, 
лимарски работи на згради Ш У 771, паркетарски 
работи на згради ГНУ 691, керамички работи на згра-
ди ГНУ 501, електричарски иаботи од јака и слаба 
струја во згради ГНУ 551, ГНУ 861, ГНУ 871, работи 
на инсталации од централно греење во згради ГНУ 
831, и гиисерски и резбарски работи на зградите ГНУ 
521, — што се печатени како одделно издание на 
Министерството на градежите на ФНРЈ — се составен 
дел од ова решение и ке се применуваат на целата 
територија не Федеративна Народна Република Југо-
славије. 

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

С. бр. 9111 
26 јуни 1950 година 

Белград 
Министер на Владета на ФНРЈ 

Претседател на Советот за градежништво 
и градежна индустрија, 

Љупчо Арсов, е. р. 

НД П РЕЗИДИУМОТ КА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА Е Ш 
„Службен весник на Президиумот на Народната 

скупштина на ФНРЈ во бројот 2 од 15 јули 1950 го-
дина објавува: 

Указ за ратификација на Конвенцијата за спреча-
вање и казнување на злосторството геноцид; 

Указ за одликовањата бр. 351/49, 354/49, 356— 
358/49, 360—368/49, 47/50, 369/49, 371—375/49, 1—29/50, 
31—35/50, 38—40/50 и 64/50; 

Записниците од седниците на Сојузното векје и 
заедничките седници на Народната скупштина на ФНРЈ 
од I вонредно заседание од второто свикување (26— 
27 јуни 1960 година). 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
Прилози бр. 7 и 8 

„Службен илот на ФНРЈ" во својот Прилог бр. 7 
од 19 јули 1950 година го објавува Правилникот за 
истакнување и веење на знамето на трговската мор-
нарица и бродарство на внатрешната пловидба ка 
ФНРЈ и за знаците на бродовите од трговската мор-
нарица и бродарство на внатрешната пловидба на 
ФНРЈ. 

Цена 5 динари. 
Во Прилогот бр. 8 од 19 јули 1959 година обја-

вува Правилник за внатрешното уредувње на кината. 
Цена 6 динари. 

Прилозите се добиваат преку Продавното одделе-
ние на „Службениот лист на ФНРЈ". 

817 

817 

С О Д Р Ж А Ј: 
Страна 

408. Решение за именување Сојузната коми-
сија за упис на вториот Народен заем — 

409. Решение за преминување на Институтот за 
електростопанство во надлежност на Вла-
дата на Народна Република Србија 

410. Правилник за извршување Уредбата за вто-
риот Народен заем на Петгодишниот план 
за развитокот на народното стопанство на 
ФНРЈ 817 

411. Правилник за условите на контрахирање и 
откуп на индустриските растенија од родот 
на 1951 године — — 818 

412. Напатствие за применување на Наредбата 
за ограничување плаќањата со прецртан 
(бариран) чек и вирман — — -

413. Наредба за заклучување работењето по бу-
џетот за 1950 година и поднесување зе на-
плете с л е д е н и т е налози (буџетски чекови) 

414. Наредба за регулирање прометот со земјо-
делски производи — — — 

415. Наредба за одредување скратено редовно 
работно време за некој работи во хемиската, 
текстилната и тутуновата индустрија и ин-
дустријата на стакло, индустријата не кожи 
и индустријата на гума — 

416. Наредба за вирманисање на кредитот за 
градежните реботи — — — 

821 

822 

823 
Издавач: „Службени лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул бр. 20. 

— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 
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