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600. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

по предлог на Советот за наука и култура на Владата 
на ФНРЈ, Владата иа ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОБИВАЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАЦИО-
НАЛНА КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕ-

ДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА И 
КУЛТУРА (УНЕСКО) 

Член 1 
Како советодавен орган на Советот за наука и 

култура на Владата на ФНРЈ за прашањата на кул-
турните односи со странство, а одделно за праша-
њата на работењето со Организацијата на Обедине-
тите нации за просвета, наука и култура (УНЕСКО) , ' 
се оснива Југословенска национална комисија за 
УНЕСКО. 

Член 2 
задача ма комисијата е да се грижи за развито-

кот на меѓународната соработка во областа на про-
светата, науката и културата со одржување врски со 
Секретаријатот на УНЕСКА, со странските национални 
комисии за УНЕСКО и со просветните, научните и 
културните установи и организации во странство. -

Комисијата му дава на Советот за наука и кул-
тура на Владата на ФНРЈ предлози за превземање 
мерки во врска со дејноста на УНЕСКО. 

Член 3 

Комисијата ја сочинуваа! посто Јани и изабрати 
членови. 

Постојани членови на комисијата се: претседате-
лон на Академскиот совет на ФНРЈ, претседателите 
на: Српската академија на науките, Југословенската 
академија на знаноста и уме I нос га и Словеначката 
академија за наука и уметност, ректори (е на: Белград-
скиот, З а г р е б а ч к о ! . Љ у б љ а н с к и о в Сараевскиот и 
Скопскиот универзитет, на Техничкава голема школа 
во Белград и Техничката висока школа во Љубљана , 
претседателите на: Сојузот иа книжевниците, Сојузот 
на ликовните уметници, С О Ј У З О Т на композиторите, 
Сојузот на музичките уметници, Сојузот на театар-
ските уметници, Сојузот на филмските работници, Со-
јузот на ж у р н а л и с т е , Здружението на правниците 
на ФНРЈ, Сојузот на друштвата на математичарите и 
физичарите, Сојузот на друштвата на инженерите и 
техничарите, Педагошкото друштво на ФНРЈ, Сојузот 
»а друштвата на библиотекарите, Главниот архивски 
совет, Музејскиот совет, Опни ото научно дружептво 
на Народна Република Црна Гора, Секретарот на Цен-
тралниот комитет на Народна га м т ^ и ^ а на Југосла-
вија, Претседателот на С о з е ш т ча -»ацпнта на споме-
ниците на културата на ФНРЈ, Претставникот на Со-
ветот за наука и култура па Бла лата на ФНРЈ, Прет-
ставник од Министерството на латворешните работи 
ма ФНРЈ и директорот на Дирекцијата за информации 
н а Владата на ФНРЈ. 

'Избраните членови кои ипо може да ги има од 
15 до 25, ги избира дленумот на Комисијата помеѓу 

истакнатите просветиш, научни и културни работници, 
така во комисијата да бидат застапени признати струч-
њаци од сите области на дејности на УНЕСКО. 

Избраните членови Се избираат на две години и 
можат да бидат повторно избрани. 

Член 4 
Органи на комисијата се: пленум, претседателство 

(биро) и работни секции. 

Член 5 
Пленумот, што го сочинуваат сите постојани и 

избрани членови на комисијата се состанува 2 пати 
годишно во редовни заседанпја, а може да биде сви-
кан и во вонредно заседание по одлука на претседа-
телството на комисијата или по предлог од една тре-
тина на- членовите. Пленумот може да решава ако е 
присутно повеќе од половина на членовите. 

Член 6 
Претседателството на комисијата го сочинува прет-

седателот, двајца потпретседатели и 4 до 6 члена. Во 
претседателството влегуваат претставникот на Сове-
тот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, прет-
ставникот на Министерството на надворешните работи 
на ФНРЈ и директорот 'на Дирекцијата за информации 
на Влада га на ФНРЈ. 

Претседателството го избира комисијата на сво-
јот пленум на две години, со тоа секој негов член 
да може да биде повторно набран. 

Задачата на претседателството е да ги води т ску-
сите работи на комисија 1 а. 

Претседателството има свој постојан секретаријат 
со потребен број службеници. 

Член 7 
1 Работењето на комисијата, со оглед на областа 

на нејзината дејност, се врши во 8 работни секции: 
за општествени науки, "за егзаши и природни науки, 
за просвета, за книжевност и театри, за ликовна умет-
ност, за музика, за печат, радио и филм и за музеи, 
библиотеки и архиви. 

По потреба комисијата може да оснива и други 
секции и да избира постојани или времени работни 
комитети, во кои што може да ангажира и стручњаци 
надвор од својата средина. 

Секоја секција има свој претседател. 

Член 8 

Персоналот и материјалните средства што се по-
требни за работењето на комисијата ги обезбедува 
Претседателот на советот за наука и култура на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Член 9 

Академскиот совет на ФНРЈ ке свика прво засе-
дание на плену мот на кое што ке присуствуваат само 
постојаните членови на комисијата. 

На о«ва заседание ке се изврши избирање на из-
браните членови за првиот изборе« период. 

После академскиот совет на ФНРЈ ке ги свика во 
засеАанпе на ил сн ум от сите членови на комисијата 
{постојани и избрани) за да се избере претседател-
ство и работните секции. 
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Член 10 
На првото заседание на пленумот после изборот 

на претседателството и на работните секции Комиси-
јата ке донесе правилни« за работа на комисијата, 
претседателството и на работните секции. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила со денот на о»бја-

©увањето во „Службениот лист на Федеративна Нан 
родена Република Југославија". 

22 ноември 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 
Претседагел на Комитетот за наука и култура, 

Родољуб Чолаковић, е. р. 

601. 
Врз основа на чл. 30 од Уредбата за принадлеж-

мостите на државните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 83/47), во согласност со Министерот па 
финансиите на ФНРЈ, Министерот на трудот на ФНРЈ 
и со Претседателот на Сове топ за законодавство и из-
градба на народната власт на Власта на ФНРЈ а по 
О'до-бпе:1нс од Претседателе 1 па Бла чита иа ФНРЈ, про-
т н у в а ч 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМИ-
СКИОТ ДОДАТОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПО-
ШТА ЗЛ ^'ЖБЕНИЦИТЕ ОД РЕСОРОТ НА МИНИ-

СТ^гОГЗОТО НА ПОШТИТЕ НА ФНРЈ 

Член 1 

Членот 1 од Правилникот за премиерот додаток 
за спроведувањето на пошта за слз хбееиците од ресо-
рот на Министерството на поштите (.,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 67/48) се менува и гласи: 

„На службениците од шзштенско-телеграфско-теле-
фонската струка, што спроведуваат пошта на железни-
ците, бродовите и сувоземните патишта, им припаѓа 
премиски додаток во висина на долу наведените днев-
ници, и тоа: 

1. на службениците од II врста ЗОО динари; 
2. на службениците од III и IV врста 250 динари". 

Член 2 
Членот 2 од правилникот се брише. 

Член 3 
Членот 4 од правилникот се менува и гласи: 
„Времето за кое што припаѓа дневницата по чл. 1 

од овој правилник се смета од моментот на тргнува-
њето до моментот на враќањето на саобраћајном 
средство. 

За секои полни 24 сати припаѓа цела дневница. За 
остатокот преку 12 часа припаѓа цела дневница, а за 
остатокот преку 6 часа половина дневница. За пату-
вање што трае под 6 часа не припаѓа дневница". 

Член 4 

Членот 8 од правилникот се менува и гласи: 
„Напатствие за спроведувањето на овој правилник 

донесува Министерот на поштите на ФНРЈ". 

Член 5 
Овој правилник вле^ва во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а дневниците ке се 
исплатуваат по него од 1 септември 1950 година, 

IV бр. 5773 

18 ноември 1950 година 
Белград 

Министер на поштите на ФНРЈ, 
др Заим Шарац, е. р. 

Согласни: 
Го застапува 

Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

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

Веќеслав Хољевац, е. р. 

Го застапува 
Претседателот на Советот за законодавство и изградба 

на народната власт на Владата на ФНРЈ 
Министер на надворешната трговија на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

Одобрувам' 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Машна Т на Ј У Г О слови'а 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

602. 
Врз основа на точ, б од Наредбата за склучување 

договори врз основа на планските кготи за 1951 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) Стопан-
скиот совет на Владата на ФНРЈ, прописува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ЦЕНИТЕ ПО КОИ ШТО ПРОИЗВОДНИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА КЕ ИСПОРАЧУВААТ СУРОВИНИ И ПО-
МОШНИ МАТЕРИЈАЛИ (МАТЕРИЈАЛИ ЗА РЕПРО-
ДУКЦИЈА) НА ЛОКАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА А ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОРИТЕ 

ЗА 1951 ГОДИНА 

1. — Сите производчтелни поетпрп »атија (во над-
лежност на сојузните, републичките и локалните орга-
ни) ке испорачуваат во текот на 1951 година суровини 
и помошни материјали (материјали за репродукција) 
на про'ЛЗводителни1е претпријатија во надлежност на 
народните одбори по повисоките единствени (комер-
цијални) цени. 

2. — Овие нени треба да бидат внесени и во дого-
ворите што ке се склучуваат со претпријатијата на на-
родните одбори врз основа на планските квоти за 
1951 година. 

3. — Доколку претпријатијата во надлежност на 
на,родните одбори испорачуваат свои производи по 
државниот план на ра спо делбата (за обезбеденото 
снабдување, за снабдување по сврзаните цени ити ) ке 
имаат, врз основа на одделни прописи, права на пот-
полн регрес за разликата во цените на суровините и 
помошните материјали што се утрошени во производ-
ството за испорачан по државниот план ш располож-
бата. 

Бр. 290 
16 ноември 1950 година 

Бел гр ал 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 
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603. 

Врз основа па точ. 10 и 17 од Наредбата за мер-
ките за штедење артикли о»д широкото трошење („Слу-
ж и ш лист на ФНРЈ", бр. 50/50), во согласност со Ми* 
нистерот на финансиите на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ ТОН. 10 ОД НАРЕДБАТА ЗА 
МЕРКИТЕ ЗА ШТЕДЕЊЕ АРТИКЛИ ЗА ШИРОКО 

ТРОШЕЊЕ 

1. Сите договори што ги склучиле индустриските 
и занатските претпријатија и приватните занатски ду-
ќани со државните надлештва, установи, стопанските 
Претпријатија или со административните установи на 
општествените организации за изработка односно ис-
порача на канцелариски мебел, килими, завеси или 
други предмети за внатрешното уредување на канце-
лариите, раскинати се со Наредбата на Владата на 
ФНРЈ за мерките за штедење артикли од широкото 
трошење (точ. 10). Во врска со тоа, сите индустриски 
и занатски претпријатија и приватните занатски ду-
ќани (во натамошниот текст производителите) должни 
се со материјалите наменети за изработка на канце-
ларискиот мебел и други предмети за внатрешното 
уредување на канцелариите да постапат по прописите 
од ова напатствие. 

' 2. Ако производителот не пристапил кон изра-
ботката или изработката е во тек, но уште секогаш 
е можно материјалите да се употребат без штета за 
изработка на други производи, производителот во тој 
случај: 

а) сопствените материјали ке ги употреби за извр-
шување на с в о т е плански задачи; 

б) материјалите што ги добил од порачачот ке пс 
употреби за изработка производи од широкото тро-
шење и овие ке ги стави во промет по пропиете за 
слободната продажба и цените на артиклите од широ-
кото трошење само на трговската мрежа и за извоз. 

3. Ако изработката на порачаните производи до-
шла до тој степен да не е веќе можно матеоијалите 
да се употребат без штета за изработка на други 
производи, производителот ке ја заврши изработката 
на порачаните производи. 

Изработените производи доллат се производите-
лите да ги продадат, по прописите за слободната про-
дажба и цените на артиклите од широкото трошење 
само на трговската мрежа и за извоз. 

4. Вредноста на материјалите што ги добил про-
изводителот од порачачот (точ. 2.6) производителите 
се должни да ја уплатат на сметка на порачачот кај 
Државната инвестициона банка по сметката на испо-
рачачот на материјалот. 

5. Порачавте на мебел кај општествените, задру-
жните и приватните производители должни се веднаш 
по објавувањето на ова напатствие да ш известат 
околиските (градските) поверенава за локално сто-
панство на онаа околија (град) на чија територија се 
навоѓа производителот за договорите за изработка на 
канцелариски мебел и други предмети за внатрешно 
уредување на канцелариите, доколку за изработка на 
порачаните предмети му дале на производителот свои 
материјали. Поверенството за локално стопанство е 
должно да контролира, дали таков производител по-
стапил во смисла на точ. 1 и 3 од ова напатствие 

6. Остануваат во сила договорите што се склу-
чени за изработка односно испорака на производите 
наведени во точ. 1 од ова напатствие што ги склучиле 
со производителите трговските претпријатија поради 
натамошна продажба на тие производи како артикли 
од широкото трошење.* Доколку трговските претпри-
јатија порачале мебел и друго за свои потреби а 
производителот не можел да постапи во смисла на 
точ. 2 под б) должни се овие да ги стави во промет 
по прописите за слободната продажба и цените на 
артиклите од широкото трошење. ^ 

7. Одобренија за поправки (адаптации и ел.) на 
државните згради што се вршат со цел да се одржу-

ваат зградите ке издава поверенсгвото за граденине 
на околискиот (градскиот) народен одбор. 

8. Ова напатствие ке се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија 

Бр. 9745 
15 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ — 

Претседател на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател 
на Советот за преработувачи индустрија, 

Рато Дугоњиќ, е. р. 

Согласен: 
Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ 

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

604. 
Врз основа на овлас!звањето на Претседателот на 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ во смисла на 
точката 6 ставо1 2 ал Наредбата за склучување до-
говори врз основа на планските квоти за 1951 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), а во согласност 
со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ИСПОРАЧКА 

НАФТИНИ ДЕРИВАТИ 
I. 

1) Склучувањето на договорите за испорачаа наф-
тини деривати од домашното производство и од уво-
зот ке се врши помеѓу републичките претпријатија 
„Југопетрол" и основните потрошачи за целата план-
ска година одеднаш, преку непосредно договарање. 

Во тие договори мораат да се определат количи-
ните што ке се испорачуваат по квартали. 

Ако не суштествена основниот потрошач догово-
рот ке се склучува непосредно со крајниот потрошач. 

2) Како верали производители во смисла на точ-
ката 5 од Наштс1вието за извршување Наредбата за 
склучување договори врз основа на планските квоти 
за 1951 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) 
се сметаат реиз блиските претпријатија „Југопетрол". 

Претпријатијата „Југопетрол" после завршетокот 
на договарањето со сите потрошачи на територијата 
од дотичната народна република склучуваат непосред-
но договори за испорачате со основните производи-
тели (со Генералната дирекција за производство и 
преработка на нафта на Владата на ФНРЈ и со репу-
бличките хемиски дирекции) за целокупниот контин-
гент што е договорен со потрошачите од таа народна 
република. 

3) Основните потрошачи склучуваат договори, по 
правило, с 0 она прекрија!не на „Југопетрол" кое што 
врши дистрибуција на нафтените дериват на терито-
ријата од народната република на која што се навоѓа 
основниот потрошач. Сојузните основни потрошачи ги 
распределуваат своите контингенти територијално но 
народните републики и склучуваат Д 0 1 0 . * 0 р и со -штит-
ениот „Југопетрол". 

4) За целокупната дејност за експлоатација на 
авто-саобраќајот на територијата од една народна ре-
публика договори со „Југопетрол" ке склучуваат и ке 
превземаат бонови министерствата на саобраћајот на 
народните републики, додека сите потрошачи за деј-
носта на експлоатира ,а на амто-саобраќајот ке при-
маат бонови ед републичките министерства ка сообра-
ќајот. 

" 5) За контингентите од целокупното локално сто-
панство (освен локалниот саобраќај) договори ке 
склучува со „Југопетрол" и ке превземаат бонови 
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комитетите за локалната индустрија и занатство и ко-
митетите за комунални работи на народните републики 
(•односно Министерството за локалното стопанство и 
ла комуналните работи' иа Народна Република Црна 
х ора). 

6) За производите од широкото трошење дого-
вори , ке склучуваат со „Југопетрол"' главите дирек-
ции од претпријатијата на трговците Иа големо »на на-
фодните републики. 

7) Основните потрошачи , во рамките на доделе-
ните квоти во балансните и клучните групи, го опре-
делуваат асортиман01 и специфицираните (количини по 
видовите иа нафтените деривати БО времената номен-
клатура од Сојузната планска .комисија ги испраќаат 
ла „Југопетрол". Овие спецификации мораат да бидат 
доделени по категориите на намената. 

8) Основните потрошачи при склу чуваше 10 на до-
/говорите ке му предадат на „Југопетрол'; 

а) обавестувлње за доделените контингенти; 
б) спецификации од точката 7 на ова напат-

ствие. 
9) За навременото и правилното состанале пионот 

на снабдувањето и планот на превозот, како и за да 
се осигураат за-пасме по складиштата на „Југопетрол", 
крајните потрошачи (претпријатијата) должни се во 
срок од 45 деша пред /почетокот на ^порачката да 
склучат заклучници за непосредна испорачка со она 
стовариште на „Југопетрол" од кое што ке ги прев-
земаат нафтените деривати. Овие заклучници се со-
ставен дел од договорот што го склучуваат основните 
потрошачи со „Југопетрол". Заклучоците се склопу-
ваат за еден квартал со ознака на видот количините 
и сроковите за непо рачка за секој дериват. 

Крајните потрошачи што превземаат вагонски ис-
пратил на еден вид стока одеднаш на своите истовар-
ни станици, ги склучуваат овие заклучници непосред-
но со претпријатието „Југопетрол" во неговото се-
диште. 

10) Претпријатијата „Југопетрол" должни се да им 
обезбедат на потрошените врз основа на заклучници^ 
нафтни деривати во местата за кои што овие под-
неле пријави, довека на потрошачке што не ке по-
стапат по прописите од точка 9 на ова напатствие 
претпријатијата „Југопетрол" не се должни да им ис-
порачаат стока^ без оглед што имаат овие бонови. 
Ова не се однесува на по1рошачите кои ипо во те-
кот на квѕрталот превземаат количини под 500 К1 го-
риво или 100 кг мазиво. 

11) За испорачка на нафтни деривати на полз\-
вачите од страна на „Југопетрол" не им се прописани 
минимални количини. 

12) За дополнително доделуваше контингенти на 
нафтините деривати склучувањето на договори је ке се 
врши по прописите на ова напатствие 

13) Доколку потрошачите не склучен тш (твори за 
иопорачка на редовните контингенти"* по пропиениот 
срок, односно не ке склучат договор и за и е порт чип на 
дополнително доделените кон г и н т и во текот на о-
пределениот квартал претпријатијата „Ју! опирот" мо-
жат да одбијат склучување на договорот за испораки. 

14) „Југопетрол" ке води евиденција за склуче-
ните договори по видовите на нафтените деривати со 
основните и главните потрошачи по категориите на 
намената и евиденција за реализација на овие дого-
вори. „Југопетрол" ке испраќа до Генералната дирек-
ција за производство и преработка на нафта на Вла-
дата на ФНРЈ извештаи за испорачката на нафтените 
деривати на потрошачите. 

Основните и крајните производители и потроша-
ч к е ке го следат извршувањето на договорот. 

II. 
15) Продажбата -на нафтените деривати, доколку 

не се работи за контингентите што се наменети за 
широкото трошење — слободна продажба, ја вршат 

претпријатијата „Југопефол" врз основа на бонови. 
Бонови за сите народни републики се печатат 

еднообразно и мораа! да содржуваат: 
а) вид и количина на производите; 
б) срок колку важи бонот; 
в) категорија на намената (вклучително дејно-

ста за експлоатација на ав!0-саобраќ,ајот); 
г) ознака за цената (повисока или пониска); 
д) број на договорот со основниот потрошач; 
ѓ) ознака на серијата и бројот на бонот; 
е) назив на „Југопетролот" што го издава бо-

нот; и 
ж) потпис и штембил на примателот на е т к а та. 

Претпријатијата „Југопетрол" должни сс навре-
мено да го осигураат печатењето на боновите и да 
го обезбедат спроведувањето на техничките и дру-
гите мерки како и контролата да не би било злоупо-
треби. 

16) Боновите важат заклучно со последниот де« 
во кварталот односно во месецот за кој што се изда-
дени и тоа само по правило на територијата на на-
родната република во која што „Југопетрол" што ги 
издал боновите има седиште. 

Исклучително, по боновите на „ЈугопеЈрол" ои 
е ана народна република можат да се издаваат наф-
тени деривати во други народни републики во коли-
чини до 1.000 кг гориво или 100 кг мазиво. За случај 
на потреба, потрошачог може да зема на територи-
јата од друга народна република количини поголеми 
од 1.000 кг гориво или 100 кг мазиво, но должен е во 
срок од 25 дена пред да започне испорачката да окло-
пи заклучница за испорачка со стовариштето на од-
носниот „Југопетрол", во смисла на точката 8 од ова 
напатствие. 

Важноста на боновите не може да се продолжува. 
17) Утрошокот на нафтените деривати што се на-

менете на една категорија на намена — за потребите 
на друга категорија не се дозволува. 

18) Потрошачите не можат за отстапуваат ниш 
да позајмуваат бонови. По исклучеше, основниот по-
трошач може да им одобри на своите крајнц потро-
шачи отстапување и меѓусебно позајмување на бо-
нови. 

19) Бонови за нафтени деривати се издаваа! за 
секој квартал одделно. Основните потрошачи му под-
несуваат на „Југопетрол" со склучениот договор и 
писмена спецификации на нивните потреби во бонови. 

20) ».Југопетрол" не може да издава бонови не-
посредно на крајните НОЈ рогачи, освен за случајот ои 
точката^ 1 став 3 на ова напатствие. 

21) Примените бонови основните потрошачи ш 
испраќаат на своите кр иии потрошачи според кон-
тингентите што им ги до че. гиле. Основните потрошачи 
должни се да водат СУП ка за примените и исплате-
ните бонови на крајните потрошач!! 

22) Неискористени ЈС бонови крајните потрошачи 
должни се вс ш а т , а ж доцна во сион од 10 дена по-
сле истекот на кварт мот, да ги вратат на својот о-
сновен потрошач, кој што вака прибраните бонови е 
должен во срок от 1Ѕ тепа посте истекот на кварталог 
по список да ги испрати до „Југопетролог" од КОЈ ило 
ги превзел боновите. Списокот се испраќа во дпа при-
мерка. 

Претпријатието „Јунлтетрол" примените неискори-
стени бонови ги уништува комисиски, што членовите 
на комисијата го потврдуваат на секој примерок од 
списокот. Еден примерок на списокот „Југопетрол" го 
враќа на основниот потрошач, а вториот го задржува 
за себе. 

23) Нереализирани'^ контингенти во текот на 
кварталот влегуваат во планските резерви на Советот 
за енергетика и ексгракгивна индустрија на Влада Ја 
иа ФНРЈ. 

24) При испорачката на нафтените деривати сто-
вариштата и продавачите иа мало на „Југопетрол" ги 

Страна 1048 — Број 65 
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примаат и ги п о т о п у в а а т боновите. Искористените 
— поништените бонови стовариштата ги испраќаат до 
претпријатието „Југопетрол" во седиштето, за да се 
контролира продадената стока, или ги задржуваат кај 
себе, а претпријатијата „Југопетрол" вршат контрола 
по сто<вариштата, Продавачите на мало (задругите и 
другите претпријатија) ги испраќаат на претпријати-
јата „Југопетрол" во седиштето искористените бонови 
врз основа на кои што ја правдаат продадената стока. 

25) Стовариштата и продавачите на мало должни 
се да водат сметка за точноста на поднесените бонови. 
Доколку установите ке утврдат каква и да било неи-
справност при реализацијата на боновите должни се 
да ги одземат боновите веднаш и да ги испратат со 
извештај до претпријатието „Југопетрол" во седиш-
тето. Претпријатието „Југопетрол" должно е против 
одговорното лице да бара од надлежните органи да 
се започне дисциплинска или кривична постапка. 

Бр. 5474 
17 ноември 1950 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за енергетика 

и екстрактивна индустрија, 
Светозар Вукмановић е. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседатет на Стопанскиот совет 
Борис Кидрич, е. р. 

605. 

За да се спроведе Наредбата за регенериоање и 
пречистување на потрошените мазивни уља („Служб&н 
лист на ФНРЈ", бр. 82/49), а во согласност со Прет-
седателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, 
пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НАРЕДБАТА ЗА РЕГЕНЕРИСАЊЕ 
И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ИСТРОШЕНИТЕ МАЗИВНИ 

УЉА 

1) Под масивни уља под точ. 1 од Наредбата за 
регенерисање и пречистување на потрошените мазив-
ни уља се подразбираат: 

а) моторни уља (многу леони, лесни, средни, те-
шки и многу тешки) сите три квалитетни класи; 

б) машински уља (леони, средни, средно тешки 
и тешки); 

в) турбински уља (лесни, средни и тешки); 
г) трансформаторски уља, што се употребуваат 

само за полнење електрични трансформатори и пре-
кидачи; 

д) авионски уља (лесни и тешки). 
2) Сите потрошачи што ги пречистуваат потроше-

ните уља во своето претпријатие или кои што ги пре-
даваат овие уља на пречистување на други претпри-
јатија што имаат уреди за пречистување, или ги пре-
даваат на државното стопанско претпријатие „Југопе-
трол", мораат да прибираат такви уља одвоено по 
видовите, во одделна амбалажа, по следните групи: 

а) моторни уља зимски: многу лесни, лесни 
(класа I и II); 

б) моторни уља летни: средни, тешки и многу 
тешки (класи I и II; 

в) моторни уља зимски III класа; 
г) моторни уља летни III класа, како и моторни 

уља непозната класа; 
д) турински уља: (лесни, средни и тешки); 
ѓ) трансформаторски уља; 

е) машинските уља од сите квалитети ке се 
прибираат заедно, со тоа што темните лежишчш уља 
(дестилат^ да се собираат одвоено; 

ж) авионските уља ке се собираат — Одделно 
лесните, одделно тешките; 

з) уље за полирање мотори (врегеноко уље). 
3 ) 'Потрошните се должни да ги превземаат с т е 

мерки при истечување™ да не дојде уљето но доттцк 
со нечистотија (кал, прав, гар ити.). Садовите, во кои 
што се собира или чува уљето мораат да бидат чисти. 

Бочните, Во кои што се сместува уљето, мораат 
да бидат затворени и смео гени зо покривени просто-
рии. 

Уљата што се земаат или испраќаат на регенера-
ци ја мораат претходно да бидат очистени од меха-
нички отпадоци и вода со просто филтрирање или со 
обично таложење. 

4) Под регенерисање се подразбира постапката 
која што со физички и хемиски методи овозможува 
да се издвојат од потрошените мазивии уља нечисто-
тијата, примевте и продукти!е од оксидација и ста-
рење. 

Под пречистување се подразбира постапката со 
која што се отстрануваат од потрошените мазивни 
уља само механичките отпадоци и вода чисто со фи-
зички методи не залетувајќи ја дестилацијата со која 
што се издвојуваат евентуални примеси на течните 
горива. 

Потрошените моторни и авионски уља мораат да 
се регенерисаат во секој случај. Според состојбата на 
истрошеноста турбинските и трансформааороките уља 
можат или да се регенерисаат или да се пречистат. 
Машинските уља (лежишни) не се регенерисуваат 
туку само се пречистувач. 

5) Претпријатијата, установите и надлештвата дол 
жни се преку комисии веднаш да го утврдат, доколку 
тоа не го сториле, минималниот процент на количи-
ните па потрошените уља што ке се прибираат од 
количините на потрошените уља. Овие комисии т 
определуваат минималните проценти за прибирање 
за секоја машина односно возило, а врз основа на 
евиденцијата и искуството во работењето за послед-
ните 6 месеци. 

Врз основа на вака поодделно определени мини-
мални -проценти за поодделни видови на уље и поод-
делни машини, комисијата го определува во односно-
то претпријатие, установа или надлештво средниот 
најмал проценат на количините на поодделни видови 
уље што ке се приберат. Вака определениот процент 
за претпријатие, установа и надлештво не смее да 
биде помал од нормативите што се предвидени во 
чл. 2 од споменатата наредба. 

Претпријатијата, установите и надлети те ат а дол-
жни се да испратат извештаи со вака определени про-
центи за прибирање истрошени уља до она стовари-
ште на државното стопанско претпријатие „Југопе-
трол" од кое што превземаат нови мазнана уља. Ко-
пиите од овој извештај се испраќаат до повисокото 
стопанско здружение, односно до повисокото рако-
водство на установата. 

Доколку определениот процент ке биде од тех-
нички оправдани разлози под нормативите определени 
во точ. 2 од споменатата наредба, претпријатијата, у-
станогаите или надлештвата ке бараат од своето пови-
соко стопанско здружение или од соодветното пови-
соко раководство на установата одобрение процентот 
за поодделни видови уља да биде помал одошто е 
прописан. 

Повисокото стопанско здружение односио пови-
сокото раководство на установата може во оправдани 
случаи да одобри да се намали процентот за поод-
делни видови уље .на своите претпријатија односно 
установи во случај ако тоа како целина ги исполнува 
нормативите од точ. 2 од опоменатата наредба. 
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Но, ако повисокото стопанско здружение односио 
повисокото раководство на установата од републичко 
и локално значење од технички оправдани разлози не 
може како целина да ги исполни нормативите од точ. 
2 од споменатата наредба ке се обрне до републич-
киот совет за енергетика и екстракти,виа индустрија, 
односно до Министерството на индустријата на На-
родна Република Црна Гора, а повисоките стопански 
здруженија односно повисокото раководство на уста-
новата од сојузно значење до Генералната дирекција 
за производ ство и преработка на нафта на Владата на 
ФНРЈ, што се надлежни да донесат решенија да се 
намалат нормативите од точ. 2 од споменатата на-
редба^ Решението за намалување ке се испрати до 
основните ползувани. 

Претпријатието, установата и надлештво™. на кое 
што ке му се одобри, процентите за поодделни ви-
дови истрошени ул^а да бидат помали од пр о пеа -
ните нормативи, ке испрати до соодветните стовари-
шта на „Југопетрол" односно до регенерационите ста-
ници по претпријатијата писмено решение за одобре-
ното намалување на процентот за соодветниот вид на 
потрошеното уље. 

6) Срокот за предавање потрошените уља на „Ју-
гопетрол" е веднаш по прибирањето, а најдоцна 20 
дена по истекот на кварталот во кој што се превзе-
мени нови мазивни уља, освен турбинското и транс-
форматорското уље кое што ке се предава после но-
вите полнења. Претпријатијата „Југопетрол" после 
откупот превземаат натамошни грижи за потрошените 
уља. 

7) Повисокото стопанско здружение односно по-
високото раководство на установата чии што претпри-
јатија, надлештва и установи вршат пречистување со 
сопствени уреди или со уреди од други претпријатија 
освен „Југопетрол", ке ги известат соодветните сто-
варишта на „Југопетрол",. кои што од нивните прет-
пријатија, установи и надлештву нема да ги предаваат 
потрошените уља на овие стоваришта. 

Претпријатијата, установите и надлештвата што 
вршат регенерација во сопствени уреди должни се да 
му предадат иа месното складиште на „Југопетрол" 
бонови на количините на регенерисаните уља што ке 
ги добијат било со регенерација во сопствените уреди 
или во уредите на други претпријатија, освен „Југо-
петрол". 

8) Потрошените масивни уља што се опфатени со 
наредбата не смеат да се употребат ни за. какви други 
цели во непречиотена односно нерегенерисана со-
стојба. 
гребат лабораториски да се анализираат, со тоа да 
им се определат сите податоци што са потребни за 
оценка на квалитетот на добиваното уље. Регенераци-
оните станици мораат задолжително пред да се пушти 
уљето во промет да издаваат сертификати со анали-
тички податоци и со ознака видот и квалитетот на 
уљето, како и со ознака целта на употребата. 

Генералната дирекција за производство и прера-
ботка на нафта на Владата на ФНРЈ ке врши контро-
ла на аналитички! е податоци од време на време и ке 
дава технички напатствија за да се спроведе регене-
рацијата и да се применат регенерисаните уља. 

9) Прашањето за определување премии ке се ре-
гулира со одделен правилник. 

10) Сите запаси на истрошените уља затечени во 
време на објавувањето на ова напатствие веднаш ке 
им се предадат на државните стопански, претпријатија 
„Југопетрол" или на регенерационите станици по прет-
пријатијата поради регенерација. 

11) Претпријатијата, установите и надлештвата, 
'како и повисоките стопански здруженија, односно по-
високите раководства ш установите должни се во 
срок од 30 дена по објавувањето на о©а< напатствие 

Да испратат до претпријатијата „Југопетрол" извештаи 
и решенија од точ. 5 и 7 од ова напатствие. 

12) Пријави за прекршоците поднесуваат држав-
ните стопански претпријатија „Југопетрол" и драгите 
надлежни органи. 

Државните стопански претпријатија „Југопетрол" 
можат да не им издаваат нови уља на оние претпри-
јатија, установи и надлештва кои што не ке постапат 
по одредбите од споменатата наредба односно од ова 
напатствие. — 

13) Ова напатствие ке' се применува со денот на 
објаввувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 5474 
20 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за енергетика 
и екстрактивна индустрија, 
Светозар Вукмановић е. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет 
Борис Кидрич, е. р. 

606. 
Врз основа на точ. 6 ст. 2 од Наредбата за склу-

чување договори врз основа на планските квоти за 
Т951 година („Службе^ лист на ФНРЈ", бр. 63/50), а 
во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ, прописувам 

Н А П А Г С Т В И Е 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДОГОВАРАЊЕ НА 
ИСПОРАЧКИ (И ПРЕВЗЕМАЊЕ) НА ЕЛЕКТРИЧ-

НАТА ЕНЕРГИЈА 
I. 

1) Со ова напатствие се прописува»ат условите под 
кои што ке се испорачува и превзема електричната 
енергија во текот на 1951 година, помеѓу испорачачот 
и потрсшачот на електричната енергија ке се склучува 
договор за испорачка на електричната енергија. 

Склучувањето на договорите за испорачка на елек-
тричната енергија се врши врз основа на континген-
тите на електричната енергија што се доделени со 
планот за 1951 година, 

II. \ 
2) Со производителите односно со испорачате на 

електричната енергија должни се да склучат договори 
за превземање на електричната енергија: 

а) сите потрошачи чија што планирана потреба 
на електричната енергија во 1951 година изнесува по-
веќе од 100.000 или чија што »куома* инсталирана 
сила на уредите за трошење на електрична енергија 
изнесува 60 к ^ и повеќе (без оглед на количината 
на енергијата што ке ја превземат по планот во 1951 
година, а која што во тој случај може да биде и по-
мала од 100.000 к\Ућ). Претседателите на советите за 
енергетика и екстрактивна индустрија на . владите на 
народните републики можат да пропишат и пониски 
граници за годишно трошење на електрична енергија 
и на инсталирана сила на потрошачи^; 

б) сите потрошачи на електричната енергија 
(електрични дистрибутивни претпријатија) што дого-
вораат количини^на енергија со кои што ке се задо-
волуваат потребите на целокупното подрачје, што ги 
снабдуваат овие. Во однос на своите потрошачи пре-
продавачи^ на електричната енергија се ислорачачи, 
па со нив склучуваат договори сите ползувани спо-
менати во ставот а) од оваа точка. 

3) Од ползувачите споменати во точ. 2 ст. а) се 
изземаат: 

а) уредите за трошење на електрична енергија 
во електричните централи, што се вклучени во про-
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цесот на производството на електричната енергија; 
б) ползувачше иѓго се снабдувааг од сопстве-

ните извори на електрична енергија (стопанските прет-
пријатија со сопствени електрични централи). Ако овие 
зволзувачи не ги задоволуваат своите потреби во це-
лива, туку со еден дел се снабдуваат со електрична 
енергија од друг производител односно испорачач, се 
постапува како што е споменато^ во точ. 2 ст. а) од 
ова напатствие. 

4) Потрошачите на електричната енергија споме-
н а т во точ 2) ст. а) кои што во срокот предвиден 
*со прописи ге за склучување договори за 1951 година 
ме ке склучат договор, ке плаќаат предвидени казнени 
проценти на целокупниот износ на превземената елек-
трична енергија за времето за кое што' не е склучен 
договор. 

III. 
5) Испорачачот ке му испорачува на погрошачот 

електрична енергија преку преносни и1 примооредазни 
(постројки на номиналниот напон на КОЈ што работат 
•овие постројки. 

На местата на предавањето односно на превзе-
мањето се дозволуваат варијации на напонот ^ 5% 
и фреквенција 3%. Се смета дека се овие "отста-
пувања дозволени и кога :и преминуваат наведените 
традиции, доколку тоа не траело подолго од 15 ми-
нути. 

6) Потрошачот кој што на две ити повеќе издво-
ени места располага со уредите за трошење на елек-
трична енергија, ке склучува одделен договор за секое 
место на превземањето. 

7) Испорачувањето на електричната енергија се 
врши непрекинато, а со договорот се утврдуваат ко-
личините кои што ке се испорачуваат односно прев-
земаат во текот на-поодделни месеци. 

8) Испорачачот може-опоред потребите на потро-
ша>чот да му понуди на пст.рошачот и да му испорача 
и поголеми количини4 одошто се договорени ако го 
дозволува тоа нормалното снабдување на другите по-
трошачи. (На пример: кога се наголемените потреби 
на потрошачот предизвикани со применување на ра-
ционализации. новаторства или пронајдоци). 

9) Испорачот и потрошачег имаат право во не-
делните дни и државните празници времено да го 
запрат испорачувањето односно превземањето на елек-
тричната енергија во траење од најмногу 24 часа^ со 
дел да се извозат погребни работи на своите постројки. 
Времето за времено запирање ке и го јави едната 
страна на другата најдоцна 24 часа погану; 

10) Испорачачот и по1рошлчот времено се осло-
бодуваат од обврската за испорачување односно прев-
земање на елекЈричнл енергија ако производството, 
преносот, трансформацијата или превземањето на елек-
тричната енергии аанат невозможни или ограничени 
поради виша сила. Испорачаног и потрошачот должни 
се во сите такви случаи, соработувани взаимно, да ги 
отстранат станатите пречки што побрго. 

11) Покрај количините на електрична енергија што 
ее испорачуваат односно превземаат, се договара и 
максималното оптеретување за секоја работна смена. 

12) Договорните оптеретувања се подразбираат 
меј факторот на силата (соз<р)0,8. Доколку е истиот 
иа местото з<а превземање понизок, во соодветната 
ш«на се намалува договорното оптеретување, но по-
трошачот е должен за сопствен трошок да ги превземе 
мерките фактооот на силата да се доведе во грани-
ците помеѓу 0,8 и 1. 

IV. 
13) За испорачач се смета производителот и пре-

продавач от на електричната енергија. 
За потрошач се смета фактичкиот ползуваа и 

потрошач и препродавач на електрична енергија. 
14) Испорачачот и потр-ошачот се должни да се 

•придржуваат кон одредбите од Уредбата за електро-
енергетската диспечерска служба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 59/50). 

Решенијата на диспечерите задолжително го мену-
ваат начинот и рамките на испорачките (точ. 7), како 
и висината на оптеретувањето (точ. 11). 

15) Неисгхорачените количини на електричната 
енергија, поради случаите споменати во точ. 10) и 14) 
од ова напатствие, ке ги утврдат заеднички испора-
чаниот и потрошаче^ но без право на барање каква 
и да било накнада на .диетата. Количините што се 
изостанати на тој начин може дополнително да се 
испорачат само со међусобна спогодба. 

16) Потрошачот се обврзува дека нема да ја пре-
чекори договорената максимална сила. Ако потроша-
чот во текот на превземањето на енергијата сепак 
ја пречекори, должен е на првата опомена од ислора-
чачот истата да ја намали — на онаа што е догово-
рена, во спротивно — испорачачот има право во со-
гласност со надлежниот електроенергетски диспечер 
да ја запре испораката на електричната енергија, за 
да се избегне пречката во снабдувањето другите по-
трошачи со електрична енергија. 

Покрај тоа потрошач от е должен сета штета што 
би станала поради ова, да му ја накнади на испора-
чачот и на потрош&чите што се оштетени. 

17) Ислорачачот и похрошачот се должни за свој 
трошок да го држат во исправна состојба својот дел 
од електричните постројки за производство, пренос, 
предавање и трошење на елек*рачната енергија и 
пречките или расипувањата што ке станат евентуално 
што иобрго д«? гп 01С1ранат со превземање на по-
требни мерки. 

18) 'Испорачачот има право во присуство на прет-
ставник од производителот, или лице што е овластио 
од него да испита кој и да било дел од електрична!а 
постројка од потрошачет што е приклучена на поброј-
ната од испорачачот, а со цел да ја контролна нив-
ната состојба. 

Доколку некој дел од електричната постројка на 
потрошаче! е таков да ја загрозува сигурноста на 
погонот или испорачката на електричната енергија на 
другите потрошачи, пспорачачот има право да бара 
од потрошачот да го исклучи тој дел, односно има 
право потполно или делимично да ги запре испорач-
а т е , во согласност со надлежниот електроенергетски 
диспечер и тоа се'додека не ке се доведе неисправ-
ниот дел во 'исправна состојба. 

19) Потрошачот може да го откаже договорот ако 
за тоа има оправдани разлози (пренесување на уре-
дите за трошење на електрична енергија и ел.). Од 
денот на отказот на до1оворот пспорачачот и потро-
шачи! се остободуваат од Д010В0рните обврски. 

20) Испорачачо! не може да го откаже договорот 
за испорача на електричната енергија. 

21) Испорачани има право времено, .во согласност 
со на гле/.*ниоI електроенергетски диспечер да 1 а запре 
испопачкага на електричната енергија ако шлр^шлчот 
не ти исполнува доЈОворните обврски, а особено: 

а) ако ке им дозволува или им пречи на орга-
ните од лепога Јачег пристап до мерните и примопре-
давниге елен 1 рачни уреди; 

б) ако намерно го оштети мерниот уред; 
в) ако превзема електрична енергија покрај 

мерниот урел. 
Запирањето на испораката на електричната енер-

гија престанав > "оѓа ке ги отстрани потрошачет при-
чините што 10 предизвикале ова. Покрај тоа потрош«-
чот е должен на испорачачот да му ја накнади сета 
предизвикана штета. 

22) Трошковите за осигурување против пожар, 
пренапон, рофја или други електрични и погонско-
технички уреди ги сноси секоја страна за својот дел 
од постројката. 

V. 
23) Мерењето на испорачаната електрична енер-

гија се врши — на утврдените места за предавање — 
со мерни групи односно со бронла што се службено 
прегледани и жигосани. 

Испора-чачог и потрошачот имат право да поста-
ват секој своја сопствена група или броило за ме-
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реље. Трошкови ге за редно одржување и редовно 
баждарење и жигосање на такви уреди ги сноси се-
која договорна страна за своите уреди. 

24) Утврдувањето на испорачаната количина на 
електричната енергија — според покажувањето на мер-
ните уреди — со цет на пресметка ке се врши еднаш 
месечно во исти временски периоди од претставникот 
на иопорачачот и на потрошачем Доколку некоја 
страна има некакви залебелешкИ што се однесуваат 
до мерните апарати односно до покажаната состојба, 
веднаш ке состави за тоа одделен записник. 

На местата за предавање кај што се по ј авени две 
групи за пресметка на испорачаната електрична енер-
гија се зема аритметичка средина на нивните покажу-
вања, ако не се разликуваат тие за повеќе од 6%. 

Ако покажувањето на две групи или броила за 
мерење би се разликувале за повеќе од 6%, ке се 
изврши 'испитување и поправање, но- така една група 
да остане секогаш уградена. Временото покажување 
на една таква група односно броило ке се земе како 
дефинитивно, ако после испитувањето се констатира 
дека од јавувањето во покажувањето е во границите 

3%. Во спротивно ке се изврши поправање во пре-
сметката. 

25) Трошковите за симнување, испитување, попра-
вање и уградување на уредите за мерење ги сноси 
секоја договорна страна за своите уреди. 

26) Доколку при испитувањето се утврди неи-
справност на цели групи или Троила за мерење, ити 
нивните пр ик лу че« иј а, како и неисправност во чита-
њето на регистрираните испорачен!! количини ке се 
изврши дополнителна исправка на сметката почнувајќи 
од денот кога станала грешката. Доколку не може да 
се утврди денот кога станала грешката, исправката на 
сметката ке се изврши најмногу до 6 месеци уназад, 
сметајќи од денот копа се утврдила грешката. 

27) Ако групите или броилата за мерење од кои 
и да било разлози би станале иеу потребне и, односно 
ако »опорачката на енергијата во некое временско раз-
добје се испорачува без мерење, согласно ке се утвр-
дат испорачаните количини врз основа на податоците 
аа превземената количина во истиот месец од претход-
ната година, во месецот пред и после раздобјето т.о 
кое што се вршела испорачката без регистрирање на 
испорачаните количин, а потоа и врз основа на сите 
друга околности од кои што може ова да се утврди, 
како што се: сила на уредите за трошење на електрич-
ната енергија на потрошачот, времето на траење на 
превземањето и ти. 

28) Испорачачот има право во секое време да ги 
чита броилата за да ги утврди испорачаните количини 
или да го контролира оптеретувањето. Потрошачем 
мора за иста цел на претставникот од испорачачот, 
односно на лицето што ке го овласти тој за тоа — да 
му овозможи пристап до местото за предавање и мер-
ните уреди. 

29)* Оптеретувањето ке се контролира., покрај на-
чинот што е наведен во претходната точка, со пока-
жување соодветните инструменти или апарати »а ре-
гистрирање. 

30) Испорачачот му ја пресметува електричната 
енергија на потрошеног според тарифите што важат. 

Доколку постоеќата тарифа што важела во време 
кога се случувал договорот, се промени со решение 
од надлежните органи во текот на договорниот период, 
испорачачот ке му ја пресметува испорачаната енер-
гија на потрошачот по неа од денот на нејзината 
важност. 

31) Испорачаната електрична енергија се пресме-
тува месечно врз основа на податоците од уредите за 
мерење. За испорачаната електрична енергија, како и 
за сите трошкови што се предвидени со тарифата испо-
рачачот му издава сметка на потрошачот. 

32. Сметките ке се испраќаат и наплатуваат вф 
смисла на одредбите од Уредбата за меѓусобното пла-
ќање »а стопанството. 

VI. 
33) Кога е испорачено односно превземено по-

малку од 95% од договорената количина електрична 
енергија, договорната страна што е одговорна за ова 
должна е да плаќа пенали во износ од 5% од вред-
носта на количината што останала неиспорачана одно-
сно непревземена до наведената граница. 

Количини хе што не се испорачен*! односно прев-
земени од разлозите наведени во точ. 10 и 14 од ова 
напатствие ке се сметаат при пресметката на пеналите 
како да се испорачани односно превземени. Исто така 
ке се сметаат како превземени при пресметката на пе-
нзиите и оние количини на електрична енергија што 
не се превземени поради постигната заштеда во тро-
шењето со применување на рационализации, новатор-
ство или пронајдоци земени во искористување во со* 
гласност со прописите од законот за пронајдоците и 
техничките усовршувања и чиј што ефект на пости!-
иатата заштеда е утврден на начин и во согласност 
со прописите од Уредбата за накнадите иа пронајду-
вачите, новаторите и рационализаторите. За доказ на 
постигнатите заштеди потрошачот е должен да му 
даде на иопорачачот документација со која што се 
утврдува ова на несомнителен начин. 

34) Кога ке ја превземе потрошачот количината 
на електрична енергија што е поголема од 105% -оѕс 
договорената количина, должен е да плаќа пенали во 
износ ед 2% од вредноста на количината што е прев-
земана преку цитираната граница. 

Од ова се изземаат само количините што се прев-
земени во смисла на точ. 8 од ова напатствие. 

35) Пеналите во износ помал од 100 динари ме-
сечно не се засметуваат. 

36) Кај секое пречекорување на договореното 
максимално оптеретување без претходен пристанок од 
испорачачот потрошачот е должен да плаќа пенали 
во паушален износ од 500 динари наголемен со 10 
динари за секој пречекорен киловат. Плаќањето на 
пенали по овој основ не го исклучува плаќањето на 
отштета по точ. 16, ст. 2 од ова напатствие. 

37) Пеналите ке се пресметуваат месечно. 
VII. 

38) За решавање спорови што би произлегле од 
договорите надлежна е државната арбитража. 

VIII. 
39) Договорањето на количини електрична енер-

гија за испорачување односно превземање за 1951 
година под условите што се предвидени со ова на-
патствие, ке се изврши по образецот што е составен 
дел на ова напатствие. 

На втората, слободна страна од овој образец се 
назодат евентуалните отстапувања од прописаните 
услови (то'Ч. 42), како и разни други напомени и заг 
белешки. 

40) Договорот се склучува во 4 примерка од кои 
што 2 ги задржува испорачачот а два потрошачот. 

IX 
41) Сите податоци до кои што ке се дојде при 

договарањето, што ке се внесат во договорот, се сме-
таат како службена тајна. 

42) Договорните страни можат да отстапат од 
поодделни точки што се предвидени со ова напатствие 
по претходно одобрение од советите за енергетика и 
екстракгивна индустрија на владите на народните 
републики. 

Бр. 5474 
20 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за енергетика) 
и екстрактивна индустрија, 
Светозар Вукмановић, е. р. 

Согласен 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 
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Во смисла на Наредбата за склучување договори врз основа на планските квоти за 1951 година 
(»Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) и Напатствие то за условите и начинот на д о п и р а њ е и испорачам 
{и (превземање) електрична енергија („Службен лист на'ФНРЈ", бр. 65/50), се склучува: 

Д О Г О В О Р 
ЗА ИСП ОРАЧКА И ПРЕВЗЕМАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ТЕКОТ НА 1951 ГОДИНА 

помеѓу — —— како испорача ч 
и — како потрошач 
според кој што испорачачот ке му испорачува на потрошачот електрична енергија --ч— -
струја со максимално оптеретување (според долната таблица) по цената: 

на местата за предавање: 

Раздобје Количина 
МШћ 

Макс. оптеретување Ш 
Раздобје Количина 

МШћ 1 см Пем III см 

1 2 3 4 5 

Јануари 
Февруари 
Март 

I кв 1 1 1 

Април 
Мај 
Јуни 

II кв 1 ; 

Јули 
Август 
Септември 

111 кв 1 1 

Октоври 
Ноември 
Декември 

IV кв I 1 
1951 | 

Текуќа сметка: * 
на испорачачот -
на потрошачот -
Заклучено во —-

Испорачач, 

607. 

Врз основа на точ. 11, 37, 45. 50, 51, 64 и 65 од 
Напатствие™ за извршување на Наредбата за склучу-
вање договори врз основа на планските квоти за 1951 
т один а („Службен лист на ФНРЈ1', бр. 63/50), а во 
согласност со Претседателот на Стопанскиот сонет на 
Владата на ФНРЈ, прописуваме 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ЗАЕДНИЧКОТО ДОГОВАРАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА 

ПЛАНСКИТЕ КВОТИ ЗА 1951 ГОДИНА 
1. Договарањето врз основа на планските квоти за 

1951 година за сите производи на гранките на дејноста: 
11 бп, 117п, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127 и 129 ке се 
одржи за сите производители и потрошачи на едно 
место без оглед на категоријата на производителите 
односно потрошачке и кашорпЈага за намена на про-
изводите (заедничко договарање). 

2. Со цел на правилна распределба на асор!иманите 
на сите потрошачи заедничкото '[оговарање за долу 
поброените балансни групи ке се врши за сиге про-
изводители и потрошачи на следен начин: 

Овластените претставници на крајните потрошачи 
должни се да- присуствуваат на заедничкото догова-

на номинален напон —— кУ 
и номинална фреквенција • Њ 

За регистрирањето на испорачената односно 
превземената количина на електрична енергија и 
максимални оптеретувања меродавни се мерните 
уреди: 

кај ' 
кај _ 
1950 година 

Потрошач, 

раље од првиот ден па договарањето, па се додека не 
се потпишат договорите. Договорите ке се потпишу-
ваат дури кога раководителот на заедничкото догова-
рање ке 10 одобри склучувањето на договорите. Потро-
шачот што не присуствувал на заедничко договарање 
од ирвио I ден, не може дополни гел но да бара да се 
определува асортиманот доколку односниот асортиман 
е исцрпен. 

На овој начин ке се врши заедничко договарање 
за следните балансни групи: 

а) од гранката Иби, — шупливо стакло, специјално 
стакло и керамика; 

б) од гранката 117п — одливци од сив лив тргов-
ски, материјали за прицврстување, материјал за спо-
јување, јажиња, синџири, плетено, платно и други про-
изводи од нишки (само за клучната група на плетено и 
платно), алати и прибор, садови и прибор; 

в) од гранката 120 — лекови и ветеринарни про-
изводи; 

г) од гранката 123 — папир и мунира; 
д) од гранката 124 — конец, тканини, 1ри*ок1ж-\ 

чарапи, позамантерија конфекција и дрми текипш-ш 
производи; 

ѓ) од гранка^ 125 — друга конфекција врз базата 
на кожа, лепенка и текстил, како и обувки; 
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е) од гранката 126 — гумени обувки; 
ж) од гранката 127 — производи од брашно, инду-

стриска преработка на зарзават, преработувачки од 
овоштија врз базата на шеќер, шеќер за индусгриска 
репродукција, производи на скробари — скроб, про-
изводи од шеќер, шпирит, техничко уље и преработки 
на месо; 

з) од гранката 129 — фермантисан тутун и тутун-
ски преработки (производи) 

За ацетилен-дис и кисеоник договорите ке се склу-
чуваат слободно врз основа на потврдата, која што 
потрошачот ке ја набави од надлежното повисоко сто-
панско здружение односно од надлежниот орган на 
стопанската управа. 

За балансната група на точила, договорите кс се 
склучуваат писмено. 

За другите балансни групи од гранките на дејноста 
што се споменати во точ. 1 од ова напатствие, дого-
ворањето ке се врши на едно место но на досегашниот 
начин аналогно на прописите од Напатствие^) за из-
вршувањето на Наредбата за склучување договори врз 
основа на планските квоти за 1951 година. 

Заедничкото договарање ке се одржи во Загреб 
во просториите на Загребачкиот велесаем од 1 до 30 
декември 1950 година. По исклучеше заедничкото до-
говарање за гранката 123 ке започне на 7 и ке трае до 
30 декември 1950 година, додека срокот за договарање 
за гранките 122 и 313 дополнително ке се определи. 

Со заедничкото договарање кеч раководи со од-
делно решение определениот раководител, кој ипо ке 
се грижи за правилното и навременото одвивање на 
договарањето во смисла на прописите од Наредбата 
за склу чување договори врз основа на планските квоти 
за 1951 година и Напатствието за извршувањето на 
таа наредба. (Раководителот на заедничкото договарање 
го организира работењето и го опретелува работното 
време. 

5. Советите за преработувачи индустрија и сове-
тите за промет со стоки на народните републики дол-
жни се да определат свои претставници, кои што ке 
присуствуваат на заедничкото договарање и коп што 

~ке го координираат работењето на своите основни 
производители и под раководство на раководителот 
на 'договарањето ке ги отстрануваат евентуалните гре-
шки во раоподелбата, како и ке соработуваат при ре-
шавањето на проблемите за расподелбата и производ-
ството 

6. Производителите или од нив овластените аген-
ции и генерални дирекции должни -се за заедничкото 
договарање да подготват достаточен број колекции, 
каталози, ценовници, цртежи и прегледи на факторите 
за пресметување Според тоа тие се должни да обез-
бедат и достаточен број службеници, комерцијалне™ и 
потребен технички персонал како бис можеле догово-
рите да бидат на самото место потпишани веднаш. 

Основните производители задолжително ке опре-
делат лица кои што на заедничкото договарање ке ја 
координираат работата на своите крајни производители 
и под раководството на раководителот од заедничкото 
договарање ке ги отклонат евентуалните грешки при 
расподелбата и ке соработуваат при решавањето на 
проблемите за расподелбата и производството. 

7. Трошковне за просториите, огревот, осветлени-
ето х како и другите потребни трошкови за заедничко 
договарање — ги поднесуваат крајните производители 
според цените што се утврдени од страна на упра-
вата на Загребачкпот велесаем. 

8. Производи1елите и потрошачке должни се во 
договорите да ја предвидат динамиката на испорачката 
за целата година на тој начин, што, по правило, за I 
полугодиште ке се договори рамномерно за сите кори-
сници од сите гранки на дејноста, испорача од нај-
малку 48% од доделените контингенти, а за првите три 
квартал« 75%. 

Ка) пегличката на каделно и ленено влажно ке се 
договори за првото полутодиште најмалку 35%, а за 
првите три квартала најмалку 65% од доделениете кон-
т и н е н т . Производството од новите капацитети ке^се! 
договорат според напатствијата на раководителот од 
заедничкото договарање кој што ке ги определува и 
евентуалните друш отстапувања. 

Динамиката за производите на прехранбената ин-
дустрија ке ја определи раководителот на заедничко го 
договорине на самото место на договорањето. 

9. При заедничкото договорање производителите 
и потрошачите должни се да водат сметка за доделе-
ните вредности во планот на расподелбата, т. е., со 
планот доделената вредност е онаа граница, која што 
потрошачот не може да е надмине, осем за случај про-
изводителот да пристане на тоа, без опасност да се 
поремети планот на материјалното обезбедување. По-
трошачот може во натуралната единица на мера да ги 
договори количините според факторите на пресметува-
њето (условни единици на мера), но секогаш само по 
границите од одобрениот план за материјалното обезбе-
дување на про-изво-штедите. 

XIV бр. 6047 
18 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на 
Советот за преработувала индустрија 

Рато Дугоњиќ, е. р. 

Министер на Владата -на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабегозиќ, е. р. 

Согласен: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет и на Сојузната 
планска комисија, 

Борис Кидрич, е. р. 

608. 
Врз основа на хоч. 11 и 17 од Наредбата за мер-

ките за »цедење артикли од широкото трошење: 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 59/50), а во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ и со Претсе-
дателот на Советот за преработувачи индустрија на 
Владата -на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ РАЗМЕНА (ТРАМПА) И ДРУГИ 
ВИДОВИ НА НЕДОПУШТЕН ПРОМЕТ СО СТОКИТЕ 

1. Се забранува размена во натура (трампа) на 
индустриски и земјоделски производи помеѓу држав-
ните стопански претпријатија, надлештва и установи, 
службите на работничкото снабдување, дуќаните на 
општествената прехрана, задругите и задружните ор-
ганизации, претпријатијата на општествените органи-
зации, земјоделските добра и економиите меѓусобно, 
како и размена помеѓу овие од една страна и опште-
ствените и синдикалните организации и приватните 
лица од друга страна. 

Се забранува секоја продажба на стоките КОЈА 
ШТО на каков и да било начин е условена со купу-
вање на други стоки од оној на кој што се продаваат 
стоките. 

Како недопуштена размена се смета и плаќање 
услуги со стоки 

2. Прописите од оваа наредба не се однесуваат на 
размената во натура која што е допуштена со Наред-
бата за регулирање прометот помеѓу селанските ра-
ботни задруги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) 
и Напатствие™ за извршување Наредбата за мерките 
за обезбедување прехраната на населението и за за-
пазување на сточниот фонд, точ. Ш под 9 („Службе« 
лист на ФНРЈ", бр. 58/50). 
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3. Производителите претпријатија можат за про-
изведените стоки што се опфатени со општодржавниот 
длан да ги продаваат само на ползувачите по планот. 

Стоките што се произведени со натфрлувањето на 
планот или вон од планот, производите на столовите 
оп ого н и, работилниците на ученици!е во стопанството 
и помошните работилници и пробните производи, про-
изводителите претпријатија можат да ги продаваат 
Само на трговската мрежа за слободно продавање. 

Исто така производи!елните претпријатија можат 
да и продаваат само на трговската мрежа за слободна 
продажба шкарт и дефектни стоки, рестлови и ел. без 
оглед да ли станале во производството по птанот или 
во вонпланското производство. 

Испорачки на стоките од погорниот став на тргов-
ската мрежа производи! ел ното претпријатие не може 
да ги засмета во својата планска обврска на испорачка 
стоки за слободна продажба. 

Производителите претпријатија ке ги продаваат 
стоките предвидени во сг. 3 од оваа точка (шкарт и 
дефектни стоки, рестлови и ел.) на трговската мрежа 
ло продаваните цени на производителот намалени за 
најмалу 10% според степенот на дефектноста односно 
употребивоста на стоките. Разликата го терети прои-
зводителот. 

4. Локалните производители*! претпријатија кои 
што своите стоки ги продаваат непосредно на потро-
ш а ч к е по прописите што постоат не мораат стоките 
што се споменати во ст. 2 и 3 од претходната точка 
да ги, продаваат на трговската мрежа, туку можат 
непосредно да ги продаваат на потрошачите. 

5. Трговските претставништва, како и поодделни 
трговски претставници и набавувачи можат да купу-
ваат стоки само за претпријатија (надлештва, уста-
нови, организации) што ги застапуваат во набавката 
-на стоките. На трговските претставништва, трговските 
претставници и набавувачи им се забранува купените 
стоки да ги препродаваат или на друг начин да ги 
отстапуваат било кому 

6. Отпалоци 1 е во производството што не се опфа-
тени со планот на расподелбата и расходуваните ма-
теријали можат да им се противат само на овласте-
ните претпријатија за откуп ошадоци или на држав-
ните, општественине и задружните произсодптелни 
претпријатија кои што односниот вид на отпадоци го 
употребуваат за производството. 

7. На трговски!е, угостителските и дру:и претпри-
јатија им се забранува на каков и да било начин да 
ја отуѓуваат повратната амбалажа што ја добиваат од 
производителните претпријатија. 

8. Државните, општествените и задружните прон-
е о дителни прешријагија што имаат слободни капаци-
тети, можат непланнраните услуги да ги вршат само 
од основниот и помошниот материјал на почзувачот 
или од слободните извори. 

9. Не е противно на прописите од оваа наредба 
ако едно производителн0 претпријатие продаде на 
друго производително претпријатие со цел на репро-
дукција евентуален одвишок на своите основни суро-
вини и помошни материјали. Купувањето односно 
продажбата на суровините и материјалите купувачот 
и продавачот се должни да ги регистрираат кај сво-
ите основни производители. 

10. Основните производители под чија што непо-
средна управа се навоѓаат производителите претпри-
јатија должни се да водат контрола над продажбата 
ма стоките, отпадоците и материјалите од точ. 3, 6 
и 9 од оваа наредба. 

И. Договорите за трампа и договорите за купо-
продажба склучени противно на прописите од оваа 
(наредба не важат. 

Со "стоките што се разменети или продадени про-
тивно на пропиги те од оваа наредба ке се постапи на 
следен начин. 

а) ако со во прашање производи за широкото 
трошење, ови** производи ке и се отстапат на тргов-
ската мрежа спрема расподелбата на министерството на 
трговијата и снабдувањето на народната република, на 
чие што подрачје се навоѓаат стоките; 

- б) ако не се во прашале производи за широкото 
трошење, стоките ке им се отстапат на производи-
телните претпријатија според расподелбата на репу-
бличкиот орган што е надлежен за односната гранка 
на производството, на чие што подрачје се навогаат 
стоките. 

12. Органите од точ. 14 од Наредбата на Владата 
на ФНРЈ за мерките за штедење артикли за широкото 
трошење, ке се грижат за спроведувањето на оваа 
наредба и против прекршителите на прописите од 
оваа наредб! ке поднесуваат примани до јавниот обви-
нител поради гонење. 

Комерцијалните директори на пре!ни тјатието и на 
повисоките стопански здружение одговорни се за 
спроведувањето на оваа наредба 

Шефовите на сметководството на пре!пријатната 
должни се секое книжење што произлегува од трампа 
или од други видови на нетопуштсн промет да го 
книжат на одделен аналитички кон ЈО и за тоа да го 
изведат директорот' и комерцијалниот директор на 
своето претпријатие и ^ректорот на повисокото сто-
панско здружение односно државниот орган под чија 
што непосредна управа се нагога пре »при јат него. Пре-
писите од овие П Р Ш Л Е Н мораат да бидат причожени 
кон документот за книжење. Против шефот на смет-
ководството што не ке пос:апн по ова, органите што 
се должни да се грижат за спроведувањето на оваа 
наредба, ке поднесат пријава до јавниот обвинител по-
ради гонење. 

13. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Ф е д ^ л т и в н а 
Народна Реп уб пика Југославија". 

Бр. 9744 
15 ноемвои 1950 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки, 

Осман КагзСегсРиќ, е. г 
Согласни 

Го застапува 
Министерот на финансиите на ФНРЈ 

Министер на надворешната трговија на ФНРЈ, 
инж. Милентије Попови!:, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за преработувачка 

индустрија, 
Рато Дугоњиќ, е. р. 

609. 
Во врска со шината 18 од Напатствие™ за извр-

шување на Наредбата за склучување договори врз 
основа иа планските квоти за- 1951 година (, Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 63/50) донесувам 

Р Е Ш Е Н И В 

ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА МИНИМАЛНИТЕ КОЛИ-
ЧИНИ ЗА ИСПОРАЧКА ДИРЕКТНО ОД КРАЈНИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ — ПРОИЗВОДИ ОД ГРАНКАТА 
112, ИЗ, 115 И 116, А ШТО ГИ ОБЕДИНУВА СОВЕ-
ТОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕКСТРАКТИВНА ИНДУ-

СТРИЈА НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

1. Под минимална количина се подразбира во сми-
сла на ова решение онаа количина, која што крајниот 
производител ја отпрема директно на купувачот (пол-
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зувачл) ч\:ко една одделна попратна или по не; оз 
налет (транзитна попратна). 

2. Номенклатурата на минималните количини за 
испорука директно од крајниот производител — про-
изводите од гранката 112, 113, 115 и 116, а ипо ги 
обединува Советот за енергетика и екстракгивиа инду-
стрија на Владата на ФНРЈ која што е отпечатена во 
овој број на „Службениот лист на ФНРЈ" (како слу-
жбена објава) — составен е дел на ово решение. 

3. Крајниот производител може во согласност со 
купувачот да испорачува и помали количини од пред-
видените во приложената номенклатура, при наплата 
на одделните трошкови за .отпремање и манипулација. 
Количините за отпремање во продажбата по слободно 
формираните цени се определуваат согласно помеѓу 
продавачот и купувачот без оглед на прописите од 
ова решение. 

4. Во наведената Номенклатура на минималните 
количини кај балансните групи и клучните групации, 
дека нема означени количини, крајниот производител 
должен е да ги испорачува количините што купувачот 
како ползувач има право да ги склучи, но не во по-
мала попратна од поштенски пакет. 

5. Минималните количини за гранката 111 ке^ се 
дадат дополнително со напатствието што ке биде обја-
вено во „Службениот лист на ФНРЈ". 

6. Ова решение задолжително ке се применува при 
склучувањето на договорите за 1951 година, додека 
испораките по него ке се вршат од 1 јануари 1951 
година. Поранешните решенија за испорачките на ми-
нималните количини директно на потрсшачот преста-
нуваат да важат на 1 јануари 1951 година. 

Бр. 5361 
16 ноември 1950 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за енергепг а 

и екстрактивна индус 1 рија, 
Светозар Вукмановић е. р. 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ после извр-
шеното упоредување со изворниот текст утврдил дека 
во текстот на Напатствие^ за извршување на Наредба-
та за склучување договори врз основа на планските 
-квоти за 1951 година што е објавено во „Службениот 
лист на ФНРЈ" бр. 63 од 8 ноември 195-0 хо дина се 
поткрале долу наведените I ретки и дава 

И С П Р А В К А 
НА НАПАТСТВИЕ!*) ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАРЕД-
БАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ВРЗ ОСНОВА 

НА ПЛАНСКИТЕ КВОТИ ЗА 1951 ГОДИНА 

Во точ. 13 под Д(-«) наместо „за републичкиот 
основен потрошач" — треба да стои „за републичкиот 
крајни потрошач" 

Во то'Ч. 18 ставот 3 во првиот ред да се бришат 
зборовите „односно спецификациите". 

Во то'Ч. 43 последниот став зборот „припаѓањево 
да се замени со зборот „прифаќањето". 

Во точ. 48 под а) четвртиот ред зборот „билансни" 
треба да се замени со „балансни". 

Во то«. 60 наместо зборовите „за почеток на склу-
чување договори" — треба да стои „за договарање". 

Во точ. 62 ст. 2 во првиот ред наместо „се дого" 
— треба да се стави „за индиви-". 

После точ 71. т. е., последниот пасус на ова на-
патствие треба да се стави бројка „72.". 

Бр. 3292. — Од Стопанскиот Совет на Владата на 
ФНРЈ 20 ноември 1950 година. 

Обновете ја претплатата за „Службен 
лист на ФНРЈ" за 1951 година д о 25 декем-
ври, инаку листот ке ви биде запрен на 
1 јануари. 

Претплатата за 1951 година изнесува 
350.— динари. 

С О Д Р Ж А Ј 
Страна 

600. Уредба за обивањето на Југословенската 
национална комисија за Организацијата на 
Обединетите нации за просвета, наука и 
култура (УНЕСКО) — 1045 

601. Правилник за изменувања на Правилникот 
за премиерниот додаток за спроведувањето 
на пошта за службениците од ресорот на 
Министерството на поштите на ФНРЈ — 1046 

602. Напатствие за цените по коп што произ-
водните претпријатија ке испорачуваат су-
ровини и помошни материјали (материјали 
за репродукција) на локалните производи-
телни претпријатија а врз основа на дого-
ворите за 1951 година — 1046 

603. Напатствие за применување точ. 10 од На-
редбата за мерките за штедење артикли од 
широкото трошење — — — — — 1047 

604. Напатствие за склучување договори за и-
спорачки на нафтени деривати 1047 

605. Напатствие за извршување Наредбата за 
регенерисање и пречистување потрошените 
м а з ИБНИ у љ а — — — 1 0 4 9 

606. Напатствие за условите и начинот на до-
говарање на испорачките (и превземање) 
електрична енергија — — — 1050 

607. Напатствие за заедничкото договарање врз 
основа на планските квоти за 1951 година 1053 

608. Наре аба за забранување размена (трампа) 
и други видови на недопуштен промет со 
стоките — — — — 1054 

609. Решение за Номенклатурата на минимал-
ните количини за чтспорачка директно од 
крајните производители — производите од 
гранките 112, 113, 115 и 116, а кои што ги 
обединува Советот за енергетика и ек-
страктивна индустрија на Владата на ФНРЈ 1055 

Поправка на Напатствието за извршување на 
Наредбата за склучување договори врз о-
снова на планските квоти за 1951 година 1056 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ** новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 20, 
— Директор и одговорев уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 

бенат ва Југоело »еве коте штампарско претпријатие, Белград 


