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620. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањето 

на Влагата *на ФНРЈ за донесување уредби по пра-
шањата од народното стопанство, по предлог на Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА 

УРЕДБАТА ЗА МЕЃУСЕБНОТО ПЛАКАЊЕ ВО 
СТОПАНСТВОТО 

Во Уредбата за меѓусебното плаќање во стопан-
ството о д 21 ноември 1947 годиш („Службе« лист на 
ФНРЈ", бр. 103/47) се вршат изменувања и дополну-
вања така да 'пречистениот текст гласи: 

УРЕДБА 
за м е ѓ у с е б н о т о плаќање во стопанството 

I. Општи одредби 
Член 1 

Државните стопански претпријатија и повисоките 
стопански здруженија, државните надлештва и уста-
нови, општествените организации и претпријатијата 
на општествените организации должни се своите ме-
ѓусебни обврски што станале од договорот иа непо-
ранка иа стоката или извршувањето на услугите, да 
ги плаќаат по прописите на оваа уредба. 

Член 2 
Плаќањето на испорачаната стока односно извр-

шените услуги се врши, по правило, веднаш, а најдо-
цна во срок од три дена после испораката на сто-
ката односно извршувањето на услугата. 

Ако е предвидено со дого<ворот постапена испорач-
аа на стоката или вршењето на услугата, плаќањето 
се извршува после секоја одделна испорачаа односно 
навршување на услугата. Доколку со договорот ваков 
начин на испорачаа на стоката односно »а извршува-
ше™ на услугата не е предвиден, плаќањето на по-
стапената непо рач ка на стоката или навршувањето на 
услугата се извршува после испирачката на стоката 
односно извршувањето на услугата во целина. 

Плаќањето се извршува преку банка по налог од 
продавачот на стоката односно извршителот на услу-
гата. 

Член 3 
Не може да се извршува плаќање на стоката и на 

услугите унапред (аванси, аконтации), како нити и-
спорачување на стоката односно извршување на услу-
гите на почек (кредитирање). 

Министерот на финансиите на ФНРЈ ке ги про-
пише условите и начинот за плаќањата унапред (а* 
ванси, аконтации) за определени видови на опрема, 
како и други исклученија од забраната што е споме-
ната во погорниот став. 

Член 4 
- З а плаќање нарачана стока или услуга купувачот 

е должен во договорниот срок за и сло рачка да обе-
збеди кај банката^ достаточно парични средства на 
својата сметка на чиј терет се извршува плаќањето. 

Член 5 
Во договорот (заклучиицата) за иопорачка на 

стоката односно -извршувањето на услугата мора точ-
но да се означи: 

1) називот местото на банката кај која што ку-
пувачот има сметка (редовна текуќа сметка, буџетски 
кредит-акредитив, долгорочен заем, амортизационен 
фонд на претпријатието или некоја друга сметка), 
како и бројот и називот на сметката на чиј терет ке 
се изврши плаќањето, со бројот на буџетскиот акре-
дитив ке се означи и бројот на партијата и поцизи-
јата на чии терет треба да се изврши плаќањето; 

2) називот на местото на банката кај која што 
продавачот има сметка, како и бројот и називот на 
сметката на продавачот во чија корист ке се изврши 
плаќањето. 

II. Начин на плаќањето 
Член 6 

-Најдоцна во срок од три работна дена после и-
спорачката на стоката на купувачот, или после пре-
давањето стоката на превозното претпријатие поради 
отпрема, односно после извршената услуга, продава-" 
чот е должен да и испрати на банката кај која ш?о 
има редовна текуќа сметка, налог за наплата на кој 
што ке ја приложи сметката (фактурата) и докумен-
тот за извршената испорачаа на стоката односно за 
извршувањето на услугата. Едновремено продавачот 
еден примерок на сметката (фактурата) ке ја испрати 
до купувачот преку банката. 

Ако суштествуваат одделни околности под кои 
што поодделни претпријатија извршуваат ноп орачки, 
Министерот на финансиите на ФНРЈ за претпријати-
јата што се под стопанска управа на сојузните органи 
односно министерот на финансиите на народната ре-
публика — за сите други претпријатија може да одо-
бри и подолги срокови за поднесување на налогот за 
наплата на сметката (фактурата). 

Член 7 
Продавачот ке испрати до банката налог за на-

плата и сметка (фактура) и во случајот ако ја под-
готвил стоката за испо-рачка а купувачот според дого-
ворот не издал во срокот диспозиција за стоката од-
носно не ја превзел стоката во срокот — а со дого-
ворот предвидено е приемот на стоката да се изврши 
кај продавачот. 

Член 8 
Врз основа на налогот за наплата, банката е дол-

жна веднаш, а најдоцна во срок од два следна ра-
ботна дена, да го одобри износот на налогот на смет-
ката на продавачот а да ја задолжи сметката на ку-
пувачот, и за тоа да ги извести. Ако банката не води 
сметка од купувачот, ке ја задолжи за износот на 
налогот онаа банка која што води сметка на купува-
чот и за тоа ке ја извести. Банката што води сметка 
на купувачот должна е веднаш, а најдалеку во срок 
од два следна работна дена после приемот на изве-
штајот, да ја задолжи со износот на налогот смет-
ката на купувачот и за тоа да го извести. 

Банките се должни преку своите контролни ор-
гани да проверуваат да ли се извршуваат налозите 
во рамките на определените срокови. 
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Член 9 
Ако на с м е л а т а на купувачот мема достаточно 

средства (покриле) за исплата на примениот , налог, 
б у к а т а ке -постати на следе« начин: 

1) Ако на редовната текуќа сметка на купувачот 
/лема достаточно средства (покриќе), банката ке ја 
задолжи сметката на купувачот, а купувачот ке го 
повика веднаш да го регулише прекршувањето. Едно-
времено банката за тоа ке го извести пов тео« ото сто-
панско здружение на претпријатието, односно надле-
жниот органи од стопанската управа, кои што се дол-
жни да превземат мерки ова пречекорување веднаш 
да се регулише. 

2) Ако купувачот-марсдбо давачот пема 'слс. бо аси 
кредит по буџетскиот акредитив, односно на парти-
јата и позицијата на чии терет треба да се наврши 
плаќањето, банката ке го задолжи купувачот-наре про-
давачот на одделната сметка и едновремено ке го по-
вика веднаш, а најдалеку за осум дена да испрати 
писмена изјава дека во* предлогот на следниот благај-
нички план ке го внесе потребниот износ, односно 
дека ке изврши наголемување на односната партија и 
позиција, за исплата на сметката. Врз основа на при-
х в а т а изјава банката одобрениот износ на продава-
чот по чл. 'Б од оваа уредба ке го наплати веднаш 
после одобрувањето на следниот благајнички пла«, 
односно после приемот на решението за наголему-
вање на партијата и позицијата. 

Доколку со исплатата на сметката бп се пречеко-
рил одобрениот тромесечен износ на буџетскиот кре-
дит од купувачот'-нарепродавачот, банката примениот 
налог за ис тлата ке му го врати на продавачот неиз-
вршен, а -против купувачот-наредбо давачот ке поднесе 
пријава до надлежниот финансиски орган. 

Член 10 
Банките се должни при извршувањето иа .налогот 

јѕа исплата на сметките да спроведуваат контрола за 
"наменска-^ ч-тг0Тре$а ,н а паричните средства, и авла-
стени се 1:ј е учаите во кои што со извршувањето на 
налогот би дошло до употреба на средствата противно 
со нивната намена да го откажат извршувањето на 
такви налови. 

III. Право да се поништи извршеното плаќање 
Член И 

Купувачот има право од банката да бара дели-
мично или наполно да се поништи плаќањето што е 
извршено по прописите од оваа уредба ако настапи 
некој од случаите што се предвидени во чл. 14 од 
оваа ург^ба. 

Должност на купувачот е во с т о случаи да бара 
за делимично или наполно поништување на изврше-
ното плаќање претходно да се опита спорот со про-
давачот да го реши со непосредна спогодба. 

Член 12 
Барањето да се поништи извршеното плаќање ку-

пувачот има право д а т о поднесе До банката во срок од 
15 дена после приемот на стоката односно на смет-
ката (:\ ':хтурлга), со изјава дека опитот за непосредна 
спогодба со продавачот останал без успех. Б и е њ е т о 
мора да биде документирано со комисиски налаз. Ко-
мисијата може по потреба да повика вешто лице од 
листата што е издадена од страна на државната арби-
тража. Ако е во прашање утврдување т а л и тегот на 
стоката, повикувањето на вештите лица е задолжи-
телно. 

Доколку повикувањето на вештите лица е задол-
жително а вештото лице на записникот за утврдениот 
налаз не потврдило дека е согласно бараното пони-
штување за плаќањето да се изврши, банката ке го 
отфрли барањето да се поништи плаќањето. 

За случај во местото на купувачот да нема вешто 
лице што е определено од државната арбитража, до-
статочно е барањето да се поништи плаќањето да 
биде документирано со стручен налаз на лице што е 

во (Претпријатието (купувачот) одговорно за примање 
на стоката. 

Едеп примерок на записникот за над азот на ко-
мисијата купувачот е должен веднаш да испрати ло 
продавачот. 

Срокот за л поднесување на барањето да се пони-
шти плаќањето од ставот 1 на овој член не влијае 
на сроковите за поднесување рекламација за квали-
тетот односно квантитетот на стоката, а кои што се 
предвидени во прописите за склучување договори за 
купопродажба. 

Член 13 
Барањето да се поништи извршеното плаќање на 

извршената услуга, кое што мора да биде образложе-
но, купувачот-порачачот има право да го поднесе до 
банката во срок од 15 дена од денот на приемот од 
банката извештајот за задолжувањето на сметката. Бан-
ката по барањето ке постапи, а ако продавачот <на 
услугата не се сложи со поништувањето, може ка ј над-
лежната државна арбитража да започне опор. 

Член 14 
Делимично поништување на извршеното плаќање 

купувачот има право да бара во овие случаи: 
1) Ако квалитетот на испорачаната стока или у -

<\луга не одговара на договорените услови, или ако 
квалитетот на стоката не одговара на пр опис аните 
стандарди или на прописите за квалитетот, но стоката 
или услугите можат сепак да ги задоволат потребите 
за кои што се наменети; 

2) Ако продавачот ги засметал цените што не се 
договорени! односно што не одговараат на цените што 
се определени од надлежните органи; 

3) Ако продавачот испорачал и наплатил по смет-
ката (фактурата) поголема количина на стоката одо-
што е договорено да се испорача; 

' 4 ) Ако продавачот испорачал помала количина на 
стока одошто е по сметката (фактурата) наплатена; и 

5) ако во сметката (фактурата) има сметковна 
грешка. 

Наполно поништување на извршеното плаќање 
купувачот има право да бара во овие случаи: 

1) ако е испорачаната стока или извршената услу-
га од така лош квалитет, да вопште не одговара на до-
говорените услуги или на целта за која што е наме-
нета; 

2) ако продавачот наплатил стока чија што испо-
рачка ја извршил после договорениот срок, така ку-
пувачот да не може да ја употреби во планскиот 
квартал; 

3) ако продавачот ја испорачал и ја наплатил 
стоката, а по договорот таа стока требало да се испо-
рача во еден од следните квартали; 

4) ако е наплатена стока која што вашите не била 
нарачана; и 

5) ако поради и ропу ветувањето на банката или па 
продавачот е извршено погрешно задолжување на 
сметката. 

Член 15 
За случај на текуќата сметка на продавачот да 

нема достаточно средства (покриле) за делимично или 
наполно поништување на извршеното плаќање, бан-
ката ке постапи во с и м п а на прописите -па чл. 9 точ. 
1 од оваа уредба. 

Член 16 
Секое барање за поништување на извршеното 

плаќање банката е должна да го прими доколку се 
исполнети формалните услови за поднесувањето па 
такво барање по прописите на оваа уредба (чл. 12). 

IV-. Кз 'нели одредби 
Член 17 

Банките се овластени на износот од пречекоре-
ното покриле-кр е-лит (чл. 9 точ. 1) да им засметуваат 
на комитенти!е наголемеиа камата, чија што висина 
ја определува Министерот на финансиите на ФНРЈ. 
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Член 18 
Ако лре)чекорувањето на покриќето-кредитот на 

смешана на купувачот оставе« непрекинато преку три 
месевд, или пречекорувањето кое што изнесува по-
веќе од 20% од кредитот трае преку месец дена, бан-
ките можат иа начинот што е прописан о д Министе-
рот ада финансиите на ФНРЈ, да поднесат предлог на 
тере? на текуќите сметки за вакви нередни коминтен-
ти времено, додека таа нередност трае, да не примаат 
налози за наплата на сметките по прописите од оваа 
уредба. 

Член 19 
Ако на текуќата сметка на продавачот во -време 

о д три месеци во три наврата дојде до поништување 
на извршеното плаќање поради оспорениот квалитет 
на испорачаната стока (услуга) банката кај која што 
се води текуќата смеша на таков продавач, за време 
од следните Три месеци сметајќи од денот на извр-
шеното трето поништување, може да одбие да ги из-
вршува неговите налози за наплата без претходна 
согласност на купувачот по сметката (фактурата) чиј 
што износ би требало да се одобри на сметката од 
продавачот. 

Член 20 
Ако куиувачот-наредбодавачот во срок од 8 дена 

иа издаде барана изјава (чл. 9 точ. 2), банката ке пе 
блокира за исплата во готови пари сите негови бу-
џетски кредити завремето додека не ке постапи по 
барањето. 

Банката може да ги блокира средствата на теку-
ката сметка од повисокото стопанско здружение од-
носио надлежниот орган на стопанската управа ако 
утврди дека на нејзино барање (чл. 9 точ. 1) не се 
превземени мерки дџ ре регулише пречекорувањето на 
п о к р и л о на сметката од претпријатието. 

Член 21 
Како финансиски прекршоци :е сметаат следните 

прекршоци на прописите од оваа уредба: 
1) Меѓусебно кредитирање макар во кој ѕид до-

колку тоа со одделни прописи не е помолено (чл. 3 
ст. 2); 

2) необезбедување на паричните средства (по-
криле) на сметката к а ј банката за договорениот срок 
за испорачаа; 

3) пречекорување на сроковите што се прописани 
со оваа уредба или со одделни прописи за извршу-
вањето на оваа уредба а особено: 

а) ако продавачот во определениот срок не и 
поднесе на банката налог за наплата на сметката; 

б) ако купувачот-наргдбодавачот на повик од 
банката во определениот срок не ја издаде бараната 
изјава (чл. 9 точ. 2) ; 

в) ако банката во срокот од следните два ра-
ботна дена по приемот на налогот не изврши одо-
брение односно задолжение на сметката на коминтен-
тот и за тој срок не му испрати на комитентот изве-
шта ј за извршеното пренесување (чл. 8). 

4) Пореметување на платниот промет, а особено: 
а) ако со пропуштање на к у г у в а ч о т -н ар ед бол а-

вачот дошло до неизвршување на налогот на прода-
вачот (чл. 9 точ. односно ако до неизвршувањето 
на налогот дошло поради употреба на средствата про-
ткано на нивната намена (чл. 10); 

б) ако порани непотполни или неточни пода-
тоци за бројот и називот на сметката на чиј терет 
треба да се изврши наплата неможело да дојде до 
наплата, или е извршена н г п п т л п - со погрешно за-
должување на сметката, пори ли што дошло до пони-
штување на плаќа тб ето: 

в) ако купувачот навремено не то извести про-
давачот за настанатите измени во називот и во бројот 
на сметката, за укинувањето на с^еткпта ити за пре-
несувањето на сметката на друга работна единица на 
банката. 

Што се однесува до надлежноста на органите за 
водење адмшшстративно-казнената постапка и што се 
•однесува до видот на казните ке се применуваат про* 

пасите од Уредбата за фиа,.тонски! е ирекошоци 
(„Службениот лист на ФНРЈ", бр. 8 49 и 9049) . 

Член 22 
За прекршоците што се опоменати во чл. 21 о? 

оваа уредба одговорен е раководителот н а стогга«кп<о-
сметковниот сент оп или лицето што е ззло тжечо "> 
односната 'должност, односно лицето ипо кс скпу*.ч 
договор без претходна согласност со раководителот 
на сто пдаско-см е ж о в н пот сектор. 

За прекршокот од чл. 21 точ. 3 под в) на оваа 
уредба одговорни се заеднички шефот па ол;;..;Јн;ча 
баич ина служба и ^одговорниот службеник. 

З а прекршоците од чл. 21 точ. 1 и 2 от оваа 
уредба може да се изрече само казна од чи. 5 ст. 1 
точ. 3 и ст. 2 од Уредбата За финансиските прекр-
шоци. 

V. Завршни одредби 
Член 23 

Наплатата што е извршена по прописите ол оп ла 
уредба, како и извршеното поништување ич г т г ' а -
њ е т 0 во смисла на чл. 14 од оваа уредба, не ја ли-
шува оштетената страна (купувачот односно прода-
вачот) од возможноста да го оствари своето право 
со тужба к а ј државната арбитража поради ценззрм!у-
вњето на договорот или поништеното плаќање. 

Член 24 
Со цел да се оневозможат во нил руските ин в е сти-

ди« Министерот на финансиите на ФНРЈ кг донесе 
одделни прописи за начинот на плаќање по инвести-
циите, со кои што постапно ке се воведе система за 
плаќање само со претходно обезбедување на потрге-
ните парични средства. 

Член 25 
Пленумот на Главната државна арбитража ке до-

несе напатствија за организацијата и работењето на 
вештите лица. Претседателот на Главната државна-
•арбитража ке превземе мерки за спроведувањето на 
овие напатствија. 

Член 26 
Се овластува Министерот на финансиите на ФНРЈ 

да издава напатствија и наредби за извршувањето на 
оваа уредба, како и одделни прописи за плаќањето на 
обврските ка ј кои што тоа го бараат исклучителни 
услови. 

Член 27 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1951 

година. 
2 декември 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Вроз-Тито, е. р. 

Го застапува Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, 

Министер на нчдвооешната трговија, 
на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

621. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањето 

на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по пра-
шањата од и: родното . стопанство.. Владата иа ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕД-
БАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЦЕНАТА НА ЧИНЕ-
ЊЕТО, АКУМУЛАЦИЈАТА, ФОНДОТ НА РАКОВОДИ 
СТВОТО И ЦЕНТРАЛНИОТ ФОНД НА ДРЖАВНИТЕ 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
Член 1 

Уредбата за елементите на цената на чинењето*-
акумулацијата, фондот на раководството и централ" 
ни от фонд на државните индустриски производителни 
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»претпријатија од локално значење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 106/48) се менува и дополнува, и тоа: 

1) Членот 5 се менува и гласи: 
„Режиските стопи (за елементот под 3 од чд. 2) 

ги определуваат надлежните извршни одбори на на-
водните одбори, и тоа за поодделни категории на по-
драчните претпријатија односно за поодделни прет-
пријатија. Тие стопи важат само за планираниот пе-
риод. 

Определената режиска стопа претпријатието ке ја 
применува на своите планирани плати на изработката. 

Контролата на режиските стопи, што се опреде-
лени од страна на, извршните одбори на народните 
одбори, ке ја врши комитетот за локална индустрија 
и занатство (локално стопанство) на владата на на-
родната република. 

, Поблиски прописи за контролата на режиските 
стопи ке донесе претседателот на комитетот за ло-
кална индустрија и занатство (локално стопанство) на 
владата на- народната република;" 

2) Членот 10 се менува и гласи: 
„Разликата во цената на материјалот (елементот 

под 7 од чл. 2) ја претставува разликата помеѓу на-
бавките и планираните цени (во елементот под 1 од чл. 
2) за планираните -количини на односните суровини, 
на полупроизводите и материјалот. Оваа разлика мора 
да биде специфицирана и документирана, за тоа по-
блиски прописи ке донесува претседателот на коми-
тетот за локална индустрија и занатство (локално сто-
панство) на владата од народната република во согла-
сност со министерот на финансиите и претседателот 
на планската комисија на народната република. 

При планирањето на разликата во цената на мате-
ријалот од погорниот став, како и набавната цена, 
треба да се земат во оглед повисоките единствени 
(комерцијални) цени. Ако се во прашање земјоделски 
производи, како набавиш цени се земаат оние цени 
што биле за тие .производи определени во слободниот 
откуп во времето и во местото дека се набавени тие 
производи. 

Износот на планираната разлика во цената на ма-
теријалот, и тоа само за производството што е оп фа-
»нато со општо држа в« нот ш а « на раслоделбата, ке му 
се надокнади на претпријатието со регрес." 

3) Во членот 11 ставот 1, наместо зборовите што 
ке им определат надлежните органи се става: што 
ке им бидат определени, од страна на надлежното по-
верен ство за финансии на околискиот народен одбор. 

4) Во членот 11 ставот 2 првата реченица, наме-
сто зборовите „надлежните органи ке земаат во оглед" 
се става: „ке се зема во оглед". 

5) После членот 12 се додава нов член 12а) кој 
што гласи: 

„Оној дел од своето производство што го испо-
рачуваат на други претпријатија од областа на локал-
ното стопанство поради натамошна преработка, прет-
пријатијата од чл. 1 го продаваат по определените 
повисоки единствени (комерцијални) ценн. Ак 0 за не-
кои суровини, иолупролзводи и материјал не се опре-
делени повисоки единствени (комерцијални) цени, ке ги 
определи надлежното п о в е р е н о в о за финансии на око-
лискиот народен одбор во па-рипгет со веќе п о с т о е в т е 
повисоки' единствени (комерцијални) цени а врз ос-
нова на п о с т о е в т е напатствија за определувањето на 
повисоките единствени (комерцијални) цени". 

6) Во членот 13 ставот 1 втората реченица се 
брише. 

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

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

28 ноември 1950 година 
"Белград 

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

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

622. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по праша-
њата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по 
предлог од Претседателот на сојузната планска коми-
сија, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ПАТЕНТИ И ПРАВА НА 
УРНЕЦИ, МОДЕЛИ, ФАБРИЧКИ И ТРГОВСКИ ЖИ-

ГОВИ 

Член 1 
На лицата што имале патент или право на урнек 

модел, фабрички или трговски жиг односно на лицата 
на кол што преминале овие права, а кои права преста-
нале во времето од 3 септември 1939 година до 1 ја-
нуари 1946 година, ке им се воспостават овие права 
ако, ги извршат дополнително сите дејствија што се 
прописани за нивното запазување во срок од 10 ме-
сеци по влегувањето во сила на оваа уредба, без пла-
ќање дополнителни или казнени такси. 

Времето од 3 септември 1939 година до 1 јануари 
1946 година не се одбива од максималниот срок за 
траење на патентот, правото на урнек или модел. 

Воспоставување правата од првиот став од овој 
член не се однесува до правата што преминале во« 
државна сопственост по прописите што посто«!. 

Член 2 

Лицата што поднеле пријава до 1 јануари 1946 
година за здобивање правата цитирани во претходниот 
член, можат во срок од 10 месеци по влегувањето во 
сила на оваа уредба да ги извршат сите дејствија што 
се прописани за здобивање овие права со тоа што ке 
се сметаат овие дејствија како извршени на време и не 
подлежуваат на плаќање казнени такси. 

Член 3 
Воспоставените права на фабрички или трговска 

жиг во смисла на чл 1 од оваа уредба ке се сметаат 
како да не престанувале. 

Лицата кои што во времето откога престанало 
правото на жиг па до неговото воспоставување но 
смисла на чл. 1 од оваа уредба, употребувале таков 
жиг, не можат да бидат поради тоа "одговорни за по-
вреда на жигот нити обвинети за накнада. 

Член 4 
Лицата кои што во времето од 3 септември Ш1) 

година па до влегувањето во сила на оваа уредба, 
ползувале еден пронајдок, урнек или модел, го задр-
жуваат и натаму правото за нивно ползување без 
обврска на накнада на лицето чиј што патент, право 
на урнек или модел ке биде воспоставено во смисла 
на прописите од оваа уредба. 

Член 5 
Сроковите з,а правото на првенство во смисла на 

чл. 4 од Конвенцијата за заштита на индустриската 
сопственост (Конвенцијата н а ' Париската Унија) за 
поднесување пријави за пронајдок, урнек, модел, фа-
брички и трговски жиг, што не »стекнале на 3 септем-
ври! 1939 година или станале по пријавите што се 
поднесени до 1 јануари 1946 година, се сметаат како 
продолжени, ако пријавата со бараното право на 
првенство е поднесена во Федеративна Народна Ре-
публика Југославија до влегувањето во сила на оваа 
уредба. 

Член 6 
Припадниците на туѓи држави ке ги уживаат пов-

лпетиците што се предвидени со оваа уредба, ако др-
жавата чии што се тие припадници им признава соод-
ветни повластици на припадниците на Федеративна 
Народна Република Југославија. 
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Член 7 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

28 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 
Претседател на Стопанскиот совет и на Сојузната 

планска комисија, 
Борис Кидрич, е. р. 

623. 
Врз основа на чл. 78 од Уставот -на ФНРЈ, Владата 

т ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот за 
законодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на Владата на ФНРЈ, прописува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА УСТАЈ1УВАЊЕТО И СТРУЧНОТО ИЗДИГАЊЕ 
НА НАДРОБИТЕ ВО ОКОЛИСКИТЕ (ГРАДСКИТЕ) 

НАРОДНИ ОДБОРИ 
1. — Со цел да се подобри работењето на око-

лиските (градските) народни одбори, советите за зако-
нодавство и изградба на народната власт на владите 
на народните републике ке превземат мерки да се 
пополнат околиските (градските) народни одбори со 
стручни кадрови како и да се усталат и стручно изди-
гнат службениците од тие одбори, 

2. — За да се оствари наполно целта од точ. 1 од 
ова напатствие, советот за законодавство и изградба 
на народната власт на владата на народната република 
може да преместува односно времено да испраќа на 
работа службеници од републичките организациони 
единици во околиските (градските) народни одбоои и 
обрнато, по претходна консултација со републичкиот 
член на владата односно со претседателот на околи-
скиот (градскиот) народен одбор. 

3. — Да би му се помогнало на повереникот во 
стручните работи од неговата надлежност, се воста-
новува положба помошник на повереник во поверен-
ствата на околиските (градските) народни одбори.'За 
назначување и преместување помошник на повереник 
потребна е претходна согласност од советот за зако-
нодавство и изградба на народната власт на владата 
на народната република. 

Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на владата на народната република може да 
определи и други раководни положби и стручни звр-
кија во околиските народни одбори на кои што можат 
да се назначуваат односно преместуваат службеници 
само по претходна согласност од советот за законо-
давство и изградба на народната власт на владата на 
народната република. 

Службениците од претходните ставови не можат 
да се преместуваат од едно поверенство во друго 
повереново односно од една гранка на управата во 
друга од исти народен одбор без претходна согла-
сност на советот за законодавство и изградба на на-
родната власт на владата на народната република. 

4. — Советот за законодавство и изградба на на-
родната власт на владата на народната република, 
може, по консултација со надлежниот член на владата 
да преместува службеници што се употребуваат на 
работи што не одговараат на нивното- звание односно 
на стручната спрема. 

5. — На. стручните испити за соодветните званија 
службениците на околиските народни одбори мораат 

да бидат испитувани и од правните прописи што' ги 
применуваат непосредно во своето работење. 

Надлежните републички ресори должни се ла прев-
земаат потребни мерки за да се дополнат програмите 
на стручните испити што постоат за поодделни званија 
со правните прописи што ги применуваат службени-
ците во своето работење, за организирање стручни 
испити, како и да се грижат за извршувањето на 
одредбата од претходниот став. 

6. — Објасненија за применувањето на ова на-
патствие ке издава Секретаријатот на Владата на ФНРЈ 
еа персонална служба, во согласност со Претседателот 
на Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ. 

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

IV бр. 5988 . / , 
2 декември 1950 година 

Белград ' . 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер> на народната одбрана, 

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

Го застапува Претседателот на Советот за за-
конодавство и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија 

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

624. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единелевите 

дени а за дасе примени Општиот закон за занатством 
по предлед на Мп-к ноктот на финансиите на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ про пис ува 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАПАТ-
СТВИЕТО ЗА ПРОДАВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕ-
НИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЗАНАТСКИТЕ ЗАДРУ-

ГИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Напатствието зч ипо давањето и определувањето 
на цените од производите на заматените задруги и 
претпријатијата »на општествените организации („Слу-
жбе« лист на ФНРЈ", бр. 49/50) се менува и допол-
нува, и тоа: 

1. Точката 4 ставот 2 се менува и гласи; 
„Продавните цени на производителот од претход-

ниот став, како и цените во слободната продажба, (со 
пазаришната добивка), ги определува по вереново то 
за финансии на околискиот народен одбор дека е 
седиштето на заматената задруга односно производи-
телното претпријатие на општествената организација 
врз основа на поднесените калкулации, а во смисла 
на постоеќите прописи што важат за тие задруги и 
претпријатија". 

2. Во точката 5 ставот под б) се брише. 
3. Во точката 6 ставот 1, втората реченица, се 

менува и гласи-
„Ако се како суровини и материјал во прашање 

земјоделски производи, поверенството за финансии на 
околискиот народен одбор ке ги призна оние цени 
што за тие производи биле определени во слободниот 
откуп во време и во местото дека се набавени тие 
производи." 

4. Во точката 6 ст. 1 и 2; точката 7 ст. 1, то*, 
ката 9 ст. 2 и во точката 10, наместо' зборовите: 
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„Извршниот одбор на околискиот народен одбор" 
1'реба да стои: „повереиството за финансии на околи-
скиот народен одбор": 

5. Во точката 9 ст. 1 втората реченица се менува 
и глпси* 

„За тој дел на производството поверенството за 
финансии на околискиот народен одбор им признава 
на овие задруга и претпријатија за вложените суро-
вини и .материјал нивната повисока единствена (ко-
мерцијална) цена, односно цената која што за земјо-
делските производи била определена во слободниот 
откуп во време и во местото на нивната набавка, — 
и тоа без оглед на кој начин и по кси цени тие су-
ровини и материјал се набавени." 

6. После точната 9 се додава нова точка 9а која 
што гласи: 

„Оној дел на своето производство ило го испо-
рачуваат на други преипријатија од областа на локал-
ното стопанство поради натамошна преработка занат-
ски!*« задруги и претпријатијата на општествените 
организации го продаваат ло определените повисоки 
единствени (комерцијални) цени. Ако за некои суро-
вини, полупрои?!Води и материјал не се определени 
повисоки единствени (комерцијални) цени, ке ги опре-
дели надлежното повереново за финансии на околи-
скиот народен одбор во паритет со веќе иостоеќите 
повисоки единствени (комерцијални) цени а врз ос-
нова на постоевте напатствија за определувањето на 
повисоките единствени (комерцијални) цени." 

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

Бр. 5934 
28 ноември 1950 година 

Белград 
Претседател ил Владата на ФНРЈ 
и Министер на на реди ат,"1 забрана, 

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

Го застапува Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, 

Министерот на 'надворешната тр1 овија, 
на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

625. 
Брз основа на. чл. 6 од Уредбата за единствените 

цени а за да се примени Општиот закон за занатством, 
по предлог на Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ пропишува 

2. Во точката 6 ставот 1 и 2; точката 7 ставот 1; 
во точката 10 ставот 2 и во точката 11, наместо збо-
ровите: 

„извршниот одбор на околискиот народен одбора 
треба да се стави: „поверенството за финансии на око-
лискиот »народен одбор." 3. Во точката 7 ст. 1, втората реченица се менува 
и гласи: 

„Ако се как--* суровините и материјалот што се во 
прашање земјоделски производи поверенството за фи-
нансии на околискиот народен одбор ке ја признае 
исто така стварната набавна Цена но најповеќе до 
износите на оние цени што биле за тие производ« 
определени во слободниот откуп во време и во ме-
стото на нивната набавка". 

4. Во точка!а 10 ст. 1, втората реченица се менува 
и гласи. 

„За тој дел на производството поверенството за 
финансии на околискиот народен одбор ке им ја признае 
на по ив атм ите занатски дуќани за ^трошените суровини 
и матеоијал нивната повисока единствена (комерци-
јална) цена. односно цената која што за земјоделските 
производи била определена во слободниот откуп но 
времето и во местото дека е набавена, — и тоа без 
оглед на кој начин и по која цена тие суровини и 
матеошал се набавени." 

5. После точката 10 се додава нева томка 1 Ог:, 
која што гласи. 

„Оној дел на своето производство што го испора-
чуваат на до-ги претпријатија од областа на локалното 
стопанство пора чи натамошна преработка, приватни ! е 
занатски дуќани го пло даваат по определени ге пови-
соки единствени (комерцијални) ц°ли. Ако за некои 
суровини, полупроизволи и материјал пс се определени 
повисоки единствени (комерцијални) цени, ке ги опре-
дели натлежнохо повереново за финансии на околи-
скиот нарочен одбоо во квалитетот со веќе постоевте 
повисоки единствени (комарцијални4) цепи, а вр^ елката 
на постоевте напатствија за определување на пови-
соките единствени (ко ме пдп јални) цепи. 

6) Овл напатствие ке се применува од денот на 
објавување го во .Службине- лист на Федеративна 
Н а р е д и Ретт.'бл''кл Југославија". 

ГФ. ЛОЗ5 
28 ноември 1950 година 

Еелграт 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер' на наредната одбрана, 

Маршал на југославија 
Јосип Брсз-Тито, е. р. 

Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАПАТ-
СТВИЕ™ ЗА ПРОДАЖБА И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕ-
НАТА НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА ПРИВАТНИТЕ ЗАНАТ-

СКИ ДУЌАНИ 
Напатствие™ за продажба и определување цените 

на производите зл приватните занатски дуќани („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 49/50) се менува и допол-
нува, и тоа: 

1. Точката 4 ставот 2 се менува и гласи: 
„Продавши^ цени на п^лзводителот од погорниот 

став ги определува поверенството за финансии на око-
лискиот народен одбор кај што е седиштето на за-
натскиот дуќан врз основа на поднесените калкулации, 
а во смисла на постоевте прописи што важат за до-
тичннте зана!ски дуќани." 

626. 
Врз основа на чл. 73 од Уставот на ФНРЈ, Вла-

дата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Со-
ветот за законодавство и изградба на народната .власт 
на Владата на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПАТНИТЕ ТРОШКОВИ НА ЧЛЕНОВИТЕ ОД У-
ПР АВНИ ТЕ ОДБОРИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА РАБОТ-

НИЧКИТЕ СОВЕТИ 

1. — На работниците и службениците — членови 
на управните одбори и работничките совети на др-
жавните стопански претпријатија и повисоките сто-
пански здруженија, ако патуваат вон од место го ка 
своето постојано запомнување односно живеење ил 
седници од управниот одбор односно на заседание на 
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работничкиот совет или во врска Со работењето на 
управниот одбор или работничкиот сонет, им припаѓа 
дневница во износ од ЗОО динари. 

2. — Лицата од точ. 1 од оваа наредба имаат 
право да ползуваат превозни средства, и тоа втора 
класа од брз односно патнички воз и прва класа на 
брод. 

Надлежниот наредбодавач може да определи да 
се патува со авион ако интересот на службената ра-
бота иоа го бара. 

3. — Налог за патување издава претседателот на 
управниот одбор односно претседателот на работнич-
киот совет. 

4. — Патните трошкови и дневниците на члено-
вите од управниот одбор и работничкиот совет па-
ѓаат на терет на упр зашо - пр о дави ата режија на прет-
пријатието а патните трошкови и дневниците на чле-
новите ол управниот одбор и работничкиот совет на 
повисоко стопанско здружение паѓаат ла терет на 
предсметката на повисокото стопанско здружение — 
до неговото оснивање -на генералната односно глав-
ната дирекција. 

5. — Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

IV бр. 5987 
2 декември 1950 година 

Белгра л 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
1И Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, 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. 

627. 
Врз основа на точ. И и 69 о дНапатствието за 

извршување Наредбата за склучување договори врз 
основа на планските квоти за 1951 година („Службен 
лист -на ФНРЈ", бр. 63/50), п 0 предлог од Претседа-
телот на Советот за земјоделие и шумарство на Вла-
дата иа ФНРЈ и Претседателот на Советот за промет 
со стоки на Владата на ФНРЈ, Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, пропису ва 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗЛ СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ИСПОРАЧКА НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ГИ ИСПОРАЧУ-
ВААТ ДРЖАВНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОБРА, СЕЛАИ-

СКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ И ДРЖАВНИТЕ 
ОТКУПНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. Државните земјоделски добра ке договора ат 
испорачан на одвишоци на своите производи за 1951 
година од гранката 211 (пченица, р'ж, ориз), од гран-
ката 214 — волна (база — перена рандман 65%) и 
задоени свињи и сурова кожа од гранката ^216. Коли-
чините на производите што се договораат определени 
се со Напатствие^ за составање планови на р а з -
делбата на производите од државните земјоделски 
добра („Службен лист на ФНРЈ", бр. 67/50). 

Испорачката на пченица, р'ж, ориз, волна и сурова 
кожа ке се договара со државните откупни претпри-
јатија, а на згоен и свињи со кланиците. 

2. Селанските работни задруги ке го договораат 
со државните откупни претпријатија сиот свој задол-
жителен откуп на земјоделските производи од гран-
ката 211 (пченица, рж, јачмен, ориз, овес, пченка, 
компир и грав), од гранката 214 — волна (база пе-
рена рандман 65%) и згоени свињи, од гранката 216 
— месо. 

3. Државниот житен фонд и другите државни от-
купни пре гпри јаги ја ке договараат и-сл орачка на след-
ните- земјоделски производи што ги откупуваат тие: 
пченка, јачмен, трици, памучно влакно, волна, сурова 
кожа, свињи, кок он и од свилена буба-суви. 

Договарањето ке се врши: 
а) со државните земјоделски добра — за иопо-

рачка пченка, јачмен и трици за гоење свињи;, 
б) со селанските работни задруги — за испорача 

ка пченка за гоење со тоа што при откупот на пчен-
ката веднаш ке им се остават на селанските работна 
задруги договорени! е количини за гоење од нејзи-
ното производство, а и количините што се наменети 
за откуп; 

в) Со ветсерум-заводите — за испорачка пченка, 
јачмен, трици и свињи (за производство на ветсерум-
пронзводи) во висина на планските квоти за 1951 го-
дина. 

4. Што се однесува до волната, суровата кожа, 
колоните од свилена буба-суви и памучно™ влакно 
државните откупни претпријатија ке се сметаат како 
крајни производите ти и ке склучуваат договори со 
крајните потрошачи. Договорањето на ис - ачка на 
овие производи ке се врши во просториите па Загре-
бачкиог велеслем според Напатствие™ од Советот за 
преработувачки индустрија на Владата на ФНРЈ и Со-
ветот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, бр. 
6047 од 18 ноември 1950 година („Службен лист ш 
ФНРЈ", бр. 65'50). 

5. Испорачката на отпадоци од колење (гранка 
216) ке се договара слободно. Договарањето ке го 
вршат клакипите како крајни производители со потро-
ш а ч к е што ке ја докажат својата потреба за тие про-
изводи со потврда од повисокото стопанско здруже-
ние односно од надлежниот орган на државната упра-
ва со стопанството. 

6. Договарањето, испорачката на производите од 
гранките 313ш, т. е., смола и други споредни шумски 
производи, ке се врши* врз основа на планските квоти 
за 1951 година во просториите на Загребачкиот веле-
саем, а според наведеното напатствие. 

• Договорањето го вршат крајниот производител и 
крајниот потрошач. 

7. Што се однесува до дсговорањето важат сите 
други прописи од Наредбата за склучување договори: 
врз основа на планските квоти за 1951 година и од 
Напатствие™ за извршување Наредбата за склучување 
договори врз основа на планските квоти за 1951 го-
дина. 

8. Кои производи од ова напатствие се сметаат 
како еднострано а кои како двострано адресирани 
определено е во прилогот I. 

9. Сите напред наведени договорања ке се склу-
чуваат во време од 1 до 30 декември 1950 година. 

Бр. 1218 
2 декември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е, р. 
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Гранка 211 — Земјоделство 
1 ЖИТАРИЦА! 
2 БЕЛИ ЖИТАРИЦА 

1 Пченица и р ж 
2 јачмен 
3 Ориз 
4 овес 

3 ПЧЕНКА, 
И ГРАДИНАРСКИ 

РАСТЕНИЈА 
10 којмпир 

:11 грав 

Гранка 214 — Сточарство 
2 ДОБИТОК ЗА 

КОЛЕЊЕ 
5 ВОЛНА 

ООО. ха/т. 
ООО ха/т. 
ООО ха/т. 
ООО ха/т. 
ООО ха/т. 
ООО ха/т. 
ООО ха/т. 

ООО ха/т. 
ООО ха/т. 

ООО грло/т. 
тона 

+ 

тона 
тона 

Гранка 216 — Примарна прерано ша 
на земјоделските производи 

7 МЕСО 
5 свеже месо 
6 отпадоци од колење 

9 КОЖА СУРОВА 
9 крупна кожа (гов е дс ка 

и телешка-коњска) гона! 
свинска кожа тода 
кожа ситна така 
ПАМУЧНО 
ВЛАКНО тона 
к а к о в и ОД СВИЛЕНА 
БУБА-СУВИ т о ш 

10 
11 

11 

12 

+ 

+ 

+ 

628. 
Врз основа иа точ. 1 од Наредбата за надлежноста 

за решавање работите од подрачјето на планираше во 
врска со планот на 1Ѕ'50 година („Службен лист «а 
ФНРЈ", бр. 40/50), а во согласност со Претседателот 
на Советот за премет со стоки на Владата на ФНРЈ и 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ, пропису вам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА СОСТАВАЊЕ ПЛАНОТ НА РАСПОДЕЛБАТА НА 
ПРОИЗВОДИТЕ ОД ДРЖАВНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ДОБРА 
1. — Државните земјоделски. добра ке изработат 

свој план на производството за 1951 година по На-
штсгтвието з*а со ставање ос н о вио - пропив од е т в ен и о т 
план на државното земјоделско добро, што го издало 
Министерството на земјоделието на ФНРЈ 1949 година, 
освен планот на раеподелбата и соодветните измени 
во финансискиот план што ке се изработи по пропи-
сите од ова напатствие. 

2. — Државните земјоделски добра ке вршат ра-
споделба на своите производи по следниот ред (обра-
зец Пд — 8): 

а) за репродукција во растениското производство, 
б) за репродукција во сточарството производство, 
в) за репродукција во сопствената преработка на 

земјоделските производи (индустријата доколку е ком-
бинат), 

г) за инвестиции, 

д) за прехрана на работниците и службеницине и 
нивните фамилии, како и за. одделни давања на работ-
ниците во пченка, слаби -свињи по- прописите што ио-
стоат, 

ѓ) за продажба. 
— Државните земјоделски добра должни се л-\ 

им испорачаат на државните откупни претпријатија: 
следни производи: пченица, р'ж; ориз, згоеии свињи, 
волна и кожа, во количините што се предвидени со 
планот на раоподелбата по прописите од ова напат-
ствие.. 

4. — Од вкупно планираното производство на пче-
ница, р'ж и ориз државните земјоделски добра ке гч 
издвојат најнапред количините за своите потреби за 
семе и за потребите за прехрана на работниците н 
службениците и нивните фамилии. Одбитокот преку: 
тол ке се опфати со 70% планска испорача на држав-
ните откупни претпријатија, а 30% земјоделските де-
бра ке продаваат по слободните цени на пазар како 
преработки. Оризот, откога ке се одбијат количините 
за семе и за прехрана на работниците и службениците 
ш нивните фамилии, ке им се продава во целост ла 
државните откупни претпријатија. 

5. — Произведените индустриски култури и семето 
за истите, земјоделските Добра ке им ги продаваат на 
органите што се надлежни За откуп индустриски кул-
тури по утврдените откупни цени. 

в. — Згоен« свињи ке им испорачуваат земјодел-
ските дебра на државните откупни претпријатија, (прет-
пријатијата за колење добиток) спрема планската .за-
дача 'што одговара на количината на храната што е 
примена за гоење од житниов фонд. 

Целокупното производство на згоењи свињи од 
сопственото производство на жито земјоделските до-
бра ке го продаваат на слободен пазар. 

7. — Производството на подмладок за приплод на 
доби ток и материјал за садење ке го продаваат зем-
јоделските добра по слободните цени. Кај планирањето 
ма производството ке се води сметка за реонизацијата. 

3. — Волната и кожата земјоделските добра ке им 
ги продаваат во целост на надлежните откупни прет-
пријатија. 

9. — Кога се утврдуваат потребите за семе, пре-
храна на добиток и сопствена преработка, земјодел-
ските добра мораат да се придржуваат до -определе-
ните нормативи. Доколку овие нормативи за пооддел-
ни земјоделски добра не се утврдени ке ги определат 
нивните генерални дирекции односно органите на сто-
панската управа по одобрение од советот за земјоде-
лие и шумарство на народната, република. 

10. — Кога се утврдуваат количините на си!е 
артикли од обезбеденото снабдување, што се произво-
дот на доброто за потребите на прехрана на работни-
ците, службениците и нивните фамилии, земјоделските 
добра мораат да се придржуваат до определените нор-
мативи на трошењето што се прописани за соодветните 
категории на потрошачи. 

Што се однесува до задоволувањето на работни-
ците и службениците и нивните фамилии со месо и 
маст земјоделските добра можат, според прописите 
што постоат, да им дадат на работниците и службе-
ниците соодветни количини на слаби свињи и пченка 
за гоење со тоа да им го намалат обезбеденото снаб-
дување за соодветните количини, според Решението 
за изменувања и дополнувања на решението зл оддел-
ните давања на земјоделските работници што ке се 
обврзат со договор дека ке останат во работен однос 
најмалку една година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
66/50). 

За земјоделските производи што не се во обезбе-
деното снабдување земјоделските добра се должни да 
се придржуваат кои уобичзеиите норми на трошење 
во логичниот реон, водејќи при тоа сметка колку ги 
задоволат работникот ^своите потреби во соодветните 
артикли од земјиштето цбто му е дадено за лична уно-
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реба. Тие производи земјоделските добра ке им ги 
продаваат на работниците и службениците по •слобод-
ните пазаришна цени пониски до 20% и намалени за 
трошковне на трговијата. 

11. — Целокупната количина на сите земјоделски 
лроиаводи што се произведени преку планот земјо-
делските добра ке ја продаваат на слободен пазар. 

12. — Земјоделските добра ке договорам задол-
жителна ис-порачка. на пченица, р'ж, ориз, згоен« свињи, 
волна и, кожа непосредно со откупните претпријатија 
(претпријатијата за колење добиток). Сите други свои 
производи и слободните од ви шо ци на пченица, Р'ж и 
»гоени свињи ќе ги продаваат земјоделските добра 
преку своите продавници — агенции односно непо-
средно на пазар, или непосредно на потрошач от — 
менза, болница и ел. 

13. — Досегнатата структура на полната цена на 
чинењето на земјоделските производи не се менува, 
туку на истата и се додава единствената калкулација 
но скалата што ке ја определи Министерството 1>а фи-
нансиите на ФНРЈ во согласност со Советот за земјо-
делие и шумарство на Владата на ФНРЈ, 

14. — Државните земјоделски добра ке ги прода-
ваат своите производи по слободните цени кои што ке 
бидат пониски до 20% од цените на пазарот. Продав-
аше цени на тие производи ги предложува директорот 
на земјоделското добро, а ги одобруваат уредите за 
цени при поверенствата .за трговија и снабдување на 
народните одбори (Уредбата за надлежноста за опре-
делување и контрола на цените и тарифите, „Службен 
лист на ФНРЈ", бо. 63/50). 

15. — Пазаришната добивка ја претставува разли-
кана меѓу планираната про давна цена на производи-
телот и постигнатата продаваа цена во слободната 
продажба намалена за трошковне на трговијата. 

16. — Пазаришната добивка се дели на дел што се 
уплатува во буџетот, дел со кој што се покриваат 
евентуалните загуби кај производителот за произво-
дите што и се продаваат на државата по пониските 
единствени цени и делот што им останува на произво-
дителите-земјоделскште добра. 

Министерот на финансиите на ФНРЈ, по предлог 
од Претседателот на Советот за земјоделие и шумар-

ство на Владата на ФНРЈ ке пропише кој дел од оства-
рената пазаришна добивка ке се уплатува во буџетот 
а кој дел ке им припадне на производителите. 

Министерот на финансиите на ФНРЈ исто така ке 
пропише начин на пресметување и уплата на делот од 
пазаришната добивка, што се уплатува во буџетот. 

17. — Делот од пазаришната добивка што му оста-
нува на земјоделското добро односно на работниот 
колектив може да се употреби за следните цели: 

а) за фондот на раководството на земјоделското 
добг.о; 

б) за слободно располагање. 

Претседателот на Советот за земјоделие и шумар-
ство на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот 
на финансиите ва ФНРЈ ке пропише во каков однос 
ке се дели овој дел од пазаришната добивка за фон-
дот на раководството и за слободното располагање. 

18. — Делот од пазаришната добивка со кој што 
.располагаат слободно земјоделските добра може да се 
употреби за целите што не се предвиден« со планот, 
и тоа: 

а) за помали потреби на рационализација и за 
набавка на инвентар; 

б) за технички и технолошки испитувања; 
в) за други потреби превземени со цел да се про-

шири производство (на пр. за копање канали, за на-
бавка репродукциони материјали и ел.). 

Расподелбата на овој дел од пазаришната добивка 
за наведените цели ја вршат работничките совети на 
земјоделските добра. 

Работничките совети можат ве текот на годината, 
од оној дел на пазаришната добивка со која што ра-
сполагаат слободно, да користат само 75%, а другите 
25% ги задружуваат на сметката до конечното пре-
сметување на производството. 

19. — Износот на делот од пазаришната добивка 
што му останува на. земјоделското добро ке се упла-
тува на соодветните, банковни сметки. 

20. — Планирањето на пазаришната добивка во 
про и зв оде т в е н о - ф ин а н е и ски о т план за 1951 година ке 

ДРЖАВНО ЗЕМЈОДЕЛСКО ДОБРО 

ПЛАН НА РАСПОДЕЛБАТА (РЕАЛИЗАЦИЈА) НА ПРОИЗВОДИТЕ 
Гранка: 



СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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Среда, 6 декември 1950 

се врши според овогодишните просечно постигнати 
цени па пазар намалени за 20%. 

1 декември 1950 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за земјоделие 

и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровић е. р. 

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министер на надворешната трговија на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

629. 
Врз .основа .<: гсч. 17 од И молбата за мерките^ за 

штедење аети. ... од шине чо трошење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 59/51) бу согласност со Претсе-
дателот на Советот за промет со стоки на Владата па 
ФНРЈ и со Претседателот на Советот з,а земјоделие и 
шумарство на Влад п а на ФНРЈ, пронесувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ПРО-
ДАВНИЦИТЕ (МАГАЦИНИТЕ) ЗА СПЕЦИЈАЛНО 
СНАБДУВАЊЕ, КАКО И ЕКОНОМИИТЕ, ОДМОРА-

ЛИШТАТА И ИЗЛЕТИ ШТ АТ А 

1. Сите претпријатија и п р а в н и ц и (магацини) за 
специјално снабдуваше на поодделни категории по-
трошачи, економии зл специјално снабдување пооддел-
ни категории потрошачи, специјални одморалишта, 
излетишта, вили и ел. (во натамошниот текст: мага-
цини, економии и одморалишта), што се укинуваат со 
прописите од Наредбата за мерките за штедење арти-
кли од широкото трошење, ке се ликвидираат на на-
чинот и по постапката што е предвидена со -ва на-
патствие. 

2. Ликвидацијата на магацините, економиите и од-
моралиштата од претходната точка ја спроведуваат 
ликвидационата комисии. Овие екомисии ги именува 
околискот (градскиот) изроден отбор на чие гиго 
подрачје не гавсѓа магацинот, економијата односно 
о д м' ра тј иш гето. 

[}{> комисијата за ликвидација на магацините вле-
гуваа: : 

а) прст славнак от повереново™ за финансии на 
нд "леаниот околиски (градски) народен одбор, кико 
прет'• ед л•т ел на кс .иI:сијатл; 

б) преставник од побере пет в ото за трговија и 
снабдување ка наг темниот околиски (градски) наро-
де и е-бор, како """ген на комисијата; и 

в) кнпговодшелот на укинатиот магацин, како 
член на комисијата. 

Во комисијата за ликвидација на економиите вле-
гуваат: 

а) претставник од п о в е р е н и е т о за финансии »па 
надлежниот околиски (градски) народен одбо-р, како 
претседател на комисијата; 

б) претставник од псверенството за земјоделие и 
ш у м а р с к о на надлежниот околиски (градски) народен 
одбор, како член на комисијата; и 

в) книговоднтедог на укинатата економија, како 
член на комисија!з. 

Во комисијата за ликвидација на одморалиштата 
влегузаат: 

а) претставник од поверенството за финансии на 
надлежниот околиски (градски) народен одбор, како 
претседател на комисијата; 

б) преставник од п о в е р е н о в о ! о што е надлежно 
за работите на туризам и угостителство на надлежниот 
околиски (градски) народен одбор, како член на коми-
сијата; и 

в) книговодителот на укинатото одмаралиште, како 
член на комисијата. 

Како претставници на финансиски ге органи треба 
да се користат службениците на државните кредитни 
претпријатија^ 

Покрај ликвидационите комисии што се споменати 
во точ. 2 ке се образува при министерството на фи-
нансиите на народната република главна ликвидациона 
комисија во која што задолжително влегуваат прет-
ставници: на министерството на финансиите на народ-
ната република, министерството на т р о в и ј а т а и снаб-
дувањето па народната република, комитетот за тури-
зам и угосителетео на владата на народната република 
и министерството на земјоделието на народната репу-
блика. Оваа. комисија има за должност да се грижи 
за навременото образување на комисиите од лоч. 2 
»на ова напатствие, на овие комисии да им дава дирек-
тиви за работа и да го контролира работењето за пра-
вилно 1о окончување на ликвидацијата. 

3. Ликвидацијата на магацините, економии ге и од-
моралиштата ке се заклучи најдалеку до 31 декември 
1950 година. Во рамките на овој краен спок, сроковите 
за ликвидација на поодделни магацин!;, економии и 
одморалишта ги утврдува министерството на финан-
сиите нр народната република по предлог на главната 
комисија. 

Главната ликвидациона комисија ке поднесува поч-
нувајќи ед 30 ноември на 1950 година до Министер-
ството на финансиите на ФНРЈ на секо:! 10 дега изве-
штај како се развива работењето ц-ч ликвидацијата. 

4. Сите трошкови За извршувањето на ликвидаци-
јата паѓаат на терет на ликвидационата маса. 

Секоја ликвидациона комисија ке состави веднаш 
после с в о е т образување предсметка на расходите и 
на евентуалните приходи до срокот тито е пред виден 
да се оконча ликвидацијата. Со расходите треба да се 
опфатат и сите неизмирени обврски. По потреба ке 
состави комисијата касен план и план на фондот на 
платите. За случај да се укаже погодба главна га ко-
мисија же и одобри -нд ликвидационата комисија г'р 
границите на одобрениот срок дп запосли соодветен 
боој на помошен персонал чии што трошкови паѓаат на 
терет на ликвидационата маса и влегуваат во пего ри:; та 
претсметка на расходите. 

5. Сите посгоеќи теклќи сметки на магацинот, ко-
номпјата и одморалиштето со лекот на превземање јо 
со затвораат за р е д е н и исплати. Натамошна задолжу-
вање на овие сметки може да се врши исклучително 
врз базата на одобрената претсметка ка расходите од 
страна на главната комисија. 

6. Лнквидаинснпте комисии веднаш пос јс своето 
образување ке извршат ин пентари е ње во магацините, 
економиите и одморалиштата во смисла на Напатстви-
ето за спроведување инкснтгригањето (попнем) кај 
државните стоп0 и-нил прети р и ј : ипа (..Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 70/49), како и -од/:?аните напатствија за 
нивното превземање доколку инвентар исањето не е ве-
ќе извртено по Нзпатствиего за превземање на уки-
нати! е претпријатија и продавници за специјално сна-
бдување и за ликвидација на нивното ра5оа етне. Иа-
пптсткиет > за превземање одморалишта га и другите 
обекти на установите, нлдлештвата. претпријатијап и 
општествените организации („Службен лист на. ФНРЈ", 
бр. 61/50) и Напатствие™ за превземањето на еко-
номиите на н а д л е ш т в а , установите, стопанските прет-
пријатија и општествените организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 62/50). 

Со прописот треба да се опфатат и оние средства 
што во меѓувреме т. е., од денот на објавувањето на 
Наредбата на Владата на ФНРЈ за мерките за штедење 
на артиклите од широкото трошење („Службен лист 
на ФНРЈ' ' , бр. 59-/50) до денот на извршувањето на 
дописот се веќе дадени на послуга, предадени, односно 
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продадени на други установи или органи што во ин-
вентарот одделно ке се нагласи. 

Проценката на вредноста на запасите ке ја изврши 
.комисијата на следен начин: 

а) кај магацини прашањето на цените регулирано 
е со Напатствие хо за, превземање на укинатите прет-
прифатија и продавница за специјално снабдување и 
за ликвидацијата на нивното работење („Службен лист 
на ФНРЈ", бр 61/50); 

б) кај економиите проценката на запасиге од го-
товите производи ке се изврши врз базата на продав-
аната цена т производителот, а на недовршеното, про-
изводство -врз базата на фактичните цени на чинењето. 
Тоа значи, дека пренесувањето не може да се изврши 
врз базата на пониските единствени цени и дека еко-
номиите по овој основ не можат да искажат загуба; 

в) кај одморалиштата проценката на за пасите на 
материјалот ке се изврши врз базата на слободните 
цени во моментот на превземањето; 

г) вредноста на основните средства ке се внесува 
вр пописот по цените по кои што се прокнижени во 
.книговодството со ознака на извршени!е книговод-
ствени отпиен на 31 декември 1949 година. 

7. Предавањето на сите запази се врши по цените 
што се утврдени во- смисла па претходната точка. 

Веќе предадени или продадени залага на материјал 
евентуално по пониските единствени цени ке се пре-
сметаа во смисла на точката 6 и веднаш ке се наплати 
разликата 

Основните средства се пренесуваат без накнада на 
лротивувредноста. 

8. Ликвидационата комисија веднаш по своето 
образување ке состави бруто и салдо биланс врз осни-
ва на моменталната состојба во книговодството без 
оглед дали е книговодството ажурно или не. 

Доколку е книговодството ажурно ликвидационата 
комисија ке ги утврди разликите помеѓу фактичната 
и книговодствената состојба. Одвишо,ците ке се про-
книжат во полза на вонредните приходи доколку се 
работи за материјал, а во полза на фондот нд основ-
ните средства доколку се работи за основните средства-. 
Мањоците на материјалот и инвентарот треба да се 
испитаат, да се утврди дали има лична одговорност на 
службениците и во тој случај треба од нив да се на-
плати мањокот, по потреба и судски. Доколку се основ-
ните средства набавени од сбртните средства, и поради 
таа причина се појави одвишок кај основните средства 
и едновремено соодветен мањок кај обртнчте сред-
ства и овие основни средства ке се пренесат бесплатно 
а во образложувањето на лиг^-ч^'поимот биланс тоа 
особено ке се истакне. 

Доколку книговодството не е ажурно ликвидаци-
оната комисија ке превземе потребни мерки за ажури-
рање, и кога ке го оствари тоа ке постапи на горе 
изложениот начин. 

9. Ликвидационата комисија после своето образу-
вање и после оставањето на инвентарот и салдо и 
бруто билансот ке ги расчисти сите неспорни барања 
и долгу вања. Што се однесува до спорните батаља ке 
превземе веднаш е ^ ^ е т ^ и мерки со цел на иавната 
наплата. 

10. После завршеното работење ликвидационата 
комисија го поднесува преку главната ликвидациона 
комисија — до министерството на финансии:е на на-
родната рспублнка, на разгледување и одобрура*ње 
ликвидациониот биланс. 

Ликвидациониот елаборат ке содржува: краток 
извештај за ликвидацијата, записник за примопреда-
вањето на основните и обртните средства, преглед 
на расходите и приходите на ликвидационата комисија 
и ликвидациониот биланс. 

Откога лквидационата комисија прими од страна 
на министерството на финансиите на народната репу-
блика одобрен ликвидационен биланс, го уплатува од-
воиш око г на приходите над расходите во буџетот на 
органот што е надлежен за оснивање на укинатиот 

магацин, економија и одморалиште (на пример; одви 
шокот на приходите над расходите одменетиот ма 
гади« на, сојузниот ресор се уплатува "во сојузниот 
буџет). По истио1 принцип ке се измери и евентуално 
признатата загуба 

11, Разрешница на членовите од ликвидациона те 
комнен врз основа на одобрениот ликвиднционен би-
ланс даља органот што ја образувал ликвидационата 
комисија. 

Разрешница на членовите од главната ликвида-
циона комисија дава во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ органот што ја основал, 

12. Ова напатствие кс се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија." 

Бр. 31940 
24 ноември 1950 година 

Белград 
Го застапува Министерот на финансиите 

на ФНРЈ, 
Министерот на надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
инж. Милентије Пс акик, е. р 

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на Вл а дат?, па ФНРЈ 
Претседател на Советот зи зе мил ел и е 

и шумарство, 
ин к. Мијалко Тодсрозкќ, е. р. 

630. 
Врз основа на чл. 26 од Уредбата за меѓусебно 

плаќање во стопанството, издавам 

И А Р Е Д Б А 
ЗА НАПЛАТА И ЛИКВИДАЦИЈА НА СМЕТКИТЕ ЗА 
РАБОТИТЕ И ИСПОРАЧАТЕ НА ТЕРЕТ НА БУ-

ЏЕТОТ ЗА 1930 ГОДИНА 
1. Со цел да се наплатат и ликвидираат изврше-

ните инвестициони работи, услуги и нспорачкн др-
жавните стопански претпријатја се должни најдалеку 
до 20 декември 1950 година: 

а) да ги наплатаг, по прописите од Уредбата 
за меѓусебно плаќање во стопанството, сите свои ба-
рања за извршените работи и испорачки на други 
стопански претпријатија, надлештва и установи кои 
барања ке се исплатат од инвестиционите кредити. 
После овој срок државните кредитни претпријатија ке 
ги примаат на наплата само оние фактури (сметки) 
за испорачените стоки чии што срок за издавање не 
е -подолг од 3 дена, сметајќи од денот на исп е рач ха та 
односно ситуацијата за извршените работи од страна 
на градежните и мошажните претпријатија на об ек-
ип е на кои 1чго ке течат работите во текот на месе-
цот декември; 

б) да ги наплатат (рефуидираат) на терет па 
инвестиционите креди ЈИ сите грешкови што се одне-
суваат до инвестициите, а со кои што се оптерете-
ни редовните обртни средства, Услов за рефундаци-
јата е трошком - е да се одобрени со планот на инве-
стициите и I ѕ-остоат за нивната рефундација сло-
бодни (непотрошен!) кредити на сметките за финан-
сирање на* нп че.стигорите иии кредитните претприја-
тија. Налови за рефундација, кон кои што треба да 
бидат приложени оригинални исплатни документи или 
интерни фактури (за инвестиции со«? да ден и во соп-
ствен погон), ке испраќаат претпријатијата до оние 
кредитни претпријатија при кои што им се отворени 
инвестициони кредити. 

2. Повисоките стопански здруженија односно над-
лежните органи на стопанската управа исто така се 
должни до 20 декември 1950 година да ги »распоредат 
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на непосредните инвеститори сите износи иа општо-
држашиот амортизационен' фонд и на делот од до-
бивката за финансирање инвестиции кои што не се 
уште распоредени иа -нивните собирни сметки кај кре-
дитните претпријатија. 

3. Парело даваните се исто така должни до 20 
декември 19о0 година да им поднесат на државните 
кредитни претпријатија налози за распоред на отво-
рените и уште ^распоредени!е инвестициони креди-
ти, односно налози за потребни вирмани. 

4. Градежните и менталните претпријатија се дол-
жни за работите навршени во месец декември, да ги 
наплатат, пресметковните ситуации со состојбата на 
работите »на ден 31 декември 1959 годила — најдоцна 
до 31 јануари 1951 година. 

5. Државните стопански претпријатија и претпри-
јатијата на општествените организации Должни се 
сметките (фактурите) за испорачки и услуги изврше-
ни на државните установи и надлештва, а што ке се 
од. инвестиционен карактер — да ги наплатат најдоц-
на . до 31 декември 1950 година.. 

6. Нар едб одалами те се должни до 31 декември 
1950 година да обезбедат средства (кредити) за ра-
схсдувзње на сите наил ат ен и сметки (фактури) што 
се книжени кај Народната банка на ФНРЈ времено на 
сметката 195 — изјави по буџетот — без покриле. 

7. Прекршоците на прописите од точ. I—6 од оваа 
наредба ке се сметаат како финансиски прекршоци. 
Против одговорните лица што не ке постапат по про-
писите од оваа наредба (точ. 1—6) ке се започне по-
стапка по Уредбата за финансиските прекршоци. 

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

Бр. 32270 
28 ноември 1950 година 

Белград 
Го застапува 

Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министер на надворешната трговија 

инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

631. 
Врз основа на чл. 9, 4, чл. 5 ст. 2, чл. 6 ст. 2 и 

чл. 7 ст. 2 од Уредбата за редот и безбедноста на же-
лезниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/50), а во 
согласност со Министерот на внатрешните работи на 
ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ РЕДОТ И 

БЕЗБЕДНОСТА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 
^ . Должности на граѓаните 

I. Секое лице што се служи со железница или 
довоѓа на подрачје на железницата мора да се при-
држува кон одредбите од оваа наредба како и кок 
наредбите што ги издаваат при вршењето на служба-
та железничките органи и железничките службеници 
со цел да го одржат редот и безбедноста на желе-
зничкиот саобраћај, а во границите на оваа наредба. 

II. Преминување преку железничка линија се по-
зволува само на местата што се определени за тоа. 

Секој оној што сака да ја премине железничката 
линија на премин што не е снабден Са браник или со 
звучник односно светлосни сигнали должен е прет-
ходно да се увери да не се доближува кон преминот 
воз или некое друго железничко возило. 

На премините што се снабдени со браници или 
со звучни односно светлосни сигнали не смее да се 
преминува преку линијата ако е затворен браникот 
односно ако покажува сигналот дека е забранет пре-
минот. Ако е отворен браникот односно ако сигналите 

Ч̂ е покажуваат дека е преминот забранет може преку 

линијата , да се премине, то сепак треба претходно да 
се увери да не се доближува на преминот воз или 
некое дру! о железничко возило. 

Возачите на друмските возила, особено на мотор-
ните, должни се пред преминот да го успорат возе-
њето, по потреба да застанат, односно да го запрат 
и работењето на моторот. 

III. Тешките и големите возила и предмети (парни 
ваљци, локомобшти, парни котлови и ел.) можат да 
се пренесуваат односно превозат преку линијата само 
на таков начин да не се оштети линијата и да не се 
пречи са обраќа јот. 

Тешки и големи предмети, ако не се на кола, смеат 
да се превлечуваат преку линијата само на подлоги 
што ке се подтурат и во присуство на надлежниот 
железнички службеник. 

IV. Забрането е да се нанесува некаква штета на 
железничката линија и железничките постројки, уреди, 
возила и нивната спрема. 

V. Забрането е да се валкаат и оштетуваат стани-
чните простории и железничките коли, како и нивната 
опрема. 

Во станиците простории и железничките коли не 
смеат да се внесуваат предмети со кои што на кој и 
да било начин би можела да и се стори штета на 
железницата или на патниците. 

Лицата што носат оружје, можат да го внесуваат 
само ако е испразнето. Од тоа се изземаат службени-
ците на органите за внатрешните работи и припадни-
ците на Југословенската армија, за кои што важат 
одделни прописи. 

Особено е забрането да се внесуваат во гранич-
ните простории и во колите експлозивни и лесно за-
паливи предмети. 

VI. Патниците смеат да влегуваат во колите и да 
излегуваат од нив само на определените места на ста-
ницата и на определената страна на колите. 

Додека се движат колите, не смее во ник да се 
влегува или од нив да се излегува, да се отвораат 
бочните врати и да се наведува низ прозорец. 

Забрането е за време на возењето да се задржува 
на скалите, опојните момчиња, како и на платформите. 

Преминување од кола во кола за време на возе-
њето се дозволува само во возовите кај што има за 
таа цел осигурани опојни мовчиња. 

Не смеат да се фрлаат од кола предмети со кои 
што може да се нанесе повреда на лицата или штета 
на стварите. 

Забрането е да се употребуваат без голема нужда 
направите за кочење. 

VII. Забрането е во кој и да било вид дасесме-
ќава редот и мирот на станицата или -во возот, и да 
им се пречи на железничките службеници во работата. 

VIII. Просторот пред станицата што служи за до-
бовање и заминување на патниците (стеничен прилаз) 
не смее да се употребува за цели или на начин кој 
што би бил во противност со неговата намена. 

Казнување на прекршоците 
IX. Со парична казна до 500 динари ке се казни: 
1) тој што ке се затече на железничкото подрачје 

вон од местата што се определени за пристап и дви-
жење на граѓаните; 

2) тој што ке внесува во станичните простории 
или железничките коли ^испразнето оружје или пред-
мети оо кои што би можела да се стори штета на 
железницата или на патниците; 

3) тој што фрла отпадоци од овоштие или од 
храна, што плука или на друг начин ги валка или 
оштетува станичните простории или железничките ко-
ли и нивната спрема; 

4) тој што пуши во просториите на станицата или 
на возот во кои што е пушењето забрането; 

5) тој што влегува во воз или излегува од него 
»он местото на станицата што е определено за тоа 
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или ла страна што не е определена за влегување од-
носно излегување на патниците; 

6) тој што влегува во коли или излегува од нив 
и 'отвора бочни врати, додека се колите во ^движење; 

7) тој што ке употреби нужник во колите во 
време додека е возот в.о станиците; 

8) тој што за време на возењето се задржува на 
скалите, спојките момчиња и платформи и што »пре-
минува од кола во кола во возот кај што нема за 
таа цел осигурени опојни мовч.иња; 

9) тој што фрла од колите предмети со кои што 
може да им се нанесе повреда на лицата иллѕ штета 
на стварите; ' ^ 

10) тој што при преминувањето на линијата се 
огреши до одредбите од точ. И од оваа наредба; 

11) тој што пушта добиток или друга животни 
на железничката линија; 

12) тој што го употребува просторот пред стани-
цата (ст алич имот прилаз) за целите или на начинот 
што е во спротивност со неговата намена; 

13) тој што не ги извршува наредбите што ги 
издаваат надлежните железнички службеници при вр-
шењето на службата со цел да се одржи редот и бе-
збедноста на железничкиот саобраќај. 

X. Со парична .казна до 2.000 динари ке се казни; 
1) тој што ке ги употреби без голема нужда 

справите за кочење; 
2) тој што внесува во статичните прос!орни или 

железничките коли експлозивни или лесно запаливи 
предмети; 

3) тој што отвора браник или на него става не-
што или ©качува; 

4) тој што при. превозењето односно пренесува-
њето на тешки и големи возила или предмети преку 
линијата не се придржува кон одредбите од точ. III. 

XI. За прекршоците споменати во точ 9) и 10) од 
оваа наредба административно-казнетта постапка ја 
води и решение донесува, повереникот за внатрешните 
работи на околискиот народен одбор што е надлежен 
по чл. 5 од Уредбата за редот и безбедноста на же-
лезниците. 

Наплата на паричките казни на самото место 
ХП. За прекршоците споменати во точ. IX од оваа 

наредба, што се од полесна природа, можат овласте-
ните железнички службеници од лицата што ке се за-
варат на делото на извршувањето на- овие прекршоци 
на самото место да наплатуваат парична казна во из-
нос до 50 динари. 

Ако сторителот на прекршокот одбие да ја плати 
паричната казна на самото место, надлежниот желе-
знички службеник записнички ке изврши констатација 
на прекршокот и ке ги земе личните податоци од сто-
рителот. За сторениот прекршок ке се поднесе пријава 
до повереникот за внатрешните работи на оној око« 
лиени народен одбор на чие што подрачје сторителот 

• на прекршокот има свое пребикалнште. 
За наплатување парична казна на самото место 

овластени се: 
1) за прекршокот што е сторен на подрачјето на 

станицата: 
шефовите на станици, помошниците на шефовите 

на станиците, инспекторите за патничкиот саобраћај, 
отпратниците на возовите, службениците што се опре-
делени за надворешната надзорна служба, шефовите 
на магацините и вратарите; 

2) за прекршоците што се сторени во возовите: 
кондуктерите, возовоѓите и ревизорите на возо-

вите ; 
:т) за прекршоците што се сторени на отворена 

линија: 
надзорници^ на линиите. 

Наплата на штетата на самото место 
ХШ. Железничките службеници споменати во точ. 

ХН овластени се да наплатуваат на самото место од 
патниците и од други лица накнада за сторените ште-

ти по утврдените ставови што се прописан« во ценов-
никот објавен во Тарифско-транопортниот весник на 
Министерството на железниците на ФНРЈ со парична 
казна или без неа. 

Исклучување од возењето 
XIV. Лицето ипо ке стори прекршок против редот 

и безбедноста на железницата за време додека патува 
со возот, .можат да го исклучат од натамошно возење 
надлежните железнички службеници, и тоа: 

1) Лицето што ке внесе во железнички коли ек-
сплозивни тј ли лесно запаливи предмети, ако не ги 
отстрани по барање од надлсжниот железнички слу-
жбеник;, 

2),Лицето што ке внесе во коли неисправне™ 
оружје или други предмети со кои што би можела 
да се причини штета на железницата или на патни-
ците, ако не го испразни оружјето односно не ги от-
страни. логичните предмети од колите; 

3) Лицето што ке стори во текот на возењето 
еден од прекршоците предвидени во точ. IX под 3—9 
а, кое што по барање од -надлежниот железнички слу-
жбеник ке одбие да плати парична казна по точ. XII 
од оваа наредба, ако не може да го докаже иденти-
тетот. . 

Лицата споменати во точ. 1 и 3 од претходниот 
став, се предаваат на идната станица на органите на 
народната милиција. 

За исклучување од возењето на лицата што ке 
сторат прекршок за време на патувањето со воз, над-
лежни се возовоѓата и ревизорот на возот, а додека 
е возот во станица и шефовите на станиците на во-
зовите. 

Завршни одредби 
XV. Под железница во смисла на оваа наредба се 

подразбираат сите железници што служат за јавен са-
обраћај. 

Одредбите од точ. 1, И, 111, IV, IX под 1, 10, 11 
и 12 и X под 3 и 4 од оваа наредба аналогно ке се 
применуваат и на индустриските линии и. колосеци 
што имаат непосреден приклучок на линиите од јав-
ниот саобраћај (чл. 1 и 2 од Правилникот за проекти-
рање на железничките инвестициони обекти — „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 44/49). 

XVI. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за одржување редот и 
чистотијата во возовите и железничките станици 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 100/47). 

XVII. Оваа наредба влегува во сила 15 дена по 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 15793 
15 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на железниците на ФНРЈ, 

Тодор Вујасиновиќ, е. р. 
Согласен. 

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

632. 
Врз основа на точ. 68 ст. 1 втората реченица и 

точ. 69 од Напатствие^ за извршување Наредбата за 
склучување договори врз основа на планските квоти 
за 1951 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), 
во согласност со Претседателот на Стопанскиот савет 
на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СРОКОВИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА 

И СПОР АЧКА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ГРАДЕЊЕ 

По исклучеше од одредбата на точ. 68 ст. 1 ре-
ченицата 1 од Напатствие^ за извршување Наредбата 
за склучување договори врз основа на планските квоти. 
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за 1951 година, до-1 и г р а њ е т о за испорачаа матери-
јали 1 редење (материјали за инвестиции) ке се 
бјлги од 15 до 31 а ек ем вр и 1950 година. 

Вр. 13660 
2 декември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за градежништво 
и градежна индустрија, 

Л>убчо Арсов, е. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФИЛ! 
Претседател на Стопанскиот совет 

и на Сојузната планска' комисија 
Борис Кидрич, е. р. 

У К А З И 

Југославија во Парагвај Стил»нониќ Марјан извонре-
ден пратеник и ополномбшен министер на Федера-
тивна Народна Република Југославија во Аргентина*. 

Министерот на надворешните работи ке го извр-
ши овој указ. 

У. бр. 2301 
14 ноември 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничић е. р. др Иван Рибар, е. р. 

633, 
Врз основа на чл. 2 и 11 од Уредбата за Народ-

ниот заем на Петгодишниот план за развитокот на 
Народното стопанство на ФНРЈ и чл. 5 и 8 од Пра-
вилникот за извршување на опоменатата Уредба за 
Народниот заем на Петгодишниот план на развиток 
на народното стопанство на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПЛАНОТ НА ЧЕТВРТОТО ИЗВЛЕЧУВАЊЕ 
ОБВЕЗНИЦИ НА ПРВИОТ НАРОДЕН ЗАЕМ 
1. Советниците на првиот народен заем се пуште-

ни во оптицај во вкупна вредност од 3.743,600.000 ди-
нари. 

2. Четвртото иззлечувањс на првиот народен заем 
ке се изврши на 24 декември 1950 година во 9 часот 
во Сараево. 

3. Ке се амортизираат обвезници Во износ од 
187,3.4X000 динари 

4. За згодитоците ке се извлечат 22.926 обвезници, 
кои што се распоредуваат според следниот план: 

Динари Динари 
2 згодитогса по 50.030 вкупно 100.000 

72 згоднима по 10.000 вкупно 720.000 
370 згодитока по 5.000 вкупно 1,850.000 

22.482 згслитока по 2.000 . вкупно 44,964.000 
21926 47,634.000 

5. Ам ор тие и ран ит е обвезници и извлечените зго-
д н е ци ке се исплатуваат од 1 јануари 1950 година. 

Бр. 31950 
24 ноември 1950 година 

Белград 
Го застапува Министерот на финансиите 

на ФНРЈ, 
Министерот на надворешната трговија 

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

Врз основа на членот 74 точ. 10 од Уставот на 
ФНРЈ а по предлог на Бла тата на ФНРЈ, Президиумот 
на Народната скупштина на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија, излева 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
ПАРАГВАЈ 

Се назначува за извонреден пратеник и ололпо-
мошен министер на Федеративна Народна Република 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот, а по 
предлог на Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народ-
ната скупштина иа Федеративна Народна Република 
Југославија, издава 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕТО НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК 
И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО БУРАВА 

Се назначува за извонреден пратеник и ополномо-
шен министер на Федеративна Народна Република Ју-
гославија во Бурма Герѓа Јосип амбасадор на ФНРЈ 
во Индија. 

Министерот на надворешните работи ке го изврши 
овој указ. 

У. бр. 2327 
24 ноември 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничић е. р. др Иван Рибар, е. р. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ПИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

,,Службени гласник Народне Републике Србије" во 
бројот 28 од 9 октомври 1950 годила објавува: 

Уредба за откуп на житарици во економската 
1951/52 година; 

Уредба за откуп на добиток и маст во 1951/52 
година; 

Уредба за задолжи!елен откуп на млеко и млечни: 
производи во 1951 година; 

Уредба за задолжителен откуп на компир во еко-
номската 1951/52 година; 

Уредба за задолжителен откуп на грав во економ-
ската 1951/52 година; 

Уредба за откуп на волна в 0 1951 година; 
Уредба за изменување и дополнување на Уред-

бата за управата на радиодифузната служба; 
Уредба за регистрација на стопанските претприја-

тија од општествените организации; 
Урзчба за оснивање Главната дирекција на прет-

пријатијата за промет со житарица 
Уредба за школите за воспитачи во претшколските 

установи; 
Уредба за укинување Комитетот за фискултура на 

Владата на НРС; 
Решение за намалување планот за откуп на пченка 

од родот на 1950 година; 
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Решение за оснивање хидротехипчки оддел во 
Неготин; 

Решение за ставање вон сила Решението за начи-
нот и сроковите на плаќањето на данок на промет на 
производите и услугите за да,почните обврзи »од кои 
што не се должни да водат работни книги, а кои што 
"професионално вршат 'промет што подлежи на пла-
ќање данок на промет; 

Напатствие за извршување Уредбата за ревизија 
и ликвидација на фондовите, ? >ти>ни'^тратину. е депо-
13 ит и, остави, кауции и парични с о д а в а од бивши јс 
.здруженија; 

Напатствие за применување Наредба? за задол-
жителното означување годината на з".врш\каљето на 
градбите за капитална изградба и на гри-бите за 

• општествен стандард; 
Наредба за подигање зелени попрв чин и в 0 насе-

лените места. 
'Во бројот 29 од 17 октомври 1950 година објавува: 

Указ на Нрезидиумот на Народната скупштина на 
•НР Србија укинување Министерството на државните 
земјоделски добра, за оснивање Генерална дирекција 
иа државните земјоделски" добра и заменување н а з и в т 
«а Комитетот за локално стопанство со Комитет за 
локална индустрија и занатчиство; 

Указ на Президиумот на Народната скупштина на 
НР Србија за утврду вање бројниот состав на народната 
скупштина на АПВ и Обласниот народен одбор АКМ9; 

Указ на Президиумот и народната скупштина на 
НР Србија за разрешување и назначување министри на 

'Владата на НР СрбиЈа; 
Указ на Президиумот и народната скупштина на 

НР Србија за распишување општи избори за народни 
'одбори на населбите, на народните одбори на реоните, 
на народните одбори на градовите вон од составот на 
околиите и околиските народни одбори; 

Указ на Президиумот на Народната скупштина на 
НР Србија за определување бројниот состав на народ-
ните одбори од градовите вон од составот на околиите 
и околиските народни одбори. 

Указ на Президиумот на. Народната скупштина на 
-НР Србија за распишување општи избори за поодделни 
месни народни одбори; 

Одлука на Поезидиумот на Народната скупштина 
на НР Србија за потврда на одлуката од Обласниот 
•народен одбор на АКМО за административио-територи-
јалната промена; 

Задолжително толкување на чл. 89 точ. 3 од За-
конот за државните службеници на Н ? Србија; 

Задолжително толкување на чл. 89 тс-ч. б од За-
конот за државните службеници на НР Србија 

Решение за разрешување од должноста на чле-
новите од. обласните изборни комисии; 

Напатствие за примањето и издршката на децата во 
^становите за заштита и одгледување на децата и мла-
дината (детски домови и заводи). 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службен лист на Народна Ре-

публика Хрватска во бројот 48-од 20 септември 1950 
година објавуваат: 

Закон за избор на народни пратеници за Соборот 
•на НР Хрватска; 

Закон за измени и дополнувања на Законот за 
административно-територијалната поделба на НР Хр-
ватска од 17 мај 1950 година; 

. Во бројот 49 од 23 септември 1950 година обја-
вуваат: 

Указ за распнување избори на народните прате-
ници за Саборот на НР Хрватска; 

Указ за назначување Изборна комисија на НР 
Хрватска; 

Указ за поделба на територијата на НР Хрватска 
на изборни околии за избори на народните пратеници 
за Саборот на НР Хр:: пека расписани за 5 ноември 
1950 година; 

Во бројот 50 од 30 септември 1950 година обја-
вуваат; 

Уредба за службата за преглед на мртваци; 
Во бројот 51 од 6 октомври 1950 година објаву-

ваат: 
Решение ?.п стг.::мњето вон сила Правилата за за-

писуаање, слушање на предавањата и полагањето ис-
пети на редовните студенти на Универзитетот во За-
гр°б; 

Решение за • назначување Околиски изборни коми-
сии за избори на народните пратеници за Саборот на 
Народна Република ХрвеIска расписани за 5 ноември 
1950 година; 

Во бројот 52 од 10 октомври 1950 година обја-
вуваат: 

Наредба за собирањето на метничкиот ушур и за 
водењето книги за мелење; 

Измена иа Напатствие^ за спроведување Уред-
бата за мобилизација на приватните теретни возила 
за -потреби на стопанството; ч 

Исправка ка Решението за назначување околиски 
изборни комисии за избори на народни пратеници за 
Соборот на НР Хрватска расна мпи за 5 ноември 1950 
година. 
публика Хрватска во бројот 53 од 17 октомври 1950 
година немаат сл\жбсн дсл. 

Во бројот 54 од 19 октомври 1950 година обја-
вуваат: 

Објава на Изборната комисија на НР Хрватска за 
потврдување на кандидатурите за изборите на народ-
ните пратеници за Саборот на НР Хрватска на 5 но-
ември 1950 година. 

Наредба за изменување на Наредбата за држење 
судски денови вон од седиштето на судот на подрачје-
то на НР Хрватска; 

Решение за разрешување од должноста на досе-
гашниот и назначување нов претседател на Советот 
за заштита на мајката и детето при Претседателството 
на Владата на НР Хрватска; 

Исправка на указот за поделба на подрачјето на 
НР Хрватска на изборни околии за избирање народни 
пратеници за Советот на НР Хрватска расписани за 
5 ноември 1950 година; 

Исправка на Решението за назначување Околиски 
изборни комисии за изборите на народни пратеници зи 
Соборот и? НР Хрватска расписани за 5 ноември 1950 
година. * 
публика Хрватска во бројот 55 од 26 октомври 1950 
година објавуваат: 

Уредба за организацијата на геолошката служба на 
Народна Република Хрватска; 

Уредба за оснивање Генерална дирекција за не-
метали; 

Уредба за учител ски домаќински школи; 
Уредба за нижи домаќински, школи; 
Решение за измена на решението за назначување 

околиски изборни комисии за избори на народните 
пратеници за Саборот на НР Хрватска расписани за 
ден 5 ноември 1930 година. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадни лист Народне Републике Словеније", вс 

бројот 31 од 14 октомври 1950 година објавува: 
Уредба за укинување Комисијата за кинематогра-

фија при Владата на НР Словенија; 
Уредба за укинување Управата за радиодифузна 

служба при Владата на НР Словенија; 
Уредба за укинување Комитетот на Владата на 

НР Словенија за фискултура и за оснивање Комисија 
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за фискултура при Претседателството на Владата на 
НР Словенија; 

Уредба за укинуваше Главната дирекција на ре-
публичките земјоделски добра на НР Словенија; 

Правилник за уредување и работење на детските 
градини; 

Наредба за уредување прометот на слободните 
•одвишоци на земјоделски производи од родот на 1950 
година, 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИЋ 
„Службени лист Народне Републике Босне и Хер« 

цеговине" во бројот 33 од 11 октомври 1950 година 
објавува: 

Указ за законодавство; 
Одлука на Народната скупштина на НР Босна и 

Херцеговина за изборите и за задачите на Анкетниот 
одбор за испитување на откупната система во НР 
Босна и Херцеговина; 

Указ за 'определување претпријатието од лакално 
значење „Оптика" за претпријатие од републичко зна-
чење; 

Указ за определување претпријатието од локално 
значење „Бојник" за претпријатие од републичко 
значење; 

Указ за утврдување вкупниот број на народни 
пратеници за изборите на Народната скупштина на 
НР Босна и Херцеговина; 

Указ за поделба на територијата на НР Босна и 
Херцеговина на изборни околии за изборите за на-
родни пратеници на народната скупштина на НР Босна 
и Херцеговина расписани за 3 декември 1950 година; 

Уредба за укинување на Главната дирекција за 
откуп на овоштие и алкохолни пијалоци. 

Уредба за укинување Уредбата) за укинување 
Уредбата за организацијата откупот на житарица 

Правилник за накнада на штетата нанесена со от-
. клону вање и спречување сточни зарази; 

Решение за пристојбите за -преглед и лекување 
домашни животни по ветеринарните станици. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народната Република Маке-
донија", во бројот 29 од 19 октомври 1950 година 
»објавува: 

Одлука за оснивање Анкетен одбор на Народното 
собрание на НР Македонија за испитување системата 
и положбата на снабдувањето во Народнат Република 
Македонија; 

Одлука за изборот и задачите на Анкетниот одбор 
на Народното собрание на НР Македонија за испиту-
и положбата на снабдувањето во Народна Република 
Македонија; 

Одлука на Народното собрание на НР Македонија 
за потврда на уредбите од Владата на Народна Репу-
блика .Македонија донесени во време од 1 јуни до 18 
септември 1950 година; 

Одлука за распуштање Народното собрание на 
Народна Република Македонија о д првото свикување; 

Указ за утврдување вкупниот број- на народните 
пратеници и за поделба на територијата на Народна 
Република Македонија на изборни околии за избори на 
народните пратеници за народното собрание на НР 
Македоија за изборите расписани на ден 3 декември 
1960 година; 

Указ за именување Изборна комисија на Народна 
Република Македонија; 

Указ за именување на околиски изборни комисии 
за избори на народните пратеници на Народното со-

брание на НР Македонија што се расписани за 3 де-
кември 1950 година; 

Решение за именување членови на Советот за за-
конодавство и изградба на народната власт на Владата 
на Народна Република Македонија; 

Наредба за одредување денот за престанок одно-
сно за почетокот на работењето на народните одбори 
на укинатите односно новооснованите административно-
територијални единици; 

Решение за .потполните служби на работничкото 
•снабдување. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
„Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

Народне Републике Србије" во бројот 15/Н од 15 
октомври 1950 година нема службен дел. 
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