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130, 
На основа согласноста мегју Министерството на 

Индустријата ФНРЈ и Министерството на поледел-
ството и шумарството ФНРЈ, донесуам 

ПЛАН НА ПРОИЗВОДСТВОТО И 
УСЛОВИТЕ 

ЗА СКЛУЧУЕЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРОИЗВОД-
СТВОТО НА ТУТУН ВО 1947 ГОДИНА НА ТЕРИ-

ТОРИЈАТА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

А. ПЛАН НА ПРОИЗВОДСТВО 
1) Површина и број на тутунските струкови 
За потреби на домашната индустрија и извоз 

се одобруат потребни површини на земјиште и 
соодветни број на тутунски струкови кои што имаат 
да се засејат на овие површини. 

Расподелбата на одобрениот број на тутунските 
струкови по тутунските станици ке го вршат над-
лежните реонски дирекции за Производтвото на 
тутун одвоено реонската тутунска станица, а тутун-
ските станици по местата, селата, на својот реон. 

Доколку постои возможност за поголемо про-
изводство но што е -со планот предвидено, одоб-
рениот број на струкови може да се пречекори. 

2) Подрачја на производството 
Производството на тутун се одобруе: 
а) За Реонската дирекција за производство на 

тутун, Скопје, на подрачјето на Македонија и Срби 
ја, а во реоните на тутунските станици: Гјевгјелија 
Валандово, Струмица, Радовиште, Штип, Кавадар 
Велес, Прилеп, Крушево, Битола, Скопје, Куманово 
Тетово, Кочани, Прешево, Бујановац, Врање, Влади 
чин Хан, Лесковац,, Прокупље, Ниш, Житковац, Кру 
шевац и Бајина Башта. 

б) За Реонската Дирекција за производство на 
тутун, Мостар, на подрачјето на Херцеговина, Црна 
Гора, Босна, Далмација и Метра а во реоните на 
тутунските станици: Мостар, Широки Бриј^г, Љу-
буша, Чапљина, Столац, Љуби,ње, Требиње, Тито-
град, Бар, Дубровник, Метковиќ, Вргорац, Имотски, 
Сињ, Дрниш, Трогир, Фоча, Братунац и Орашје. 

в) За Реонска тутунска станица, Нови Сад, на 
војвогјанското подрачје а во реоните на тутунските 
станици: Зрењанин. Чока, Нови Сад и Бачка 
Паланка. 

Потесно реонирање - на производството на ту-
тунот, во рамките на една тутунска станица, ќе из-
вршат тутунските станици под надзор на надлеж-
ната реонска дирекција, односно реонската тутунска 
^таница. 

3) Типови на тутунот 
Спрема еколошките услови на средината, а во 

врска со квалитативно^ изразуење на произведе-
ниот тутун, се одобруат следните типови на тутун: 

На подрачјето на Ре-онската дирекција, Скопје, 
типови: Јака, Прилеп, Отља, Блатац, Мулаип, Зле-
тово, Просочан и Бајино-ва/ц. Типот Прилеп ќе се 
произведуе во реоните на тутунските станици При-
леп, Битола и Крушево; типот Просочан во реоните 
на тутунските станици Житковац и Крушевац; типот 
Бајиновац во реонот на тутунската станица Бајина 
Башта; а Јака во реоните на сите други станици,. 
Покрај Јака во реонот на тутунската станица Ку-
маново може да се произведуе Отља; во реонот на 
тутунската станица Кочани, Блатац и Злетово; во 
реонот на тутунската станица Тетово, Мулаип и Про-
сочаџ, а во реонот на тутунската станица Ниш типот 
Прилеп. 

На подрачјето на Реонската дирекција, Мостар, 
типови на тутун Танче и Равњак, а на територијата 
на Метра типот Метра. 

На територијата на Реонската туту.нска отаница, 
Нови Сад, ќе се произведуат типови: Сегединска 
ружа, Тиса, Дебрецин и Саболч. 

4) Минимален број на струкови 
Најмал број на струкови, кој што по еден дого-

вор може да се засее, изнесуе за ситнолисни типови 
на тутун 1(ШН), а, т г1?олшадисни 5.000 струкови. 

На брдски положам на Босна и Херцеговина, 
Далмација, Цр.на Гора, Србија и Македонија, кои 
што оскудеваат со зиратна земја, исклучително се 
довволуе по еден дого-вор да може да се засее ми-
нимален број струкови за ситнолисни типови на 
тутун 5.000, а за големолисни 2.000 струкови. 

Б. УСЛОВИ И ОБВЕЗИ 
ЗА СКЛУЧУЕЊЕ ДОГОВОРИ СО ПРОИЗВОДУА-

ЧИТЕ НА ТУТУН 

1) Услови и обвези на производуачите на тутун 
Производуачите на тутун обв'езни се: 
На основа на поднесените понуди до 1 март 1947 

година да склучат договор за производство на ту-
тун со тутунските станици. 

Договорот за производство на тутун може да 
го заклучи само полнолетно лице, кое што е во. исто 
врем.е старешина (домакјин) на кукјата-задругата. 

З а малолетно лице може да заклучи договор са-
мо неговиот законит застапник. 

Лице, со кое што тутунската станица не може-
ла да склучи договор за производство на тутун, може 
да поднесе дополнителна понуда на реонската дирек-
ција односно реонската тутунска станица, преку 
тутунската станица, Реонската дирекција односно 
реонската тутунска станица, како' последна инстанца, 
ќе донесе конечна одлука по дополнително поднесе-
ната понуда, 

.. Во поглед на применуењета на агротехничките 
мерки и другото производиуачите се обвезни: 

да произведат достаточни количини здрав и до-
бар ран расад. 

да употребуат тутунско семе кое што ќе им го 
даде или одобри тутунската станица, што значи да 
е. производството на подобрени типови на тутун 
најстрого забрането; 
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да го производат тутунот на одобреното зем-
јиште; 

земјиштето, на кое што ќе производат тутун, да 
го обработат по принципите на националното сто-
панство; 

да се грижат да го п-осадат целокупниот, сз 
договорот предвиден, број на струкови. Но, ако 
производуачот на тутун од било кои разлози не 
би могол да го посади одобрениот број на с к-у-
кови во целост, или ако не би могол тутунот вооп-
што да го посади, должен е со тутунската станица 
да го поправи договорот, пренесе на друго лиле 
или да го раскине најдоцна до 1 јуни 1947 година. 

да расадуењето на тутун го вршат, на приближ-
но еднаква далечина струк од струк, и ред од ред 
и расадуењето да го завршат што е возможнз по-
рано, а најдоцна до 15 јуни. 

тутунот да го прашат и копаат онолку пати, 
колку тоа стварната потреба ќе бара, со оглед на 
нармалниот развој на тутунот, 

тутунот да го иадат по напатствијата и одобру-
ењето на тутунската станица само во исклучителни 
случаи, когјј таква мерка треба да го овозможи нор-
малниот развој на тутунот; 

да не вршат погкршуење на цветот, освен во 
исклучителни случаи, ако би таква мерка лошо вли-
јаела на квалитативниот развој на тутунот; 

да се грижат за сузбив,ање и уништуење на 
билните паразити и штеточини на тутунот; 

тутунските заперии (филиз) благовремено да ги 
ништат-кинат. 

благовремено да ја збавестуат тутунската ста-
ница за евентуалните штети настанати на тутунот. 

тутунското лисје Да го берат во време на тех-
ничката зрелост по рацете, т. е. со оној ред како 
што се тоа на струкот развива и зрее; 

тутунското лисје да го нижат правилно по бе-
рењето и големината на листот, на низи еднаква 
должина; 

штавењето и сушењето на тутун да го вршат 
по напатствија^ на тутунската станица. 

тутунските струкови дл ги поништуат со затруе-
ше или со компостирање штом ќе се заврши бере-
њето на тутунот. 

осушените тутунски низи да ги чуваат во згод-
ен простории, кои што не прокиснуат и не се из-
ложени на надворешно влијание и кои што немаат 
некој непријатен задах; 

тутунот да го калапат и средуат по берењата, 
боите, големината на листот, здравствената состој-
ба, врстата и степенот на чистотијата и тн., спре-
ма напатствијатд на тутунските станици, со тоа да 
секоја бала или некија содрж-и приближно едноре-
ден материал. Доколку тутунот се средуе во врзана 
состојба, калапите можат да се врзуат само со к0" 
мушина од царевка или со упреден конот; 

да при средуењето издвојуат мувлосано, мемли-
во, зелено или во поЈак степен од болест оштетено 
лисје; 

да скалапен и среден тутун држат в? згодни 
простории и да го вртат и чуваат од мувлосуење до 
предавањето на откуп; 

сиот произведен тутун без исклучение да и го 
предадат Ра ко,мисијата за откуп на тутун, спрема 
утврдениот распоред, а најдоцна до 15 февруари 
1948 година; 

својата тутунска берба да ја донесат на откуп 
на свој трошок; 

да 'Присаствуат на процената н^ тутунот и да ги 
оспоруат поедини партии -на тутун, доколку со про-
цената на тие партии не би биле задоволни. 

2) Обвези на реонските дирекции, реонската ту-
тунска станица и тутунските станици -

Реонските диекции, реонскава тутунска стани-
ца и тутунските станици обвезни се: 

преку своите стручни службеници а особено пре-
ку реонските инструктори да ги упатуат л?оизводуа-
чите во рационално производство на тутунот; 

по поднесените понуди,, со прои зодуачите да 
склучуаг договори з^ производство на тутун (ту^ 
тунскц ( ганиц,и); . 

да (1 \ттунските станици) ги обавестуат произЗвр-
дуачиге 1 ^ тутун во пропишан срок, зошто аде мо-
желе да склучат договори за производство на 'ту-
тун, ако такви договори било од кои разлози не би 
мзгле да се заклучат; 

реонските дирекции и реонската тутунска станица 
преку тутунските станици да примаат дополнително 
поднесени понуди на производуачите на тутун за 
склучуење договори и да по овие понуди донесуат 
конечни решења; , 

преку тутунските станици на производуачите на 
тутун без пари да им раздделат селекционисано ту-
тунско семе за сеид-ба најдалеку до 1 март 1947 
година; 

преку тутунските станици, да им издаваат на 
произ,вздуачите на тутун бескаматна позајмица по 
следната скала: 

а) за подрачјето на македонскиот тип на тутун 
до 150.— динари на 1.000 посадени струкови; 

б) за подрачјето на хеоцеговачкиот тип на ту-
тун до 2-50. — динари на 1.000 посадени струкови; 

в) на подрачјето дринс?о-моравското и војвогја-
нското до 100. — динари на 1.000 посадени струко-
ви на тутун; 

кај откупот на ту:ун да им одобруат награди 
на производуачите на туту,н за извонреден квалитет 
и беспрекорна среденост; 

да преку своите стручни изасланици решаваат 
спорови, кои што би настанале мегју раководачите 
на комисиите и претставителите на .П(роизводуачите 
на тутун. 

да се грижат процената на тутун да се врши 
правилно и објективно спрема мерилата Зс\ квалита-
тивна процена на тутунот; 

да се грижат, за секзедневно откупениот тутун 
да се изврши исплатата на производуачите на ту-
?ун истиот ден; 

Да набавуат платежни средства во достаточни 
износи за исплата тутунот на производуачите; 

да одобруат позајмица зл материал За врзуење 
на производуачите на тутун на о,ние подрачја на 
производството, дека тутунот се откупу^ во бали. 

За неисполнуење обвезите кои што произлегуат 
од склучен договор обете страни ќе одговараат по 
постоекјите законски прописи. 

В. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
Министерството на индустријата ФНРЈ ќе му пре-

дложи на Стопанскиот совет, заради пропишував, 
цени за откуп на тутунот за следната година, кои 
што можат да се одредат и непосредно пред отку-
пот нз тутунот. 

По вака одредени откупни цени ќе се откупи сиот 
тутун произведен на територијата на Федеративна 
Народна Република Југославија по пропишани ме-
рила за квалитативна процена на тутунот најдалеку 
до 15 февруари 1948 година.' 

Ако е тутунот прекумера влажен има од неговата 
тежина Да се одбие соодветната тежина зголемена 
со влагата. Исто така ако се установи да се во ту-
тунот навогја песок или земја од неговата утврдена 
тежина има да се одбие соодвет-ната тежина на 
сок или земја 

На тутун оштетен од град, искинат или со бо-
лест оштетен не може да му се признае цена моја 



Вторник, 4 март 1547 СЛ^ЛШЕН ЛИС Г Број 18 - Страна 207 

што тој тутун би ја имал да останал здрав (нео-
штетен). 

Гнил,о, скапано т уту неко лисЈе, доколку е уште 
згодно за изработ/ење на никотин, ќе се откупи по 
одделна цена, во противно ќе се поништи. 

Несреден тутун во низи ќе се откупу е по пони-
ски цени. 

Тутун од недозволени типови, како и тутун кој, 
што; има потекло од некој одобрен тип, но кој што 
бил произведен во реон на друга станица дека тој 
тип ,нр е одобрен, ќе се откупи по една класа пони-
ско од оние класи кои што важат за типот и рео-
нот ра дотичнзта станица, 

4 1 Бр. 1300/1II 
12 февруари 1947 -година 

Белград 
Претседател 

на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ 
и Министер на индустријата,, 

Борис Кидрич, с. р, 

131, 
На оснива членот 1, 2, 3 и 4 Ур.едбата за укину-

ење работничките комори, Средишната управа за 
посредуење на работата и јавните берзи на работа-
та од 18 април 1946 година, Централниот одбор на 
Единствените синдикати на Југославија, во согла-
сност со Министерот на трудат ФНРЈ, про пишуе 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА 

НА ПРАВИЛАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОСРЕ-
ДУЕЊЕ НА РАБОТАТА УНБР. 2347 ОД 24 ЈУНИ 

Шо ^ГОДИНА 

Член 1 
Членот 19, став 3, точка б), се мењава и гласи: 
,,б) Месечна (вонредна) помокј до 1.000 (илјада) 

динари, за прехрана и цренокјишге, но најдолго н тз 
6 (шест) месеци на непрекината, незапосленост. Оваа 
помокј може да ја користи незапосле-н работник, кој 
што се навогја во исклучителна тешки материални 
прилики, а кој што не е виновен за својата неза-
в и с н о с т и кој што ќе докаже да уназад две го-
дини од пријавата "а незапосленоста се навогјал 
векје во работен однос. Оваа помокј може да биде 
исплатуена во оброци, вхз гетови пари, На неза-
послениот работник кој ШЈО во тоа вррме живее со 
фамилијата која што Ја издржуе. Одлуката за одо-
бруење или неодобруе Бе на помошта,, како и, за ви-
сочината на оваа помокј, ја донесуе одговорниот ра-
ководач на гранката за посредуење на работата, 
земајкји ги во оце-на сите околности од значење за 
секој иоедин случај'4. 

Член 2 
Овие измени и дополнуења влегуат во сила на 
1 март 1947 година 

Бр. 1599 
27 февруари 1947 година 

Белград 

За Централниот одбор 
на Единствените синдикати на Југославија, 

Секретар,. Претседател, 
Драго ГИздич, с Р. Пуро Салај, с, р. 

у к а з и 
У К А З 

Претседателството на Президиумот на Народна-
та скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија по предлог на Владата ФНРЈ а на осно" 
ва членот 74 точка 6 Уставот 

Р е ш а в а : 
На Марица родена Ковачич, вдовица на пок. Виц-

ка Глуннич, вршите! должноста на Југословенскиот 
конзул во Напуљ, да и се додели на име на народно 
признавање доживотна иомокј во износ од 3.200 ди-
нари месечно 

У.бр. 103 
29 јануаои 1947 година 

Белград 

Претседателство на Президиумот на Народната 
,скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с р. 

Министерството на трудот ФНРЈ, по извртеното 
сравнуење со изворниот текст, установило да во 
текстот на Општиот правилник за хигиенските и тех-
ничките заштитни мерки при работењето, објавен в-о 
„Службениот лист ФНРЈ" бр. 16 од 25 февруари 
1947 година, се поткрале долу наведените грешки и 
дава следна 

И С П Р А В К А 

НА ОПШТИОТ ПРАВИЛНИК ЗА ХИГИЕНСКИТЕ И 
ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ 

РАБОТЕЊЕТО 

1) Во чл, 85, првиот ред, наместо ,,буки'' треба 
да стои ,,бука'. 

2) Во чл. 96 вториот став треба да гласи: уми-
валниците мораат да се постават во отселил про-
стории и тоа одделено за машки и женски. 

Бр 5287 — Од Министерството на трудот ФНРЈ, 
27 февруари 1947 година. 

Министерството на финансиите ФНРЈ, по извр-
шеното сравн.уење со изворниот текст, установело 
оти во текстот на Решението за сроковите во кои 
што државните стопански претпријатија од општо 
државно значење мораат да ги сообразат своите 
сметководства кон прописите за Законот за едно-
образно сметководство, објавено во „Службениот 
лист ФНРЈ" бр. 1 од 3 јануари 1947 година се пот-
крала долу наведената грешка и дава 

И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНОТО ЗА СРОКОВИТЕ ВО КОИ ШТО 
ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД 
ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ МОРААТ ДА ГИ 
СООБРАЗАТ СВОИТЕ СМЕТКОВОДСТВА КОН ПРО-

ПИСИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНООБРАЗНО 
СМЕТКОВОДСТВО 

Во последниот ред под а) на место зборовите „1 
април" треба да стои ,Д март". 

IV бр. 330. — Од Министерството на финансиите. 
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ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
„Службени лист Народне Републике Боше и 

Хернеговине" во бројот 7 од 12 февруари 1947 го-
дина објавуе: 

Наредба за утврдуење групи производи и услу-
ги за кои ипо ќе се одредуат единствени цени со 
важност на цела територија на Народов Република 
Босна и Херцеговина; 

Решеше за начинот на пресметаното постотокот 
На предвидената добивка на државните градежни 
претпријатија од локално значење; 

Правилник за регистрација забните лекари, лен-
тести. дентисти-техничари, забните техничари, уче-
ниците на забниот технички занает и заварените по-
м-окјници; 

Решење за постотокот на непредвидената добивка 
кој што ќе се книжи во корист на банковната сметка 
на државните градежни претпријатија од локално 
значење; 

Решење за постотокат на непредвидената добив-
ка со кој што државните градежни претпријатија од 
локално значење ќе распзлагат самостојно; 

Решеше за одредуење рраницата на најниската 
старост за учениците во рударските струки. 

Решеше за постотокот на предвидената добивка 
со кој што државните градеж,ни претпријатија од 
локално значење ќе располагат самостојно. 

Во бројот 8 од 19 февруари 1947 година објавуе: 
Уредба за организација на шумарството; 
Уредба за „Службениот лист на Народна Репуб-

лика Босна и Херцеговина; 
Решеше за измена на генералниот план за одбра-

на од поплава во 1946/47 година во басенот на река 
Сава и Млада; 

Напатствие за елементите од кои што се состои 
цената на градежните услуги на државните граде-
жни претпријатија од локално значење; 

Решеше за постоците на општите трошкови на 
градилиштето и трендовите на управата и продал ал-
ката како и за постоеле на додатокот на бруто пла-
тата на работната сила и цените на градежните услу-
ги на државните градежни претпријатија од локал-
но значење; 

Решеше за пресметаше непредвидеота добивка 
кај работи за кои што не било возможно да се 
утврдат нормите на трошковните на дожавните гра-
дежни претпријатија од локално значење. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник ча Народна Република Маке-
донија" во бројот 5 од 19 февруари 1947 година об-
јавуе: 

Указ за распишуење општи избори за избор на 
одборници на народните одбори на територија на На-
родка^Република Македонија; 

УЈ^Лба за единствени цени; 
Уредба за измена и дополнуење на Уредбата за 

регулирање платите на државните службеници на 
Федерална Македонија од 3 мај 1945 година; 

Наредба за утврдуеше групи на производи и 
услуги за кои што ќе се одредуат еди-нствени цени 
со важност на цела територија на Народна Репу-
блика Македонија, односно откупни цени; 

Решеше за постоците на општите трошкови на 
градилиштето и трошковите на управата и прода-
'вачката како и за пороците на додатокот на бруто 

плата на работните сили кај градежните претприја-
тија од републиканец значење на територија на На-
родна Република Македонија; 

Напатствие за елементите од кои што се состоат 
цените на градежните услуги; 

Решеше за процентот на редовната добивка кој 
што се книжи во корист на специалните угостителски 
претпријатија од републиканец значеше. 
- СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Ребублике Србијец 

во бројот 8 од 25 февруари 1947 година објавуе: 
Закон за избор на народните одбори во Наро-

дна Ребублика Србија, на Обласниот народен одбор 
на Автономно Кзсовско-метохиската област и на На-
родната скупштина на Автономната покраина Вој^ 
водниа; 

Уредба за Економскиот Факултет на Универ-
зитетот во Белград; 

Уредба за оснивање и организација на Управата 
на трговските стоваришта за железо и хемиски про-
изводи; 

Уредба за оснивање и организација не Управата 
за транспорт; 

Наредба за регистрација и замена на дозволите 
за вршење градежни работи-претпријатија; 

Правилник за паричните еквиваленти за ири-на" 
длежностите во натура. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народие новине'0 службениот лист на Народ-

на Република Хрватска, во бројот 17 од 25 февру-
ари 1947 година, објавуат: 

Правилник за примањата во натура на персона-
лот од Министерството на поледелството и шумарс-
твото; 

Решеше з̂ , височина на болничките и амбулант-
ните пристојби. 9 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урад,ни лист Народне Републике С по вениве" во 
бројот 9 од 22 февруари 1947 година објавуе. 

Решеше за годишната претплата за радио; 
Наредба за категоризација на кооперативните и 

приватните угостителски претпријатија; 
Напатствие за спровелуење Уредбата за одделуе-

ње и располагање со одделните разлики во цените 
на Владата на Народната Република Словенија од 5 
февруари 1947 година. 
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