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916. 
На основа чл. 12 Правилникот за организација 

на Управата на надворешната тр.говија пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТРГОВСКИТЕ ИЗАСЛАНИЦИ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во цел за запазуењето и ун атар едрењето п по-

вредните и трговските интереси на Федеративна 'На-
родна Република Југославија во странство, Мини-
стерство за трговиј,а и снабдуење — Управа на на-
дворешната трговија — имаат свои изасланици ,при 
дипломатските претставништва во странство. 

Претставникот на Министерството за трговија и 
снабдуење носи назив: „Трговски из арсланиќ на Фе-
деративната Народна Република Југославија". 

'Исклучително можат трговските изасланици да 
се именуват и во државите кај што нема дипломат-
ски претставници. 

Член 2 
Трговските изасланиши ги поставуе Министерот 

за трго,В1ија и снабдуење од редовите на чин о внуците 
од Управата на надворешната трговија во споразум 
со Министерот ,на надворешните работи. 

Член 3 
Задатокот на трговските изасланици е: 
во земјата во кој,а се испратени да г,и следат 

економско-управнитв, финансиските и монетарните 
прилики, како и законодавно-политичките промени во 
врска со тоа; 

да го следат развитокот на при вредните и тр-
го,вските односи на тие земји со останалите земји, 
а специјално со нашата земја; 

да ти ,истражујат возможностите и да прават 
предлози за унапредуење привредните односи и да 
препратат мерки за отклонуење на тешкотиите во 
трговската размена метју логичната и наша земја; 

Да се грижат за извршува его на трговските спо-
раауми заклучени по метју Југославија и дотичната 
земја, како и да се обавветуваат за условите под 
кои се сличните споразум,и со трети земји заклучува" 
и се извршуат; 

да пружат потребна пом,окј во рамките на своите 
задатоци ,на домашните претпријатија и на лица по 
случај на извршував трговските ,работи во стран-
ство; 

да извртиуат нарочно поверени им работи. 

Член 4 
Поради поуспешното извршуење на работите на 

поверените трговски изасланици, конзулите на Феде-

ративна Народна Република Југо-славија во земјите 
во кои постојат трговски изасланици должни се 
по сите привредни п,р-ашања, трговинските и тргов-
ските односи на логичната и ,нашата земј,а да се об-
р а ќ а а т на трговските изасланици преку претпоста-
вениот им дипломатски прет,ставник. 

Член б 
Во внатрешните службени односи трговските иза-

сланици стојат под утра,в,а на Министерот за трго-
в,ија и (Снабдував, кој-а ја вр-ши тој п-реку Управата 
за -надворешната трговија, Трговските изасланЈици 
саобракјаат со сите до-м.ашни власти и установи пре-
ку Управата н,а надворешната трговија. Во хитни 
случаи можат трговските из ас л амида д а саобракјаат 
со домашните вл-асти ,и установи и 'непосредно, ама 
во то ј случај се должни водната да ја обавестат 
Упр-авата за надворешна трговиј,а. 

Во исклучителни случаи Министерот за трговија 
и снабдување може да одобри да трговските масла -
ни ни, сем на вршењето на редовната должност да-
ти заступаат и интресите на поедини државни уста-
нови кои стојат под државен надзор. Во работите, 
кои ќе настанат поради ова застапуење тие можат да 
саобракјаат неп-осредно со дотичната установа. 

Член 6 
Во службе,ните односи со властите и установите 

н.а земјат-а, во ко-ја се испратени, трговските изла-сла-
ници стојат под дипломатски-от претставник на Фе-
дерѕивна Народна Република Југо-славија. 

Внесуење во ,диплом-атските листи на трговските 
изасл-аници ќе се -врши по уапсите на нивните места 
на службовањето. 

Член 7 1 

Во случај потреба Министерот за трговија и 
с,набдуење ќе ,им ,додел-и ,на трговските доселеници за 
работ,а пом-ошен пер-сонал -од р-едовите на чиновник 
цнте од Управата на надворешната трговија. Со со-
гласност на дипломатскиот претставник на Федера-
тивна Народна Реп,уб,лика Југославиј-а во дотичната 
земја, а по претходното одобрение на Министерот за 
трговија и снабдував, трговските изаслани,ци можат 
да у-по-слат како персонал со хонорар -и лица кои не 
се во редовите н,а Упр-авата за надворешната тр-
го.вија. 

Член 8 
Трговските изасланици како и нивниот пом-ошен 

персонал можат да добиваа додаток за работата' во 
странство чија големина во границите на буџетот 
на Управата, на надвор-ешната трговија ја одредуе 
Министерот -за трговија ,и енабдуење посе-бн,о за се-
која земја. 

Член 9 
Тргов-ските изасланици можат да патуваат служ-

бено во разни мест,а во земјата -во кој,а се исп,ратени 
по претходното одобрение на Упра-вата за надѕореш-
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вата трговија. Доколку во исклучително хит.ни слу-
чаи гребе да патуваат без ,предходно одобрение, за 
-гол ќе поднесат извештај дополнително на Управата 
за надворешната трго ВИЈ,а. За секое патува,ње тргов-
ските изасланици должни се да го известат дипломат -
смиот претставник. 

За -службените п-атувања трговск,ите изасланици 
и ,нивн,иот по-мошен персонал имаат ,право на' накнада 
на патниот трош-ок мако и останалите чиновници на 
Упр-авата за надворешната трг-овија. 

Член 10 
Овој Правилник в лету е во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист". 

И бр. 9822 
14 декември 1945 година 

Белград 

Претс-едател н,а -Мини-стерск,иот совет, 
Мини,стер на (народната одбрана 

и заст. Министер на1 над,ворешните работи, 
Маршал на Ј,угославиј,а, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на тр-говијата и с,набдуењето, 
инж. Никола Петровић, с. р. 

917. 
Н,а основа членот 1 Одлуката за ,врховниот др-

жа-вен надзор на Ловервништвото за социјална поли-
тик,а на Националниот комитет на оелободуењето на 
Југославија над сите устано-ви ,на обавезното -соци-
јално осиг-уруење се пропиша е 

П Р А В И Л Н И К 

З А Д О Д Е Л У Е Њ Е ПЕНЗИИ НА СТАРИ И ИЗНЕ-
МОГЛИ РАБОТНИЦИ И НАМЕШТЕНИЦИ О Д 
СРЕДСТВАТА НА СРЕДИШНИОТ З А В О Д ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУЕЊЕ 

Член 1 
На лицата, кои поради одложеното на сирово " 

дуење на осипуруењето за -случај изнемоглост, ста-
рост и смрт (пензионото оаигуруење) не можеле да 
да стечат пр-аво н,а пензија од основа на обавезното 
социјално о-сигуруење на подрачјето на Федеративна 
Народна Република Југославија, ќе им се додели1 пен-
зиј,а опоред прописите на овој Правилник. 

Член 2 
1) Пензиј,а з-а изнемоглост ќе се додели -на ли-

цата, 'кои из,немогл-е во с мис ал ма прописите за изне-
могл-ост во социјалното осипуруење ако биле после 
1 јули 1925 година -осигурани За случај болест нај-
м-алку 260 н,едели к-ај било кој,а ',установа на 'соци-
јално осигурување. 

2) П-ензија за староста ќе се додели на машки 
лица мои навршиле 66 -години на животот, а на жен-
ски по навршетомот н,а 60 години на животот, ако 
-после 1 јули 1926 ,г,один,а биле осигур.ани за случај 
болест нај-малку 520 недели. 

3) (На лицата од ставот 1 и 2 може да се додели 
пензија с-амо во случај ако нем ат стален приход во 
еднаков или поголем износ од миним-алната пензија 
за изнемо,глост односно стар,ост. 

Член 3 
Во случај на смрт на уживателот на пензиј-ата по 

овој Правилник, на членовите на неговата фамилија 
ако со нето живе-еле во заедничко пијанство и ако 
исклучиво он ги издржав ал, а нем ат никаков приход, 
м-ожат да се одр-едат давања -во ,с,мисаи на општите 
прописи кои важат за дав,ањата од гранката на оси,' 
г у б е њ е т о за случај дан емог лост, старост ,и смрт 
(пензионо осигуруење). 

Чл-ен 4 
Висината на пенз,ијат,а по овој П,равилник ќе се 

одреду,е и мењава спор-ед прописите, кои важат за 
минимал,ните пензии од осиг,уруењето за случај на 
изнемоглост, старост и смрт. 

Член 5 
Во времето н,а осигуруењ-ето по ставот 1 и 2 ,на 

членот 2 ќ,е се засмета и времето на уживањето на 
болеснич-ките давања, в,ре-мето на активното участие 
В!о НОВ, ЛОЈ (И ЈА, как-о и времето проведено во 
племство, ,инте,рнација, конфинација, депортација, на 
принудн,а работа, избеглиштво и сл. 

Член 6 
1) Во по,глед на донеоу-ење одлука за доделуење 

пензија, за почетокот на примањето и обуставата на 
пензијата, како и за начинот на исплат-ата на истата, 
ќе с-е ирименуат општите -прописи за пензиското оси-
гуруење. 

2) Пензиите по овој Пра,вилник ќе се доделуаг 
-од 1 јануари 1946 -година. 

Член 7 
Пријавите за пензии п-о ов-ој Правилни,к имаат 

да се поднесат на надлежната установа -на социјал-
ното осигурување најдалеку до 31 јули 1947 година. 

Член 8 
',Не можат да се ,ползуваат со прописите на овој 

Правилник: 
1) лицата кои с-о судска одлука се осудени на 

губиток на националната чест; 
2) лицата кои се лишени: од активното и пасив-

ното изборно п-раво; 
3) лицата кои ,за врем-е окупацијата биле под 

ору,жје во служба на окупа,тор,от и нивните пома,гачи, 
а не преминале кон нар-одноослободителната борба 
нити истата ,ма на кој начин ја помагале; 

4) лицата кои биле организатори, функционери и 
активни членов,и во квислиншките организации, ,како 
и поединци -кои се обележиле с,о таква работа, ис-
клучуеј,км ги оние, мои к-е дока,жат д а сам,о привидно 
участвуеле во тие организац.ии во цел на наноауење 
штет,а на окупаторите и нивните помагачи, кои по-
доцна пристапиле ко,н народноослободителната борба 
или в-о дел ја помагале. 

Член 9 
Исплата .потпорите по ов-ој Правилник ,ги терети 

редо,вните (приходи на гранката на пензиското оси-
гуруење на Средишниот заво-д за соци,јално осигу-
рував. 

Член 10 
Ов-ој Правилник влегуе во сила копа ќе се објави 

во ,,-Служц-ениот лист". 

IV бр. 3578 
17 декември 1945 ,година 

Београд 

Министер за социјална политика, 
др. А. Кржишних, с. р. 
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918. 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА САДЕЊЕ И ОТКУПУЕЊЕ ТУТУН 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Правата на Монополската управа по овој Правилник 

Член 1 
Управата на државните монополи (скратено Мо-

нополска управа) има исклучително право да одо-
бруе, раководи и надзира на целокупното садење на 
тутунот на територијата на Демократска Федератив-
на Југославија, според одредбите на овој Правилник. 

Исто така само Управата на државните моно-
поли е властна на основа прописите содржани во 
овој Правилник, да го откупи сиот тутун произве-
ден во земјата. 

Органи на Монополската управа 

Член 2 
Монополските инспекторати се извршни органи 

во однос спроти Монополската управа, а Управните 
и надзорните власти на подручје на федералните 
единици, по прописите на овој Правилник. Тутунски-
те станици се нивни извршни органи. На извршуење 
одредбите од овој Правилник соработујат народните 
власти. 

Реонски органи 

Член 3 
Теренската контрола и инструктивната служба 

на производството на тутунот ја вршат органите кои 
ќе одреди тутунската станица по прописите на овој 
Правилник, а по одобреше на Монополскиот инспек-
торат. 

Овие органи имат право преку ден, заради врше-
ње својата должност, односно преглед, да влегујат 
во просториите и на целокупното имање на саде-
ните на тутунот тутунските производителни задруги 
и членовите на овие задруги. 

Овој преглед мора да се изврши со најголема 
пристојност нереметејки мир и неврегјајки обичаите. 

На л,ицата одредени за оваа служба, на место 
накнада по Прав,илникот за патни и селидбени тро-
шкови, им припагја месечен теренски додаток, чија 
висина ја одредуе секоја година сојузниот Мини-
стер за финансии на предлог на Управата на држав-
ните монополи. 

САДЕЊЕ ТУТУН 

Начелни одредби за одобруење садењето на тутун 

Член 4 
Дозвола за садење тутун се издава и гласи на 

лице. Но, ако се удружат повекје лица заради заед-
ничко производство на тутун и основат тутунска 
производителна задруга, се издава и гласи на задру-
гата. 

Монополските инспекторати можат да одредат 
подручја или и посебни места (села) во кои дозвола 
се издава само на задругите. 

Едно лице во едно место (село) може да има 
само една дозвола. Членовите на задругата не мо-
жат во исто време да добијат дозвола и за неза-
дружно (индивидуално) садење тутун. 

Ако едно лице сака да сади тутун у повекје се-
ла, тогај мора у секое од тиа села да тражи посебна 
дозвола. Ако задругата има членови у повекје села 
и се издава само една дозвола, која гласи на место 
во кое задругата има своје седалиште. 

Во случај да повекје лица живејат во фамили-
јарна задруга, дозволата за садење тутун се издава 
само на старешината (домакјинот на дотичната за-
друга. 

Садење тутунот како украсно цвекје се забрануе. 

Објава на садењето 

Член 5 
Монополските инспектори (скратено инспекто-

ратите) должни се секоја годи,на, најдалеку до 1 сеп-
тември, да достават на монополската управа стручно 
образложен предлог за садење тутун во идната го-
дина. (образец Д. О. 1). 

Монополската управа, по претходното одобрење 
на Министерот за финансии на сојузната влада, се-
која година најдалеку до 15 ноември ќе објави во 
„Службениот лист на Демократска Федеративна Ју-
гославија" за народната година одобрени типови на 
тутун и број на струковите кои на подручјето на 
се,кој инспекторат може да се посади за нејните по-
треби, како и начин и услови за откупуење на тој 
тутун. 

Ова објава ќе је штампа инспекторатот на на-
родниот јазик од дотичната федерална единица и 
ќе ја распрати на месните народни одбори заради 
истакнуења на јавни места. 

Поделба на струковите 

Член 6 
Поделба на тутунските струкови по тутунските 

станици врши надлежниот инспекторат, а тутунските 
станици на садачите односно на задругите. 

Со неуписаниот број на струковите на тутунот 
на подручје на поедини инспекторати располага ло-
гичниот инспекторат. Инспекторатот неуписаниот 
број на струковите ќе го распореди по станиците на 
кои доделениот број на струкови им недостануе, од-
носно ќе раздели по оправданите жалби во смисал 
чл. 10 на овој Правилник. 

Ако незаписаниот број на струковите ни на овој 
начин не би се расподелил, инспекторатите се дол-
жни затова да ја известат Монополската управа, 
која овај незаписан број на струковите ќе го распо-
реди на подручјето на оној инспекторат, каде по-
стоји тражење за поголемуење бројот на струко-
вите и погодни услови за производство на тутунот 
на онаа врста за која постоји потреба. 

Реонирање на садењето 

Член 7 
Тутунските станици се должни да извршат по-

делба на своето подручје на земјиштата згодни И 
незгодни за садење тутунот и да повлечат граници 
на реоните во кои садењето на тутун ќе се одобруе. 

Потесно реонирање по погодноста на с т а н и ц а -
та за садење тутун (бонитирање) ќе изврши Тутун-
скиот институт — на основа стручното испрашуење 
тлото (земјиштето). 

Овоа реонирање ќе служи како основица за одо-
бруење садењето на тутунот. 

Кај секоа тутунска станица мора да постоји 
книга на реон,ите одобрени за садење тутун (обра-
зец Д. О. 2). Оваа книга мора да биде изложена на 
увид на секого кои жели да се обавести за земји-
штата одобрени за садење тутун. Книгата мора да 
биде устројена по местата. 

Концентрација на садењето и дозволен минимум 

Член 8 
Инспекторатите се должни да настанат да се са-

дењето на тутунот во границите на одобрените реони 
доколку е возможно повекје концентрише. 
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Тутунските станици се должни благовремено да 
ги обавестат садачите преку народните власти да 
ли садење на тутунот во дотичното место ќе се одо-
бри и под кои услови. 

Ако при пријавите за садење на тутунот се уста-
нови да пријавеното садење на тутунот не одговара 
на условите на концентр,исаноста за садењето на ту-
тун, па такво садење не може да се одобри, било да 
е пријавен одвише мал број на струкови, било да е 
пријавеното садење одвише раштркано, тутунската 
станица сиот број на струковите пријавен за това 
место ќе го додели на другите места на своето под-
ручје во кои садењето на тутун е дозволен. 

Кај оваа поделба тутнските станици се должни 
тој број да го доделат само во реоните на позгодни 
станишта за квалитет на тутунот. 

Најмал број на струковите кој по една дозвола 
може да се одобри износуе за ситно лиени типови 
на тутун 10.000.—, а за крупно лиени 5.000 струкови. 
На подручјето на Херцеговина, Далмација и Црна 
Гора како и во ридските краишта во Србија, најмал 
број за крупнолисни типови на тутун може да биде 
2.000.—, а за ситно лиени 5.000.— струкови. 

Пријава на садењето 
Член 9 

Лицата, кои сакат да произведат тутун, се дол-
жни да поднесат пријави за садење тутун на обра-
зецот кој го пропишуе Монополската управа (обра-
зец Д. О. 3) и се издава бесплатно. 

Пријавата која нее поднесена на пропишаниот 
образец нема да се земе во постапка. 

Пријавите ги издава тутунската станица на мес-
ните одбори, кои се должни да ги издадат на лицата 
кои желат да пријават садење на тутун. 

Пр,ијавите за задругите (образец Д. О. 4) издава 
на задругите тутунската станица непосредно. 

Пријавата ја пополнуе пријавникот, а на негово-
то сакање должни се пријавата во негово име да ја 
пополноат.органите на тутунските станици или на-
родните власти бесплатно. 

Пријавите мораат да бидат читко пополнети и 
таксирани по Законот за таксите. 

Пријавите се поднесуат на надлежниот местен 
народен одбор, најдалеку до 20 јануари. 

Местниот народен одбор е должен пријавата да 
ја овери без наплата на никаква такса и пристојна. 

Ако пријавникот нее писмен, тогај со оверата на 
пријавата во исто време се потврдуе уште и да е 
пријавата на оноа лице чие име на пријавата е пот-
пишано. 

На пријавите, кој поради невистиноста на содр-
жината не можат да бидат оверени, должни се м е д -
ните народни одбори да изнесат причини поради кои 
пријавата нее оверена. Сите пријави мораат да бидат 
доставени на надлежната тутунска станица во од-
реден рок. 

Претставителот на народната власт, кои овери 
пријава за садење на тутунот со невистински наво-
ди, ќе се казни по одредбите на кривичниот закон. 
Случајот тутунската станица го доставуе на над-
лежниот суд. 

Местните народни одбори се должни оверените 
пријави да ги достават на надлежната тутунска ста-
ница најдалеку до 25 јануари. Ако това не учинат до 
означениот рок, тутунските станици се должни слу-
чајот да го пријават на надлежн,иот суд. 

Во овој случај тутунската станица издава на 
пријавниците дозвола за садење тутун, ако исполну-
јат услови и имат расположиви тутунски струкови. 

Задругите подносуат пријави за садење тутун 
(образец Д. О. 4) непосредно на тутунската станица, 
прилагајки преп,ис правилата на задругата, ако несе 
предадени порано или ако се изменети и список на 
членовите на задругата, кои во дотичната година ќе 
садат тутун. Задругите се должни да ги поднесат 

овие пријави најдалеку до 25 јануари. 

Жалба на одбивање садењето 

Член 10 
На пријавниците, на кои се одобри садење ту-

тун, тутунската надлежна станица е должна да из-
даде писмена дозвола (образец Д. О. 6), најдалеку 
до 15 февруари. 

Во истиот рок се должни тутунските станици 
преку месните народни одбори писмено да ги обаве-
стат и оние пријавници на кои садењето нее одо-
брено, наводејки причини поради кои се одбиени од 
садењето на тутунот. 

Пријавниците, кои до означениот рок некје до-
бијат ни дозвола за садење тутунот ни извештај да 
им е садењето на тутунот ускратено, можат од над-
лежната тутунска станица да сакат обавестуење за 
това најдалеку до крајот на месец февруари. Овакви 
сакања не подлежујат на такса. Тутунските станици 
се должни по овакви сакања во рок од 48 саати да 
издадат на молителот дозвола или писмено обаве-
стуење заради кои причини е одбиен од садењето 
на тутун. 

Лицето, на кое садењето е ускратено или му нее 
одобрено според неговата пријава, било во оглед 
на бројот на струковите или земјиштето (парцелата), 
може да се жали. 

Жалбата се подносуе на надлежната тутунска 
станица, било непосредно, било преку пошта на по-
вратни рецепис, во рок од 10 дана по пријемот на 
решењето. Тутунската станица е должна оваквата 
жалба да ја спроведе на инспекторатот во рок од 
48 саати, прилегајќи на жалбата пријавата за саде-
ње тутун на односниот жалител и своето решење. 

Жалба против решението на тутунската станица 
за одбивање садењето на тутун може да поднесе и 
задруга. Во тој случај за неја важат истите одредби, 
кои се прописани во овој член за поединец. 

Оваа жалба подлежуе на такса прописана по 
Законот за таксите на жалбите против решењата на 
административните власти, ако второстепената власт 
утврди да е неоправдана. ^ 

Право на дозвола 

Член 11 
Дозвола на садење тутун може да се издаде са-

мо на полнолетно лице кое е старешина (домакјин) 
на кукјата (задругата), а кое ужива сите грагјански 
права и нее под старателство, без обзир да ли това 
лице е машки или женски пол. 

На задругите може да се издава дозвола само 
ако од нивните правила се види да се основани само 
за производство на тутун и како такви регистри-
рани. 

На правните лица или лицата кои немаат спо-
собност за правна работа, може да се издаде дозво-
ла само на име на нивниот законски застапник, кои 
едино е и одговорен за сите задолженија кои сада-
чот ги прима на себе со садењето на тутунот по по-
стојекјите прописи. 

Бесправно садење 

Член 12 
Во случај да некое лице добие дозвола за саде-

ње тутун на основа невистинските наводи во прија-
вата, па подоцна се испостави да такво лице не 
исполнуе условите за добивање дозвола, ќе се смета 
како безправен садач, ако е засадило тутун. 

Во таков случај тутунот не ќе се поништуе, но 
дотичната дозвола ќе се пренесе на лице кое испол-
нуе услови за садење тутун. Преносот на дозволата 
ќе го изврши тутунската станица по официјална дол-
жност. 

Преносот на дозволата може да се изврши на 
лице кое во дотичната година не сади тутун. Ако 
нема такво, тогај тутунската станица ќе изврши пре-
нос на дозволата на друг садач, со това што ќе из-
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врши ,исправка на дозволата на дотичниот садач по 
бројот на посадените струкови и парцелите, а дозво-
лата на безправниот садач ќе ја поништи. 

Овој пренос може да се изврши по договор со 
безправниот садач, а ако договорот не се постигне, 
по одлуката на местната народна власт со това, да се 
приватно-правните односи помегју прималецот на 
тутунот и безправниот садач уредат преку надлеж-
ниот суд. 

Сета штета, доколку безправниот садач поради 
това ќе ја има, пагја на негов терет. 

Пренос на дозвола 
Член 13 

Ако садачот на тутун желае да изврши пренос на 
дозволата на друго лице должен е да поднесе на ту-
тунската станица таксирани молби (образец Д. О. 7) 
а лицето на кого дозволата има да се пренесе такси-
рана пријава (образец Д О. 3). На молбата се прило-
жуе дозволата. Пријавата ја оверава надлежниот ме-
стен народен одбор. Тутунската станица ќе изврши 
пренос на дозволата само ако дотичното лице, кое 
ја превзима дозволата, исполнуе условите за доби-
вање дозвола за садење тутун. 

Дозволата може да се пренесе и на садачот на 
тутунот. Садачот кои желае да пренесе дозвола 
(преносилец) и садачот кои желае да превземе до-
звола (превзимател) се должни да поднесат на ту-
тунската станица таксирани молб,и (образец Д. О. 7) 
уз прилог на дозволата. Тутунската станица ќе из-
врши исправка на дозволата на превзимачот по бро-
јот на струковите и по парцелите, односно и по за-
должуењето а дозволата на преносителот ќе ја по-
ништи. 

Ако преносителот на дозволата примил преду-
јем, превзимателот на дозволата е должен да издаде 
нрописана обавезница со потребна гаранција според 
прописите на овој Правилник. На преносителот се 
вракја векје издадената обавезница. 

Садачот, кои засадил тутун на закупено земји-
ште, остануе сопственик на засадениот тутун и во 
случај да това земјиште прејде во своина на друг 
поседник. 

Ако садачот на тутунот го отугји своето земји-
ште на кое е посаден тутун, е должен на новиот да 
ја пренесе и дозволата. Ако това не учини или ако 
новиот сопственик на земјиштето не исполнуе усло-
вите за садење тутун, па дозволата не може да се 
пренесе на него, стариот поседник е одговорен за ту-
тунот и должен е на Монополската управа да ја 
надокнади сета евентуална штета која заради това 
би могла да настане. 

Садачот на тутун не може да добие патна искра-
ва за иеелуење во тугјина пред неголи што ќе биде 
извршен преносот на неговата дозвола на друго ли-
це, односно додека не регулира своите задолженија 
спроти Монополската управа. Уверењето по ова го 
издават надлежните тутунски станици. 

Ако садачот на тутун умре, дозволата ќе се преЈ 

несе на законитиот наследник а ако он не исполнуе 
условите за садење тутун на старателот на масата. 
Ако масата до тоа време не би била образуена, ќе 
се пренесе' на лице кое ќе го одреди местната на-
родна власт. Овој пренос ќе се изврши по службена 
должност. Во случај да садачот умре пред но што се 
тутунот посади, а законитите наследници нејкјат. да 
садат тутун, должни се дозволата одмах да ја вра-
тат на тутунската станица. 

Садење тутун на неодобрено земјиште 
Член 14 

Ако при контролата на садењето тутунот се 
утврди да садачот на тутунот не засадил тутун на 
земјиштето на кое садењето на тутун е одобрено во 
смисол чл. 7 на овој Правилник, тутунот нема да се 
поништи, ама садачот ќе се земе на одговор во сми-
сол чл. 93 на овој Правилник и парично ќе се казни. 

Толеранција на посадениот број на струковите 

Член 15 
Садачот на тутун е должен да засади оној број 

тутунски струкови кој му е одобрен со дозволата. 
Од одобрениот број на струковите садачот на 

тутунот може да посади 10% повекје или помалку 
(толеранција). 

Ако садачог на тутунот или задругата засади 
повекје или помалку но што изнесуе дозволената 
толеранција ќе се земе на одговор. 

Повекје засадениот број на струковите не се по-
ништуе. 

Вракјање дозволата 

Член 16 
Ако лицето, кому садењето на тутун е одобрено, 

од било кои причини не би могло да сади тутун, 
должно е да изврши до 1 јуни пренос на дозволата 
на друго лице или да ја врати дозволата на тутун-
ската станица, која може тој број на струковите да 
го додели на други садачи. 

Исправка на дозволата 

Член 17 
Ако садачот — задругата не би могол да го за-

сади одобрениот број на струковите должен е за 
това да ја извести тутунската станица најдалеку до 
рокот кои ќе го одреди надлежниот инспекторат со 
изјава колку ќе биде во состојба да засади. Тутун-
ската станица ќе ја исправи дозволата и по бројот 
на струковите и по земјиштето (парцелите), ако е 
това потребно, а гѓреостаналиот вишок на струковите 
ќе го додели на другите садачи. 

Исправката на бројот на струковите по дозвола-
та може да се изврши само до минимумот предвиден 
во чл. 8 на овој Правилник. 

Ако садочот не може да го посади ни овој ми-
нимум должен е дозволата да ја врати на тутунската 
станица или да изврши пренос на дозволата на дру-
го лице, а ако това не изврши ќе се казни по одред-
бите на овој Правилник. 

Исправката на дозволата во оглед на промена 
парцелите, поголемуење или смалуење бројот на 
струковите и парцелите вршат реонските органи по 
устеното тражење на садачот најдалеку до рокот 
кои ќе одреди надлежниот инспекторат. 

Достава списковите на садачите на народните власти 

Член 18 ' 
Тутунските станици се должни да достават спи-

сок на садачите на тутунот и задругите на надлеж-
ните околиски (котарски) народни одбори. 

Производство на тутунското семе 

Член 19 
На подручјето на еден инспекторат можат да се 

садат само оние типови на тутун кои ќе г,и одобри 
Монополската управа. 

Монополската управа е должна преку Тутун-
скиот институт, тутунските огледни станици и за-
други да произведе доволна количина тутунско семе; 
по типовите според утврдениот план на производ-
ството на тутун. 

Исклучително може Монополската управа да до-
зволи на садачите присобирање властитото тутунско 
семе, под надзор на тутунските станици. 

Исто така може Монополската управа да нареди 
и производство на семе за садење тутун ка ј поедини 
садачи уз посебна цена, која ќе ја одреди за отку-
пуење произведеното семе. Овакво производство 
подлежуе на надзор од органите на тутунските ста-
ници. 
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Со оглед на потребите во сировини за производ-
ство на уље, садачите на тутун се должни да вршат 
производство на тутунското семе до колку со овоаа 
мерка нее доведен во прашање квалитетот на ту-
тунот. 

Задругите и садачите се должни при собраната 
количина на тутунското семе да ја пријават на над-
лежната тутунска станица. За произведените коли-
чини на такво тутунско семе инспекторатот е дол-
жен да ја обавести монополската управа најдалеку 
,до крајот на месец октомври (образец Д. О. 8). 

Задругите и садачите на тутун се должни ова 
семе да го предадат на тутунската станица во зака-
жано време зарад откупуење, а по цена, која ќе се 
одреди за откупуење на ова семе. 

Одржуење типска чистокја на семето 

Член 20 
Садачите на тутун и задругите се должни да 

употребат за сеидба само она семе кое тутунската 
станица за таа цел ќе им издаде или одобри. 

Тутунското семе за седиба се издава на сада-
чите односно на задругите бесплатно. 

Тутунските станици се должни да го известат 
инспекторатот за типската чистокја на тутунските 
садови (образец Д. О. 9). 

Органите на Тутунскиот институт и тутунските 
огледни станици (скратено „огледни служби") се 
должни секоја година да извршат преглед тутунски-
те садови во реоните на сите тутунски станици за-
ради проверка на типската чисктокја на тутунските 
садови. 

Производство на расадите 

Член 21 
Секое лице кое има дозвола за садење тутун 

може да производи расад. Се препорачуе удружу-
ење на садачите зарад заедничко производство ра-
садот на зетова одбраните и згодни места. Задру-
гите се должни да производат доволна количина 
ра.н расад за сите свои членови. 

Се одобруе производство на' расадот и на не-
садачите уз претходна пријава на надлежната тутун-
ска станица (образец Д. О. 10). Пријавата подле-
жуе на такса по Законот на таксите. Таков произ-
водител на расад е должен да произведе расад само 
од семе, кое ќе го издаде и одобри тутунската ста-
ница. Продавање на расадот може да се врши само 
на лица кои ќе покажат дозвола за садење тутун. 
Продавачот на расад е должен да води контролник 
(образец Д. О. 11) во кој е должен да внесе секоја 
продадена количина на расад. Продавање расадот 
на садачите на тутун надвор од реонот на тутун-
ската станица може да уследуе само по претход-
ното одобрење на тутунската станица на чие под-
ручје расадот е произведен. 

Садачите на тутун можат на садачите од истиот 
реон или на садачите од друг реон во кој се произ-' 
води исти тип на тутунот, да уступат или да про-
дадат расад. 

Целокупното производство и трговијата на ра-
садот подлежуе на надзор на тутунската станица. 

Во случај да се утврди да е расадот заразен со 
чума, трипса или со болки кои би могле да се про-
шират тутунската станица може трговијата на таков 
расад да ја забрани. 

Цените на расадот подлежуат на надзор на на-
родните власти. 

Расадуење тутунот 

Член 22 
Садачрт на тутун е должен да ги засади тутун-

ските струкови во рамни редови и на еднаков раз-
мак струк од струкот, односно ред од редот. 

При, расадуењето садачот на едно и исто место 
смее да посади само по еден струк тутун. Во случај 

да посади повекје, должен е вишокот да го отстрани, 
и това одмах штом тутунот се прими, а најдалеку 
пред (броењето на струкови^. 

Зарад сузбивање задоцнелото садење тутунските 
станици секоа година одредуат рок до кога саде-
њето на тутунот мора да се заврши. За дадениот 
рок го извештават инскекторатот до 1 јуни. 

Овој рок не може да биде подоцна од 15 јуни. 
Кај одредуење рокот на завршетокот на расаду-
ењето тутунските станици се должни да земат во 
вид приликите и условите кои дејствујат на разви-
токот и узревањето на тутунот во поедини потесни 
подручја. Под потесно подручје на станицата се 
подразумуе склопот на село со приближно исти 
производителни услови, како што се надморска ви-
сина, рељев, земјишен тип и т. н. 

Табла V 

Член 23 
Одмах после завршеното садење на тутун мора 

садачот, односно членот на задругата, на секоја ча-
сгица (парцела) да постави табла. 

Таблата мора да биде доволно голема и вид-
ливо поставена. Големина на таблата ќе ја пропише 
тутунската станица. 

На таблата мора да биде толку место да на неа 
станат следните подагци: седалиште на тутунската 
станица; назив на селата; број на дозволите на са-
дените или задругите; презиме, име и татково име 
на садачот или членот на задругата; назив на ча-
стицата (парцелата) со реден број под кој е запи-
шана во дозволата; налаз на броењето струковите; 
дата и потпис на лицето кое извршило това броење 
на струковите; налаз на очекујаната количина на 
бербата тутун или резултат на проценката-килогра-
ми; применета шема; и дата и потпис на лицето кое 
ја извршило проценаката. 

Таблата мора да остане на парцелата до завр-
шетокот на кусењето тутунските стаблики. 

Податците на таблата ги запишуе реонскиот 
'Орган, водејќи при това сметка да се овие на таб-
лата одржат додека е она на тутунишгето. 

Броење на струковите 

Член 24 
За да се утврди бројот на примените (живи) 

струкови по завршетокот на расадуењето се врши 
броење на струковите. Овоа броење се врши кога 
тутунските струкови ќе се уцврстат и пОодрастат. 

Броењето на струковите го вршат за това од-
редени лица во присаство на преставителот на до-
тичното село (место) или садачот на тутунот. 

Тутунската станица е должна по најкус пат да 
ги обавести садачите за почетокот на броењето 
струковите на подручје на дотичното место. Уедно 
мора да обавести надлежните народни одбори за 
потребен број преставители на селата во секое по-
едино село., 

После приемот на обавестуењето месните народ-
ни одбори се должни да одредат преставители на 
селата и нивни заменици и за това благовремено да 
Ја известат тутунската станица и да ги упатат на 
работа кога ќе бидат повикани. 

Во случај да одредениот преставител на селото 
од било која причина не би присаствуел на брое-
њето, тутунската станица ќе посака упатуење на 
неговиот заменик. 

Броењето на струковите е полноважно и тогај 
ако садачот односно одредените преставители на 
селата, или замениците не се одзвијат да приса-
ствујат на броењето, 

На претставителот на селото односно на него-
виот заменик припагја за ова присаствуење дневна 
награда. Висина на наградата и начин на исплата 
одредуе Монополската управа. 
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Извршители на броењето 

Член 25 
Броењето на струковите го врши лице кое ту-

тунската станица за оваа цел ќе го одреди. 
Тоа лице мора да биде првенствено државен 

службеник, а во недостаток на такви може да биде 
одреден и работник запослен при тутунската ста-
ница, способен за извршуење оваа работа. 

Одреденото лице е монополски орган во сми-
сол чл. 3 на овој Правилник. 

Ако се утврди да е броењето на струковите из-
вршено неисправно, тутунската станица ќе изврши 
поново броење преку своите органи. 

Време на броењето 

Член 26 
Броењето на струковите поч,нуе одма, штом ту-

тунската станица установи да со броењето може да 
отпочне. Броењето се врши по оној ред како која 
парцела по состојба на развојот на тутунот при-
стигиуе за броење. 

Начин на броењето на струковите 

Член 27 
Броењето на струковите се врши на парцелите 

на форма правоугалник, засадени со помокј на мер-
кер или јаже на еднакво растојање ред од ред и 
струк од струк, на тој начин што бројат на стру-
ковите засадени во еден ред се помножуе со бро-
јот на редовите, а потова ќе се пребројат угиналите 
струкови струк по струк и ќе се одземат од вкуп-
ниот број на посадените струкови. 

На парцелите од неправилна форма, посадени на 
исти начин кој е предвиден по предниот став, ќе 
се утврди најпрво бројот на примениге струкови во 
правоугаоникат на начин како што е речено по 
предниот став, а потова поединачно ќе се пребројат 
сите примени (живи) струкови надвор од правоугал-
никот и ќе се соберат со оние во правоугалникот. 

Ако на тој начин не може да се изврши брое-
њето на струковите или такво броење би траело 
подолго и би било потешко, тогај броењето на жи-
вите струкови има да се изврши поединечно, т. е. 
струк по струк. 

Ако е тутунот расаден на приближно еднакво 
растојање струк по струк и ред од ред, тогај ќе се 
бројат живите струкови во секој десети ред. Така 
најдените броеви на струковите ќе се соберат и по-
делат со бројот на редовите во кои броењето на 
струковите е извршено добиениот резултат преста-
вуе просечен број на струковите во еден ред. Тој 
просечен број на струковите во еден ред се множи 
со вкупниот број на редовите. Резултатот дава број 
на живите струкови на дотичната парцела. 

Ако е тутунот овака расаден по прегоните, па 
редовите на еден прегон се подударат со другиот, 
броењето на струковите се врши на исти начин, 
ама прегон по прегон. 

Ако е тутунот расаден во неправилни редови 
или на неправилно растојање, броењето ќе се из-
врши струк по струк. 

Резултати на броењето на струковите и книжење 

Член 28 
Бројот на пронајдените живи струкови служи 

за задолжуење, И он се уносе во евиденциона листа 
на бербата (образец Д. О. 12) на дотичниот садач 
сотова, да уникатот остануе кај реонскиот орган, 
а дупликатот го пракја реонскиот орган со изве-

штајот за бројењето на тутунските струкови (обра-
зец Д. О. 13) на надлежната тутунска станица, за-
ради книжење во книгата на производство тутунот-
катастар (образец Д. О. 15). 

Резултат на пронајдените живи струкови реон-
скиот орган е должен да ги забележи и на таблата. 

Резултатот на пронајдените живи струкови ДО-
ставуе задругата на надлежната тутунска станица 
по извештајот на броењето од кого ќе се види кол-
ку струкови е посадено на секоја парцела на секој 
поедин член на задругата, и вкупно. Исто така, ор-
ганот на задругата е должен да го забележи резул-
татот на таблата. 

Резултатите на броењето струковите (образец 
Д. О. 14) должни се тутунските станици да ги до-
стават на надлежниот инспекторат најдалеку до 
крајот на месец јули, а инспекторатите на Моно-
полската управа до 15 август. 

Задолжуење садачите со бербата на тутун. 
Начин на задолжуењето 

Член 29 
За да би се знаело колку садачот е должен да 

предаде тутун на откуп се врши задолжуење на се-
ланите со берба на тутунот, и това: 

а) со утврдуење количината на бербата во зе-
лена состојба, или 

б) со утврдуење количината на бербата во сува 
состојба. 

Кој од овие два начини ќе се применуе во по-
едини подручја за садење тутун ќе одлучуе Моно-
полската управа на предлог на инспекторатот. 

Кај задругите задолжуењето на бербата ќе се 
изврши на основа книгата за примање тутунот од 
членовите на задругата, по прописите чл. 34 на ово.ј 
Правилник. 

Утврдував количината на бербата во зелена 
состојба 
Член 30 

Утврдуење на бербата во зелена состојба-зе-
лена проценка — се састоји во одредуење приносот 
по струкот во зелена состојба и во сводењето зеле-
ното лисје на тежина во сува состојба со помокј на 
табелата за редукција (шема). 

На зелената проценка ќе се пристапи во часот 
кога мнозинството на тутунските струкови на од-
носната парцела процвети. 

Во дадените случаи проценката може да се из-
врши истовремено со броењето струковите. 
л Проценката мора да се врши точно според 

стварната состојба на тутунот во часот на процен-
ката. Според това, проценката на тутунот ќе се 
врши на парцелите по оној ред како садовите ќе 
приспејат за проценка. 

Проценката на тутунот смее да се обави само 
тогај, кога тутунското лисје е на нормална јадрина, 
кога нее росно или покиснато, а со проценката мора 
да се престане штом се осети опагјање јадрината 
на лисјето, со влијание на жега. Во цел на процен-
ката на секоа частица ќе се установи претходно 
број на добрите, средни и слаби струкови. 

За да се установи тежината (принос) на лисјето 
во зелена состојба, ќе се одберат преставители за 
купови на добри, средни и слаби струкови. 

Тежината во зелена состојба се установуе со 
мерење со помокј на кантар, чии тип, форма и го-
лемина пропишуе надлежниот инспекторат во склад 
со прописите на контролата на мерките. 

Утврдуење тежината на лисјето по струкот во 
зелена состојба се врши на тој начин, што од стру-
ковите преставители се обере сето матично лисје и 
измери тежината на лисјето на секој поедин струк. 

Доколку во часот на мерењето неке бидат сите 
листови на струкот, или поедини листови се осу-
шени, ќе се заменат со листовите од истото брање 
од други струкови, кои на овие одговарат по го-
лемината. 
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Установената тежина на зеленото лисје по стру-
к о в односно просек, се сводуе на тежина во сува 
состојба со помокј на прописаните шеми. 

Установената тежина на лисјето по струкот во 
сува состојба за добри струкови се множи со уста-
новениот број на добри струкови на односната пар-
цела. Умножокот ја дава количината на тутунот на 
добрите струкови во сува состојба. Потова на овој 
начин се установуе количината на тутунот за средни 
и слаби струкови и се изводу е собирна колич,ина 
на тутунот во сува состојба за односната парцела. 

Собирот на количината на тутунот во сува со-
стојба, кој на овој начин се добива на сите парцели 
на еден садач дава вкупна количина на тутунот со 
која односниот садач се задолжуе. 

Задолжуењето на садачите преку зелената про-
ценка има да се заврши до крајот на месец август. 

Овај рок може да се продолжи едино уз одо-
брение на инспекторатот. 

Останалите одредби за извршуење зелената 
проценка 
Член 31 

Садачот на тутунот е должен на секоја парцела 
да остави во еден непрекинат ред и по возможност 
на местото, на кое се навогјат преставителите на 
сите тутунски струкови на односната парцела, и 
това: 

На парцелите до 1.000 струкови најмалку 10 не-
обрани струкови; 

на парцелите од 1.000 до 3.000 струкови нај-
малку 15; а 

на парцелите преку 3.000 струкови најмалку 20 
необрани струкови. 

Надлежните реонски органи ќе дават на сада-
чите напатствија за това и ќе вршат потребен над-
зор над оваа работа. 

Во случај да струковите преставители во опште 
некје бидат оставени, или неке бидат оставени на 
начин како е прописано, избор на струкови^ пре-
ставители ќе изврши реонскиот орган на основа оп-
штата состојба на струковите на односната парцела. 

Во случај да на парцелата во^ часот на зелената 
проценка се обрани сите листови цли по необра-
ните листови со мерењето не би можела да се уста-
нови тежината на лисјето по струкот, ќе се изврши 
зелена проценка според резултатот на проценката 
на слични садови на тутунот. Притова ќе се земат 
во вид сите чинители кои влијат на количината на 
бербата, како што се: типот на тутунот, дебелина и 
тежина на стабликата, боја на евентуално преостаЈ1 

налото лисје, време на расадуењето, врста на зем-
јиштето, гјубрење, болести, штеточини и штети од 
временските непогоди. 

Ако поголем број струкови на парцелата до 
крајот на август не процвети, зелената проценка ќе 
се изврши според најдената состојба. 

Тутунските струкови, односно стаблики не сме-
јат да се уклонат од парцелата додека зелената 
проценка не се изврши. Но, ако стабликите се пак 
ќе бидат уклонети, ќе се установи количината на 
тутунската берба, која садачот е должен да га пре-
даде според просекот на приносот по струкот во 
односниот потесен реон-заселок, имајќи во вид и 
останалите потребни елементи. 

Резултатите на проценката од ставот 7, 8 и 9 
на овој член, се уводујат во евиденциона листа на 
бербата со забелешка под кои околности проценката 
е извршена и ќе служат како податци за очекуја-
ната количина на бербата, а задолжуење ќе се из-
врши според прописите чл. 33 на овој Правилник. 

Кога после извршената зелена проценка особен 
склоп на временските прилики (дожд, суша) или 
превземените културни мерки (вадење) влијае на 
поголемуење, односно смалуење задолжењето, то-
гај по официјална должност ќе се изврши исправка 
на задолжуењето. Клуч за оваа исправка дава ту-
тунската станица. 

Утврдуење количината на бербата во сува 
состојба 

Член 32 
За да би се знаело да ли садачот при задолжу-

ењето во сува состојба ја покажал за мерење це-
лата своја берба на тутунот, ќе се врши претход-
но утврдуење на очекујаната берба на тутунот на 
садачовите парцели во време на полното цветење 
на тутунот. 

Очекујаната берба на тутунот се утврдуе со ве-
штачење според општата состојба на тутунот на 
тутуништето, а резултатот на вештачењето се про-
верена со пронајдуење просечната тежина на су-
виот тутун од струк. 

Просечаната тежина на сувиот тутун од струк 
се утврдуе на следни начин: 

1) на тутуништето ќе се одберат просечни стру-
кови преставители во потребен број за да се об-
ване што поверен просек; 

2) со одбраните струкови преставители ќе се 
обере сето лисје и со пример ќе се утврди просечна 
тежина на зеленото лисје по струк; 

3) утврдената просечна тежина на зеленото ли-
сје по струк ќе се сведе во сума на база на пре-
сметката, да 100 кг. зелено лисје дава: 

а) на полското станиште 15 
б) на равнинското станиште 16 
в) на падинското станиште 18 и 
г) на ридското станиште 20 

килограма сув тутун. 
Утврдената просечна тежина на сувиот тутун по 

струк ќе се помножи со бројот на струковите на ло-
гичната парцела и на тој начин ќе се добие тежина 
на очекујаната берба на тутунот во сува состојба 
на оваа парцела. 

Во случаите предвидени со ставот 7, 8 и 9 на 
членот 31 ќе се постапи на начин како што е во 
тие ставови прописано. 

Собирот на очекујаната берба од сите парцели 
ќе даде очекујана берба на дотичниот садач. 

Утврдуењето на очекујаната берба за тутунот 
се врши комисиски. Во комисијата влегујат реон-
скиот орган и преетавител на селото кого во таа 
цел ќе го испрати местниот народен одбор. Во ра-
ботата на комисијата може да присаетвуе и садачот 
на тутунот. 

Очекујаната количина на тутунот на секоја по-
едина парцела реонскиот орган е должен да ја упи-
ше во евиденционата листа на бербата (образец Д. 
О. 12) и на таблата. 

Извештајот за очекујаните количини на бербата 
(образец Д. О 16) реонскиот орган одмах го до-
ставуе по завршетокот на работата на тутунската 
станица. 

Утврдуење на количината на бербата во сува со-
стојба — задолжуење 

Член 33 
Кога задолжуењето на бербата се врши во сува 

состојба, количината со која садачот се задолжуе 
и која е должна да ја предаде на комисијата за 
откуп на тутунот се установуе со премерка на це-
лата садачова берба после завршеното сушење. 

Ако нее возможно да ве премери целата сада-
чова берба од било кои разлози, ќе се изврши дели-
мично мерење на дотичната берба по брањата и 
вкупната тежина на бербата ќе се пресмета. 

Реонскиот орган при оваа премерка е должен 
да води сметка за тутунот да не се штети. 

Утврдената количина на бербата во сува со-
стојба, како што е напред пропишано, ќе ја упо-
реди реонскиот орган со очекујаната берба на ту-
тунот која е установена во зелената состојба по 
прописите чл. 32 на овој Правилник. 

Во случај притова да се покаже мањок според 
очекујаната берба на тутунот садачот и должен овој 
мањок да го оправда со стручно приватљиви раз-
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лози, и това ако преминуе проценат, кои за под-
ручјето на секоја федерална единица одредуе над-
лежниот инспекторат за дотичната година. 

Задолжуење задругите 
Член 34 

Обраното тутунско лисје ќе го примаат задру-
гите од своите членови во заедничка (задружно) 
сушница на сушење. 

Секоја така предадена количина на тутунско 
лисје има при примањето да се премери (одвагне) 
,и резултатот на мерењето да се внесе во книгата за 
примање (образец Д. О 17). 

Оваа книга ќе се устроји посебно со членовите 
на задругата ,и реоните на производството. Од оваа 
книга мора да се види точен улаз на тутунското 
лисје по датите. 

Реонскиот одбор ќе избере по реоните на са-
дењето и брањата пробни низи кои ќе ги премери 
одмах после нижењето и након сушењето, кога ту-
тунот ќе повлече нормална влага, за кое ќе води 
точна евиденција по контролникот на сосошуењето 
(образец Д. О. 18). 

Задругата е должна низите кои затова одре-
дениот орган ги избере и обележи на редовен начин 
да ги осуши како и останалите низи и посебно чува. 

Просечната разлика во тежината ќе се земе 
како клуч за редукц,ијата на примената количина на 
суво со која задругата ќе се задолжи. 

Извршители на задолжуењето 
Член 35 

Задолжуењето на садачите и задругите со бер-
бата на тутунот се врши комисиски. 

Во комисијата влегует реонскиот орган и пре-
ставителот на селата, кого ќе го одреду месната на-
родна власт. Во случај одредениот претставител или 
неговиот заменик од макар кои разлози да ја на-
пушти работата ренскиот орган ќе посака одмах за-
мена од местната народна власт. 

Во однос на нивното упатуење на работа и 
дневната нагрда важат одредбите чл. 24 на овој 
Правилник. 

На задолжуењето требе да присаствуе и сада-
чот на тутунот, но и ако он не биде присатен задол-
жуењето е полноважно. 

Резултатите на задолжуењето. Заокружуење, 
евиденција и книжење 

Член 56 
Конечниот резултат на задолжуењето ќе се за-

окружи на цел килограм, и това ако разломкот из-
носуе повекје од 500 грамови на најблиската еди-
ница на горе а ако изнесуе 500 гр. или помалку 
разломак ќе се занемари. 

Податците на сувата, односно зелената проценка 
и конечниот резултат на задолжуењето се внесујат 
во евиденциона листа на бербата (образец Д. О. 12) 
и понатаму ќе се постапи,. како што е предвидено 
во ставот први чл. 28 на овој Правилник со таа раз-
лика, што дупликатот со извештајот за задолжуе-
њето (образец Д. О. 19) ќе се достави на тутунската 
станица. 

Резултатите на зелената проценка и применетата 
шема реонскиот орган е должен да ги упише ,и на 
таблата, додавајќи на това дата и свој потпис. 

'Резултатот на задолжуењето реонскиот орган 
е должен да го соопшти на садачоТ. Садачот на ту-
тунот има право да ги прегледа книгите на произ-
водството на тутунот (катастарот). 

Стручен надзор на работите на задолжуењето 
Член 37 

Непосреден стручен надзор и инспекција над 
работата на реонските органи на броењето струкови 
и задолжуењето на садачите со бербата на туту-
нот ја вршат службениците који затова ќе ги од-
реди надлежниот инспектора^ 

Врховниот надзор на целокупното подручје на 
садењето тутунот на Демократска Федеративна Ју-
гославија го вршат службениците кои ќе ги одреди 
Монополската управа. 

Штета 
Член 38 

Секоа штета на тутунот, која ќе настане после 
извршеното броење на струковите, садачот на туту-
нот е должен да ја пријави во рок од 48 саати на 
надлежниот реонски орган или тутунската станица. 

После иријавуењето на штетата реонскиот ор-
ган, односно службеникот кого одреди тутунската 
станица, е должен одмах, а најдоцна во рок од 24 
саата, да излезе на лице место и да ја установи ште-
тата, за кое ќе се состави записник (образец Д.О. 21). 

До извршуење увигјајот садачот не смее да ги 
уклонуе или уништуе оштетените струкови, листо-
вите или нивните делови. 

Во случај да е штетата на тутунот проузрокуена 
со крадење или пожар, на извидите (увигјај) на над-
лежните власти ќе присаствуе и реонскиот орган, 
односно службеникот кого одреди тутунската ста-
ница. Овој службеник ќе изврши стручна проценка 
на штетата на тутунот. Записникот за увигјајот и 
стручната проценка на штетата се доставуе во ове-
рен препис на надлежната тутунска станица, која на 
основа на тој записник ќе изврши оддолжуење на 
садачите по евиденционата листа на бербата и во 
книгата на производство на тутунот. 

Ако со увигјајот или подоцна се утврди садачот 
да го отугјил тутунот, а пожарот или крадењето го 
извел (фингирал) да би прикрил отугјуење на ту-
тунот тогај за нестаналата количина на тутунот он 
ќе се оптужи. 

Во случај струковите после броењето да угинат 
или да бидат уништени пред почетокот над бербата, 
садачот се раздолжуе со бројот на угиналите од-
носно уништените струкови. 18 

Ако штетата настапи пред зелената проценка, 
реонскиот орган ја зема во вид при проценката на 
тутунот односно парцелата, а ако настане после зе-
лената проценка, ја врши проценката на штетата и 
го разодлжуе односниот садач со установената раз-
лика во тежина на бербата. При това бројот на уги-
налите или уништените струкови се утврдуе со бро-
ење, а штетата на лисјето со вештачење. 

Во случај да на тутунот настанала квалитативна 
штета во толкава мерка да е тутунот неупотребив 
за изработуење тутунски преработки, а садачот на 
тутунот не желае таков тутун и понатамо да об-
работуе или чува може да сака дотичниот тутун да 
се поништи во присатност на реонскиот орган. 

Со поништената количина на тутунот садачот 
се раздолжуе. 

Жалба на задолжуењето 
Член 39 

Садачот на тутунот има право жалба на уста-
новениот налаз на броењето струкови или задол-
жуењето на бербата. 

Жалбата (образец Д. О. 22) се предава во рок 
од 3 дена на надлежната тутунска станица или на 
надзорниот орган, кој во това време врши надзор. 

Жалбата ја состава реонскиот орган на сакање 
на садачот. ' 

На предадената жалба се издава потврда уз на-
значена датата и часот на предавањето. 

Жалбата се таксиња ако се утврди да била не-
оправдана. 

Во противно оваа жалба не подлежуе па плак-
јање такса. 

Жалбите примени после рокот несе земаат во 
оглед. 

Рокот на предавање жалбата се смета од часот 
на извршеното броење односно извршуење на про-
ценката (задолжуење). 

Службеникот ко^ ја решава жалбата должен е 
својот налаз одмах да го достави на тутунската 
станица. 
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Садачот губи право на жалба, ако не ја предаде 
во означениот, рок и по прописаниот пат, или ако 
после извршениот налаз од страна на реонскиот 
орган превзима мерки кои ја оневозможујат рабо-
тата на службеникот кој ги решава жалбите. 

Поткршуење 

Член 40 
Поткршјуење на цваста во начело се забрануе, а 

исклучително може да се одобри ако е това во ин-
терес на поарнуење квалитетот на тутунот. 

Одлуката затова ја доносуе надлежната тутунска 
станица. 

Поткрушењето може да се врши само на про-
цветените садови. При поткршуењето не смее да се 
откинуе овршното лисје. 

Заперци 
јЧлен 41 

Садачот на тутунот не смее да допушти запер-
ците (филис, отава) да се развиваат на струковите. 
ами штом ќе се појават е должен, и пред бербата, 
а особено за време на бербата на матичното лисје, 
да ги чисти и уништуе. 

Брањето на заперците или отавага е забрането. 
Подсечуењето на струковите во случај на град (ту-
ча) се дозволуе само по напаствијата на тутунската 
станица, али надоцна до 15 јули. 

Нега на тутуништата 
Член 42 

Садачот на тутунот е должен земјиштето на кое 
е ,засаден тутунот благовремено да го пражи и чи-
сти од коров. 

Наводнавањето на тутунот се одобруе само по 
дозвола и напаствијата на тутунската станица. 

Болести и штеточини 
Член 43 

Тутунските станици се должни да водат точно 
евиденција за појава и ширењето на билните пара-
зити, штеточини и болестите на тутунот. 

За овоа се должни одмах да го известат надлеж-
ниот инспекторат и огледната станица. 

Инспекторатот е должен да го достави извешта-
јот затова на Монополската управа. 

Во случај во поедини места или на поедини под-
ручја да се рашират чумата, трипс, и болестите кои 
сериозно го угрозујат квалитетот на произведениот 
тутун, Монополската управа може во интерес на за-
штита на другите реони привремено да забрани са-
дење на тутунот во односните места или на поши-
роките подручја на садањето на тутунот. 

Берба на тутунот 
Член 44 

Садачот на тутунот е должен да бере лисја По-
степено и по оној ред како узревуе на струкот. 

Бербата има да се изврши најмалку во пет 
брања. 

Во цел на одржуење квалитетот на тутунот како 
и точното задолжуење секоја година се одредуе рок 
на завршетокот на бербата. 

Овој Т)ок го одредуе за своето подручје надлеж-
ната тутунска станица. 

Границите на овој рок ги одредуе за подручјето 
на инспекторатот надлежниот инспекторат. 

Продолжуење на рокот може во оправдани слу-
чаи да го одобри инспекторатот. 

Садачот одмах после завршетокот на бербата 
на односната парцела е должен Да ги поништи сите 
стаблики. Со оглед на вредноста на стабликите како 
гјубре се препорачуе поништуење со заоруење или 
конпостирање. 

, Нижење на тутунот 
Член 45 

Садачот е должен тутунското лисје да го сор-
тира но брањата и во поглед на густокјата правил-
но да го наниже, придржавајки се на напаствијата 
на реонскиот орган. 

Штава и сушење на тутунот 
Член 46 

Садачите се должни во поглед на штавењето и 
сушењето на тутунот да се придржујат на напастви-
јата на тутунските станици. 

Тутунскиот^ институт и тутунские огледни ста-
ници се должни за сите наши типови на тутунот и 
нодручјата на садењето да изнајдат најповолни на-
чин на штава и с у ш е н и на тутунот со кои се по-
стигнуе најарен квалитет на тутунот. 

Во случај садачот да нема доволен простор за 
сушење тутунот на своето имање може ^тутунот да 
го штави и суши и на уступеното тугје имање. Затоа 
е должен да го обавести надлежниот реонски орган. 
Односниот реонски орган ќе води евиденција за 
такви случаи по евиденционата листа на бербата на 
односниот садач. 

Садачот е должен да го чува тутунот во суше-
њето од дожд, ветер, роса, магла и сите останали 
штетни влијанија, који го угрозујат квалитетот на 
тутунот. 

Садачот е должен да подигне направи и урегјаји 
за правилно сушење на тутунот. 

Чување осушениот тутун 

( Член 47 
Садачот е должен осушениот тутун да го чува 

во погодни простории. 
Во случај да садачот нема погодни простории 

за чување ,и средуење, тутунот може да го чува и 
средуе во закупени или уступени простории, али е 
должен за тоа да го обавести надлежниот реонски 
орган. Реонскиот орган е должен за тоа да води 
евиденција и случајот да го забележи во евиден-
ционата листа на садачот. 

Средуење на бербата 
Член 48 

Садачот е должен да го предаде произведениот 
тутун на комисијата за откуп на тутунот во среде-
на состојба. 

Средуењето садачот може да го врши во врзан 
или неврзан калап (патка) односно јарма. Начинот 
на средуењето на тутунот ка ј садачот ќе го иро-
пишуе за своите подручја надлежниот инспекторат. 

Општите директиви за ова на инспекторатите ќе 
им ги дава Монополската управа. 

Вржуењето на калапите (патките) е дозволено 
само со царевична пченкојца или со упреден коноп 
од кадела. Другите Брзала се забрануат. 

Ако садачот на тутун садил на повеќе разни 
станишта должен е тутунот да го среди одвоено по 
стаништето на кое е произведен. 

Тутунот има да се среди по брањата одвоено, 
по боја, по приближно еднаква големина и по здрав-
ствената састојба, сортата и степенот на оштетуе-
њето. 

Секој калап мора да ги содржи листовите воед-
начени по напред означените својства. Ставањето на 
листови од послаб квалитет во калапот или од поа-
рен квалитет одозгора се забрануе. 

Исто така и секоја чекија односно бала мора да 
содржи тутуново лисје на воедначени својства. 

Мувлосаното лисје мора да се оддели посебно 
и да се предадат било во низи ил-и во посебни ден-
кови ^ли чекии. 

Исто така мора да се издвоји и зеленото, недо-
зрејаното, мемливо и со болест или на друг начин 
јако оштетено лисје. 
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Поврзни материјал 
Член 49 

За тугуните произведени за сметка на Монопол-
ската управа, кои има да се предадат на комисијата, 
Монополската управа ќе им дава на садачите на ту-
тунот поврзни материјал бесплатно. 

Секој садач е должен во одреден рок и за свој 
трошак на позив на тутуновата станица да земе по-
требна количина поврзни материјал. 

Со издадениот поврзни материјал тутуновата 
станица го задолжуе садачот на тутунот. Ова задол-
жуење е полноважен доказ да е материјалот изда-
ден. 

Тутуновата станица води евиденција за издаде-
ниот поврзни материјал на садените на тутунот по 
список (образец Д. О. 24) кој го доставуе комиси-
јата за откуп на тутунот, кога оваа ќе ја отпочне 
работата. 

Садачот е должен при предавањето на тутуно-
вата берба да го предаде на комисијата за откуп на 
тутунот и примениот поврзни материјал онака, како 
е задолжен. 

Упропастениот поврзни материјал, како и мате-
ријалот кој садачот ќе го оштети со сечењето, од-
носно со цепењето, ќе се наплати од дотичниот са-
дач по вредноста, која ја одредила Монополската 
управа. 

Контролниот службеник при комисијата за от-
куп на тутунот е должен при откупот на тутунот да 
ја контролира предаваната на издадениот поврзни 
материјал и вредността на упропастениот поврзни 
материјал да ја забележи во пресметката поради на-
платуењето од тутуновото примање на дотичниот 
садач. 

Ако садачот на тутунот предаде на комисијата 
за откуп на тутунот тутуни поврзани во свој мате-
ријал, нема право на накнадуење на вредността на 
тој материјал нити на повракјање на истиот. 

Предуем (позајмнина) 
Член 50 

Монополската управа може на садачите кои са-
дат тутун за нејзини потреби да издава бескаматен 
предуем (позајмнина). 

Висината на предуемот ја одр,едуе Монополската 
управа по предлог на надлежните инспекторати. 

Исплатуењето на бескаматниот предуем го вр-
шат надлежните тутунски станици во своите канце-
ларии. 

За садените од оддалечените места тутунските 
станици ќе го организуат исплатуењето преку мес-
ните народни власти. 

Садачот кој сака бескаматен предуем е должен 
најдалеку до 15 јуни за тоа да го обавести надлеж-
ниот реонски -орган. Реонскиот орган ,ќе г,и внесе 
дотичните садачи во списокот кој ќе го достави на 
тутунската станица. Овие списоци ќе се прават по 
местата. 

Предуемот може да се издава само на подлога 
на бројот на живите тутунски струкови, а уз гаран-
ција на два садачи. 

Гаранти за предуемот можат да бидат само са-
дени на тутун. 

Еден седеч може де герентуе за предуемот нај-
повеќе за други два садени. 

Гаранцијета мора да биде помегјусебе и тоа са-
мо во една група од по 3 садени од едно исто ме-
сто, е во недостеток на такви може да биде и од 
друго место. 

Тутунските станици најделеку зе 15 дене по 
приемот не парите ќе го исплатет предуемот на са-
дените на тутун во присаство на претставителите на 
месната народне власт. 

Односниот претставител е должен на обвезни-
цате зе издадениот предуем да го овери исплатуе-
њето и потписот на примателот и гарантот. Овае 
оверка не подлежуе на плакјање на никаква такса 
ни пристојба. 

Доколку садачот долгуе предуем од порените 
години, стериот долг ќе се неплети и резЛикете ќе 
се исплети на садачот. 

Не примениот предуем седечот е должен да из-
даде обвезница (образец Д. О. 25). Таква обвезница 
е полноважен доказ за потражуење не Монополска-
та управе и седечот во-случај на спор не може да 
ја вткежуе ни формете ни содржејот не тее ис-
преве. 

Седечот на тутун, кој на позив на тутунската 
станица не дојде да го прими предуемот во одре-
дено време, а својот изостанок не го оправде, ќе се 
смете да одустанал од приемот на предуемот. 

Тутунските станици се должни веднаге по зе-
вршеното исплетуење не предуемот де го состеват 
и испратет не инспекторетот прегледот не издеде-
ниот предуем по местата и околиите (образец 
Д. О. 26). 

Исплатените суми на име на бескаматниот пре-
дуем ќе ги водат тутунските стеници кеко времени 
издетоци. 

По претходното одобруење не Монополската 
упреве тутунските станици сите обвезници за изда-
дениот предуем благовремено ќе ги достават на 
надлежнета комисије зе откуп не тутунот пореди 
неплатуење. 

Издадениот предуем ќе го наплети од садачот 
надлежната комисија за откуп на тутунот при испла-
тувањето на нивната тутунска берба на која предуе-
мот е издаден, а обвезницата, ако е наплатен цело-
купниот предуем, ќе ја врати на седечот кеко го-
тови пери. 

Ако издадениот иредуем не може во потполност 
да се неплати од садачот, а седечовиот тутун не бил 
поништен или оштетен од елементерни непогоди, 
блегајникот на комисијате е должен остатокот не 
долгот де го неплати од тутунското примање на га-
рантите. 

Во овој случај обвезницата не ќе се врати ни 
на садачот ни на гарантите од кои наплатуењето е 
извршено, еми блага.јникот на комисијате уз својот 
потпис на обвезницате ќе незнечи која суме и од 
кого е џаплатене. Во пресметкета на гарентот ќе се 
незначи колку он како герент плетил за должникот 
садечот. 

Сите овие обвезници комисиите за откуп на ту-
тунот по зевршетокот на работете ги предавеет на 
надлежната тутунска станица поради чување во неј-
зината архива. 

Ако целокупниот износ на издадениот предуем 
не могол да биде наплатен ни од тутунското при-
мање на садачот ни от тутунското примање на га-
рантите, должност на благајникот на комисијата за 
откуп на тутунот е да со мастило уз својот питок 
потпис означи на обвезницата, колкава сума е на-
платена од садачот, колкаве и од кој гарент и кол-
кев долг уште преостануе. 

Истовремено благајникот на комисијата само УЗ 
,потпис на два присатне сведо,к а усте,но ќе соопшти 
на садечот, ко,је суме останел должен и до ко.ј ден 
има долгот да го исплати. 

Ќе се смета да е ова соопштено лично на саде-
чот и тогеј коге ова е соопштено на она лице, кое 
за односниот саден тутунот го предало. 

Сите обвезници, по кои садените останеле дол-
жни зе предуемот, комисијете зе откуп на тутунот 
ќе ги достави по список, веднага по свршетокот на 
исплатуењето, не недлежната тутунска станице и по 
налогот на Оделењето за сметководство ќе изврши 
оддолжуење по својата книга на благејната не тро-
н о в и т е . 

Оделењето зе сметководство издава истовремено 
налог и на тутунската станица за задолжуење по 
својете книга на благејнета на трошковите. 

Од садечот, кој и до одредениот рок не го 
исплети остатокот не долгот, тутунскете станица ќе 
бара наплатуење на сумата која ја долгуе со ка-
мета и сите трошкови. 
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Во случај да сумата која се долгуе и на ова ј 
начин не може да се наплати од садачот на кого-
долгот гласи, должност на тутунските станици е на 
исти начин наплатуењето да го извршат од неговите 
гаранти. 

Ако тутунот на кој е издаден предуемот е уни-
штен или оштетен од елементарни непогоди, предуе-
мот ќе се наплати од оштетата на осигуруењето 
(осигурнината). Ако предуемот не би могол да се 
наплати на овој начин од садачот, тогај должниот 
предуем не ќе се наплати ни од неговите гаранти. 
Таквиот должни предуем ќе се наплати од садачот 
во наредната година. 

Ако должникот не ќе биде садач на тутун во 
наредната година, наилатуењето на должниот пре-
дуем ќе се изврши на напред предвидениот начин. 

Дадената гаранција остануе во сила се до пот-
полното наплатуење на предуемот и гарантите не 
можат да се сменуат нити оние можат да гарен-
туат на некој друг освен на свој согарант. 

Овие гаранти можат да добијат предуем само 
ако за друг гарант го земат оној садач за кого векје 
во минатата година гаранутеле или садач кој во таа 
година не зема предуем. 

Тутунските станици се должни пред почетокот 
на откупот на тутунот секоја година да ги достават 
на надлежната комисија за откуп на тутунот списо-
ците на садачите, на кој тутуните се оштетени од 
елементарни непогоди (образец ДО 26). 

На основа овие списоци благајникот на комиси-
јата за откуп на тутунот, ако предуемот не могол 
да се наплати ни частично ни во целост, ставуе на 
обвезниците за предуем на дотичните садачи писме-
на забелешка, да предуемот не могол да биде на-
платен поради тоа, што тутунот е оштетен од еле-
ментарни непогоди. 

Предуем на задругите 
Член 51 

На задругите се издава предуем до износ кој 
одговара на вкупниот број на живите струкови, по-
саден од страна на членовите на дотичната задруга. 

На издадениот предуем задругата издава обвез-
ница (образец ДО 27). За наплатуењего на предуе-
мот гарантуе задругата со целокупниот произведен 
тутун на сите членови на задругата, со задружниот 
имот и со гаранцијата на задругарите по правилата 
на задругата. 

Обвезницата ја потпишуат лицата овластени од 
страна на задругата за- вршење правни работи, за-
дслжуење на задругата и примање пари. 

Наплатуењето на предуемот се врши при пре-
давачката на задружниот тутун. Во случај на оште-
туење од елементарни непогоди за наплатуењето на 
предуемот важат одредбите напред пропишани за 
такви случаи. 

Материјална помош на задругите и долгорочни 
инвестициони зајмови 

Член 52 
На тутунските производни задруги може да се 

издава помош во материјал и долгорочен заем за 
подигање сушници, згради за чување и средуење 
на тутунот, расадници за производство расади итд. 

Помошта е бесплатна и се дава во материјал, 
справи или урегјаи. Заем на задругите се дава во 
мари, на рок од најповеќе 20 години, а уз годишни 
отплати во форма на ануитет, сметајќи ги каматите. 

Ануитетите ќе се наплатуат секоја година при 
откупот на тутунот. 

Помошта или заемот се издава на задругите на 
предлог и по мнение на инспекторатот. 

Накнада на садачите (задругите) за изводуење 
огледи 

Член 53 
На садачите на тутун (задругите) им ирипагја 

право на накнада за работата на изводуење огледи 
односно оштета за Случај на штета поради негати-

вен резултат на огледот или пробното садење на ту-
тунот, ако е огледот (пробното садење) изведен по 
барањето и напатствијата на монополската власт. 

Накнадата, односно оштетата се одредуе коми-
сиски на основа вештачење. Во комисијата влегуат 
службеници на тутунските огледни станици и слу-
жбениците на тутунските станици одредени за ова 
од страна на инспекторатот. 

Записникот за увигјај и проценка на накнадата 
на трошковите На огледот, односно оштетата се до-
ставуе на инспекторатот, кој донесуе одлука за ви-
сината нанакнадата, односно оштетете. На оваа од-
лука на садечот (зедругете) му припагја прево на 
жалба на Монополската упрева. Жалбета се подне-
суе преку тутунската станица во рок од 15 дена по 
приемањето не одложете. Желбете се таксира во 
случеј да се отфрли кеко неопревдене. 

ОТКУП НА ТУТУНОТ 
Одредуење комисии ' ј 

Член 54 
Сиот тутун произведен за Монополскате управа 

го откупуе Монополскате упреве преку комисии за 
откуп на тутунот, кои работат како посебни инсти-
туции додека трае откупот на тутунот. 

Најдалеку до крај на месецот "август секоја го-
дина тутунските станици се должни да поднесат на 
надлежниот инспекторат извештеј за извршеното 
броење на тутунските струкови и за количинате на 
тутунската берба која се предвидуе за нивниот 
реон. 

На основа овие извештаи инспекторатот одре-
дуе комисии за откуп на тутунот, нивните реони, 
како и нивните седалиште, бројот не балансите, бро-
јот не реботните денови, денот не состанокот на 
комисијата, почетокот на нивнате работа и члено-
вите на комисијате зе откуп не тутунот. Зе ове ин-
спекторетот блеговремено ќе ја извести Монопол-
скете управа. Седалиштето на комисијате зе откуп 
на тутунот е во седалиштето не надлежнете тутун-
ска станице. Али по укеженета потреба, инспекто-
ратот може да одредуе комисии за откуп на тутунот-
и ван седалиштето на тутунските станици — амбу-
л а н т и комисии. 

Состав на комисијата 
Член 55 

Комисијата за откуп на тутунот ја сочинуат: 
Реководителот, потребен број не оценујечи и 

контролни службеници. 
Зе членови не комисијата можат да се одредат 

само лица од редовите на активните монополски 
службеници, и тоа првенствено од персоналот на 
тутунските станици во чии реон комисијата за откуп 
на тутунот реботи. 

Покреј тоа при секоја комисија мора да биде 
претставител на садените не тутунот, блегејник, по-
требен број пресметечи и остенелист помошен пер-
сонел. Блегајникот го одредуе инспекторатот, а по-
мошниот персонал раководителот на комисијата. 
Бројот на помошниот персонал го одобруе инспек-
торатот. 

Должности и права на раководителот 
Член 56 ' ' 

За раководители имает првенствено де се одре-
дуат искусни старешини на тутунските станици, а за 
случај на потреба и други стручни и искусни моно-
полски чиновници. 

Раководителот на комисијате реководи со сите 
реботи не комисијета и ја контролира целате рабо-
та според прописите на овие одредби. 

Раководителот не комисиите мора да се држи 
на одредениот распоред на доносуењето на тутун 
за откуп, и должен е работете во комисијете де ја 
распореди така, како би могла де се обеви брзо, 
несметано и без непотребно зедржуење. 
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Нарочно внимание раководителот ќе обрат,и на 
тоа, да се откупот безразложно не кочи. Во случај 
да претставителот на садачите на тутунот било од 
каква причина не дојде на должност или својата 
должност безразложно или без оставка ја напушти 
или ќе биде опозван, ќе го повика одма заменикот. 
Али ако ,и заменикот не ќе дојде на должност во 
одреденото време или должността ја напушти или 
ќе биде опозван, комисијата ќе ја продолжи работа-
та, а ако би биле оспорени тутуни, оние ќе се из-
двојат и проценат кога заменикот или новиот прет-
ставител на садачите ќе стигне. Раководителот на 
откупната ком,исија ги наредуе исплатуењета на сите 
трошкови, дневници и патнината на членовите на 
комисијата — на преставителот на садачите на ту-
тун, на благајникот и помошниот персонал, како и 
исплатуењета на откупените тутуни и подвозот и за 
тоа сноси одговорност како наредбодавач. 

Раководителот на комисијата врши проценка на 
оспорените тутун,и во прв степен со претставителот 
на садачите на тутунот. 

Раководителот на комисијата е должен да го 
разреши од должност оценујачот, контролниот слу-
жбеник, благајникот ако види да би нивната работа 
била штетна по државните интереси и интересите 
на садачите, а според потребата тој може да ',ја 
обустави работата на целата комисија ил,и логична-
та баланца, за кое телеграфски го известуе инспек-
торатот и чека понатамошни наредуења. Ако на ова 
е повод благајникот, ќе ја запечати благајната (ка-
сата). 

Во случаи на помали неуредности, каде нормал-
ниот ред може да се воспостави и со поблага казна, 
раководителот има право да го казни подручниот 
персонал според постоеките прописи. На решењето 
за казната казнениот може преку комисијата да се 
жали во рок од два дена само на надлежниот ин-
спекторат. Решението по оваа жалба има да се до-
несе во рок од пет дена. За решението се плакја 
такса пропишана за жалби на решењата на админи-
стративните власти. 

Кога решението ќе постане извршно се доставуе 
по еден примерок на Монополската управа и над-
лежниот инспекторат. 

Раководителот на комисијата за време на оса-
ството му или смената ќе го застапуе оценујачот 
кого ќе го одреди, инспекторатот. 

Должности и права на благајникот 
Т Член 57 

Благајникот на комисијата може да биде само 
активен монополски службеник кој добро ја познава 
благајничката и книговодната работа на откупните 
комисии. 

На благајникот му е должност да по писмена 
наредба на раководителот извршуе сите исплатуе-
ња, кога ќе се увери во исправноста на документите. 

Ако наредбата на раководителот не е на закон 
основана, благајникот ќе одбие таква наредба да 
изврши. 

Али ако раководителот и по други пат тоа пи-
смено нареди, тој наредбата (издатокот) ќе ја из-
врши и за тоа хитно и непосредно ќе го извести 
надлежниот инспекторат. 

Благајникот ги премапотпишуе на раководителот 
сите парични актови и должен е, ,на основ,а прописи-
те на овој Правилник, по сите обустави на тутун-
ските приемања на поедини садачи да изврши обу-
става, доколку тутунското приемање може да 1 а 
подмири. 

^ Благајникот за секоја неправилност во својата 
работа е одговорен како сметкополагач. 

Оценујач, контролни службеник и помошен персонал 

Член 58 
Оценујач може да биде само активен монопол-

ски службеник и мора да биде добар познавалец на 
тутунот. , , . 

Контролен службеник може да биде само акти-
вен монополски службеник, и тоа првенствено ОНОЈ 
кој работи на стручни тутунски работи. 

За помошен персонал првенствено имаат да се 
земаат лица запослени во монополските институции, 
а по потреба може да се земе и секое лице, кое ги 
ужива сите грагјански права и добро е запознаено 
со сметковните и административните работи. 

Сметачите материјално одговараат на комисијата 
ако состават и на исплата поднесат погрешно за-
сметана сметка и должни се разликата веднага да 
ја положат на благајникот на пополнуење касата. 

Претставители на садачите на тутунот 
Член 59 

При секоја комисија за откуп на тутунот е пр,и 
сатен еден претставител на садачите на тутунот 
Или неговиот заменик, избран со слободна волја на 
садачите на тутунот. 

Претставителот на садачите на тутунот односно 
неговиот заменик мора да биде добар познавалец 
на тутунот. 

Претставителот на садачите односно неговиот 
заменик го избират за логичната комисија садачите. 
кои на таа комисија го предават својот тутун на 
откуп. 

Изборот на претставителот и неговиот заменик 
ќе се изврши на начин како одлучат околиските 
(котарските) народни власти. 

Инспекторатот е должен благовремено да ги из-
вести околиските (котарските) народни власти, кои 
имаат да го извршат изборот, кои комисии ќе бидат 
оформуени и од кое подручје оние ќе ги откупуат 
тутуните. 

Околиските (котарските) народни одбори ќе ги 
известат дотичните тутунски станици за избраните 
претставители на садачите и нивните заменици, а по 
позив на тутунските станици односно комисии поме-
натите власти ќе ги испратат овие претставители 
односно замениците на комисијата на работа. 

Претставителот на садачите на тутун односно 
заменикот е должен да участвуе во работата на ко-
мисијата на проценката на тутунот. 

Во случај да претставителот на садачите на ту-
тун ја напушти работата, а исто тоа го направи и 
неговиот заменик, народната власт во седалиштето 
на комисијата е должна да на сакањето на раково-
дителот испрати свој претставител додека не се из-
бере нов претставител на садачите односно заменик. 

Работа на комисијата и членови на комисијата 
Член 60 

Сите членови на комисијата и помошниот персонал 
се должни да се поДвргнуат на наредбите на рако-
водителот и да отправуат и други службени работи 
кои раководителот ќе им додели. 

Комисијата мора своите дневни работи околу 
проценката и исплатата секоедневно да ги заклучи 
без оглед на пропишаното работно време. 

Комисиите за откуп на тутунот можат, според 
укажаната потреба, да работат и проценуат тутун и 
во празнични денови. 

Предавачка и експедиција на откупените тутуни 
Член 61 

Откупениот тутун комисијата е должна во те-
кот на истиот ден да го предаде на одредената мо-
нополска установа. По завршетокот на откупот ко-
мисијата доставуе на логичната установа извештај 
за предадената количина на откупените тутуни 
(образец Д О 28), за што добива потврда за приемот 
(образец Д О 29). 

Комисијата која работи ван седалиштето на ту-
тунската станица (амбулантна) и која Бедната врши 
експедиција на тутуните мора да исполнуе и спро-
водница (образец ДО 30) за секоја пратилка (вагон, 
кола односно брод итн.) посебно. Кога Утоварот ќе 
се заврши спроводницата се заклучуе и по неа се 
составуе извештај (образец Д О 31), кој се пракја за 
секој транспорт посебно. 
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Комисијата е должна да се грижи превозните 
средства да бидат во потполна исправна состојба 
(да се чисти, без задах, да не прокиснуат итн.), за 
што сносат одговорност на раководителот и експе-
диторот. 

За експедицијата на тутунот комисијата мора 
благовремено да добие од инспекторатот формално 
наредуење. 

Надзор на откупот на тутунот 
Член 62 

Ком,исиите за откуп на тутунот потпаѓаат под 
непосреден надзор на инспекторатот и тој е надле-
жен да издава на комисиите сите наредуења, на-
патствија и објаснуења во духот на директивите и 
овластуењата дадени од страна на Монополската 
управа. 

Врховниот надзор над работата на откупните 
комисии го вршат ^пратениците на Монополската 
управа. Нивната должност е да се грижат откупот 
да се врши по дадените директиви и одредби на овој 
Правилник. 

Одредените испратеници се надлежни на лице 
место да из,дадат потребни наредуења, доколку тоа 
го најдат за потребно, али се должни за тоа веднага 
да го известат надлежниот инспекторат и Монопол-
ската управа. 

Место на откупот. Права на раководителот 
на амбуланта комисија 

Член 63 
Откупот на тутунот мора да се врши во про-

сториите на тутунските станици. 
Кај комисиите кои работат ван седалиштето на 

место да издадат потребни наредуења, доколку тоа 
не го направила, раководителот на комисијата има 
право: 

1) да закупи локали за работа на комисијата и 
сместуење на откупените тутуни; 

2) да зема под кирија баланци, каси, столици и 
на тоа слично; 

3) да зема потребна физичка работна снага; 
4) да набавуе материјал за огрев и осветлење, 

како и материјал за канцелариски потреби; 
5) да го издава во закуп превозот на тутунот, 

поврзниот материјал, инвен^арските и другите пред-
мети, доколку за овие работи не би добиле пре-
возни средства на Монополската управа; 

6) закупите и набавките ќе се вршат по кус пат. 
а издатоците ќе ги правдат со уредни исплатни до-
кументи. 

Устапуење на простории и др. на комисиите 
Член 64 

Тутунските станици, во чии седалишта се врши 
откупот на тутунот, се должни на комисијата да ги 
стават на расположение канцелариите и сиот потре-
бен канцелариски материјал и друго, како и потреб-
на работна снага, било физичка, било за помошен 
персонал, и да се погрижат за амбулантните коми-
сии да припремат погодни простории. 

Распоред на доносуењето на тутунот на откуп 
Член 65 

Кога ќе се изврши задолжуењето на садачите со 
бербата на тутунот и утврди количината на бербата, 
тутунските станици ќе состават распоред на доно-
суењето на тутунот на откуп (образец Д. О. 32), ра-
сноредуејки го бројот на садачите и количината на 
тутунот на одреден број на работни денови за до-
тичната комисија, водејќи сметка, до одредениот 
ден за предавачката според распоредот можат сво-
ите тутуни да ги склапат и средат. 

Овој распоред се доставуе на одобрение на ин-
спекторатот и само одобрениот распоред тутунската 
станица смее да го достави на комисијата за откуп 
на тутунот, по кој истата ќе врши откуп на тутунот. 

Одобрениот распоред тутунската станица ќе го 
достави и на надлежната народна власт. 

Штом распоредот ќе биде одобрен, тутунските 
станици се должни за тоа да ги известат садените 
на тутунот и задругите, означуејки го на секој са-
дач (задруга) местото и денот, кога има да ја до-
несе својата берба на продавачка, за што веднага 
им издава спроводници (образец ДО 33). 

Во случај на оправданата потреба ком,исијата 
може да отстапи од одобрениот распоред, за што 
веднага мора да го извести инспекторатот со обра-
зложен извештај. Но се оваа измена не може без 
одобрение да се пречекори со распоредот утврдениот 
број на работните денови. 

Садачите (задругите) се должни да до одреде-
ниот рок за предаваната го завршат калапењето и 
средуењето и да ги припремат тутуните за предава-
ње на комисијата. 

За предавачката на тутунот мора истовремено 
да се повика садачот, кој добил предуем заедно со 
неговите гаранти и исплатата ќе им се изврши дури 
кога сите тројца ќе го предадат својот тутун. 

Дозволен мањак 
Член 66 

Ќе се смета да садачот (задругата) својата бер-
ба уредно ја предал, ако мањакот не прејдуе 10% 
од колич,ината со која е задолжен. Уредноста на 
предавачката се цени по застапеността на брањата 
во бербата. 

Ако садачот (задругата) предаде помала коли-
чина на тутун но што е задолжен, комисијата ќе со-
стави записник за помалата предавачка. 

Предавачка бербата на тутунот 
Член 67 

Садачот мора да ја предаде целокупната своја 
берба одеднаш. Раководителот на комисијата може 
исклучително и во оправдани случаи да ја дозволи 
продавачката на тутунот и во два пати. Заедно со 
тутунот, садачот е должен да ја врати дозволата, 
ако му е одобрена продаваната во два пати, коми-
сијата ќе води посебна евиденција за предадената 
количина на тутун во брањето. 

При предавачката на тутунот се смета садачот 
лично да го предал тутунот ако тутунот некој други 
за него го предал и ја врати неговата дозвола. 

Избраниот преставител на садачите на тутунот 
може и лично да го предаде својот тутун, али тој 
не може да предава за други садачи. Ако престави-
телот на садачите на тутунот како предавач овој 
свој тутун го оспори, тогај во втор степен ќе го цени 
неговиот заменик со раководителот. 

Ако садачот во означено време не да ја донесе 
на откуп целокупната своја берба, исклучуејки ако 
не му е одобрена предавачката во два пати, садачот 
е должен затоа благовремено да ја извести комиси-
јата и постапката да ја оправда. Во тој случај рако-
водителот ќе му одреди нов рок за предавачката на 
тутунот. Ако садачот задоцнуењето не го оправда 
или за новиот рок не го донесе скалапениот тутун 
на предавачка, раководителот на комисијата ќе бара 
од местната народна власт да целокупната тутунска 
берба на логичниот садач ја донесе на комисијата 
за откуп на тутунот на трошок на самиот садач. 

Задоцнуење на предавачката на тутунот 
Член 68 

Ако садачот на тутун од оправдани разлози, 
зашто е должен благовремено да ја извести комиси-
јата, не могол својот тутун да го предаде на коми-
сијата до свршетокот на нејзината работа, комиси-
јата на последниот ден на работата ќе го обавести 
надлежниот инспекторат за бројот на тие заостанали 
сад ани и за количината на нивниот тутун за горе, да-

вачка. 
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За иредавачката на овие заостанати тутуни ту-
тунската станица ќе направи распоред на донесуе-
њето на тутунот, по него ќе ги повика заостаналите 
садачи и нивните тутуни ќе ги процени по комиси-
ски пат. Во состав на оваа комисија влегујат: ста-
решината на тутунската станица, како раководител, 
дотогашниот претставител на садачите на тутунот 
и уште два службеници на станицата, кои самиот 
старешина на станицата ќе ги одреди. 

Еден од овие два службеници ќе ја врши долж-
носта на оценувач а вториот на контролен слу-
жбеник. 

Дневна награда за оваа работа припагја само 
на преставителот на садачите на тутунот. 

Проценката и на овие тутуни ќе се изврши во 
се според прописите на овие одредби. 

Исплатата на овие тутуни има да се изврши од 
касата на тутунската станица, а книжењето има да 
се изврши по книгите на самата станица. 

За исплатата на ваквите садачи станицата мора 
да бара од инспекторатот уредно одобрење на кре-
дитот. 

За направеното станицата ќе поднесе извештај 
на инспекторатот по образецот за главниот преглед 
на откупот на тутунот. 

Присобирана мустри на тутунот 
Член 69 

За да би комисијата за откуп на тутунот имала 
што поарен преглед за состојбата на произведената 
берба на тутунот во рејонот во кој ќе го откупуе 
тутунот, тутунските станици ќе извршат присоби-
рана на потребни, тутунски мустри. 

Примероците на тие мустри имаа да се присо-
бират на тој начин што ќе се оние земат од разни 
станици и од тутун на разна кондиционална состојба. 

Одбраните примероци треба да ги обватат ква-
литативните и вредносните одстапуења на тутунот 
и нивниот распон во дотичниот реон за дотичната 
година. 

По овие мустри раководителот на откупот има 
да даде на оценуваните линија на проценката. 

Тутунот земен за мустри на садачот се плакја 
по квалитетот и тежината. 

Проценка на тутунот 
Член 70 

Проценката на тутунот е јавна, али во работата 
на комисијата за откуп на тутунот неповикани лица 
не смеат да се мешат. 

Проценката на тутунот ја врши оценујачот на 
основа пропишаните мерила за квалитативната про-
ценка на тутунот. Кај оваа проценка должен е да 
учрствуе предавачот на тутунот. 

Садачот е должен својот тутун да го донесе на 
баланца, на која е распореден. 

Секоја бала или некија оценујачот прво ќе ја 
оцени и групира по сортите и класите, а потоа овие 
бали (чекии) на истата сорта и класа групно ќе ги 
премерат на баланцата. Уз бројот на белите ќе се 
утврди бруто, дара, и нето тежината на дотичната 
класа, односно сортата и ќе се внесат во книгата на 
проценката (образец Д. О. 34). За секоја класа ќе 
се изврши пресметка на вредноста, ќе се изведе со-
бирот на вредноста на бербата и просечната цена по 
килограм. Добиената просечна цена се соопштуе на 
предавачот. Ако садачот се задоволи со оваа про-
ценка, податоците на проценката ги внесуе контрол-
ниот службеник во пресметката на проценката и ис-
платата на тутунот (образец Д. О. 35). 

Ако садачот не се задоволи со проценката, спо-
рот се решуе како што е предвидено со чл. 75 на 
овој Правилник. 
Појам на класата и мерила за квалитативната про-

ценка на тутунот 
Член 71 

Класата е основна квалитативна и вредносна 
единица по која тутунот се проценуе и откупуе, а 

на која се одредуе цена од 1 кг. на тутунот во ди-
нари на ДФЈ. 

Класата го опфакја тутунското лисје на одре-
дена квалитативна вредност. 

Затоа за поедини подручја на производството 
на тутунот, пореклото, поедините типови, климат-
ските зони и сорти — квалитетните групи на ту-
тунот — посебно се пронишуе во колку класи до-
тичниот тутун ќе се разврсти и кое тутунско лисје 
според изражајот на своите вредносни својства 
спагја во дотичната класа. 

Мерилата за квалитативната проценка на туту-
нот и прописите за разврстуењето на тутунот по 
сортите се додават на овој Правилник како додаток. 

Цените за откуп на тутунот по класите се од-
редуат непосредно пред откупот на тутунот според 
општиот квалитетен изражај на бербата во дотич-
ната година, според производните трошкови на ра-
ционалната обработујачка на тутунот и според со-
стојбата на цените на меѓународното пазариште на 
тутунот. 

Награда 
Член 72 

На садачите на тутунот (задругите) ќе се из-
дава награда: 

1) за изванредниот квалитет на тутунот; 
2) за беспрекорна среденост на тутунот. 
Наградата ја одредуе Министерот за финансии 

на сојузната влада на предлог на Монополската 
управа, а се објавуе заедно со цените за откуп на 
тутунот. 

Наградата може да се издаде во пари или ка-
кви друг.и предмети или материјал, потребен на са-
дените. 

Право на оваа награда има само садачот (задру-
гата) кој уредно ќе ја предаде својата берба на 
тутунот во смисал чл. 66 на овој Правилник. 

Наградуењето се врши по предлог на комиси-
јата и по одлуката на инспекцискиот орган на ин-
спекторатот. Тутунот на садачот предложен за на-
града ќе се чува на посебно место во магацинот на 
тутунската станица до прегледот од страна на ин-
спекцискиот орган на инспекторатот. 

Книжење 
Член 73 

Кај секоја поедина баланца мораат да бидат: 
оценујачот, контролниот службеник, а од помош-
ниот персонал по еден мерач и сметач. 

Оценујачот ја води книгата на проценката на 
тутунот (образец Д. О. 34), во која го запишуе бро-
јот на балите, односно чекиите, бруто, дара и нето 
тежината за секоја поедина класа на дотичната 
сорта на тутун, како и вредноста и просечната цена 
која ја пресметуе сметачот. Книгата на проценката 
се води во два примероци со мастилава писалка и 
индиго. Вториот примерок (дупликатот) се предава 
на садачот како потврда за предадениот тутун. 

Кога оценујачот ќе ја заклучи проценката на 
еден садач ги пренесуе податоците на проценката на 
дотичниот садач во книгата на дневните заклучоци 
(образец Д. О. 36). 

Кога контролниот службеник ќе заклучи една 
пресметка, ја заклучуе и оценујачот книгата на днев-
ните заклучоци за исти број садачи, кој е внесен во 
дотичната пресметка и ги срамнуат собирите. 

Оценујачот и контролниот службеник се одго-
ворни материјално и кривично, првиот за објектив-
ност на проценката, а вториот за точноста на ме-
рата, а обајцата одговараат за точно водење на 
книгите. Исправността на баланците има често да се 
контролира од страна на претседателот на садачиге 
на тутунот, оценујачот и контролниот службеник. 

Покрај тоа контролниот службеник е одговорен 
материјално ако пропушти при приемот на туту-
нот да означи во пресметката колку и на кој садач 
требе да се наплати за упропастениот поврзни ма-
теријал. 
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Дневни заклучоци 

Член 74 
Кога примањето на тутун во текот на еден ден 

се заврши, се,кој оценувач е должен да го изведе ре-
зултатот на дневното примање но книгата на ,днев-
ните заклучоци ,на дотичниот оценујач (обрезец Д.О. 
36). Сите тие резултати (ако има повекје оценујачи) 
се вие суат во младата на днев,н,ите за,клучоци на 
комисијата (образец Д. О. 3-6) и се заклуч,уат секо-
јдневно. 

Собирите на днев,ните заклучоци ,кои мораат да 
се слепат со собирот на дневни,кот ,на откупот и со 
собирот на кн,игата на отку,пот — р ас ходникот — 
служат како грагја за, составуењето н,а тридневниот 
извештај за от,купениот тутун (обра,зе,ц Д. О. 37), 
кој се поднесуе секоја среда и сабота на надлеж,н,иот 
на ,инспекторатот и Оделењето за тутун. 

Решуење на споровите на проценката 

Член 75 
Ако продавачот на тутунот не се задоволи со 

проценката на оценујачот, ќе се повика раководите-
лот и преетавителот на .садените на тутунот поради 
решуење спорот ,на лице место. 

Ако и тотај не се постигне согласност, тутунот 
ќе се ,смести во магацин ,и оспорените количини на 
тутунот ќе ги процени стручен испра тепиќ н,а ин-
спекторатот. 

Проценка на оспорените тутуни по завршетокот на 
работата на комисијата 

Член 76 
На случај да комисијата ја заврши работата на 

проценка н,а тутунот, а проценката на оспорените 
тутуни не е уште извршена, оспорениот тутун ќе се 
предаде по список (образец Д. О. 38) на тутунска,та 
стани,ца од чии реон се отку,пуе тутунот, каде про-
ценката на истите ќе ја изврши во втор степен ше-
фот на тутунската станица, како ракододител, заедно 
со п,реставителот на садените на тутунот. 

За -сето ова раководителот е должен водната ,де 
го обавести ин,с,пекторатот. 

Одбивање на влага 

Член 77 
Како прекумерно влажен тутун се смета оној 

тутун, кој, згрчен во рака, не се в рак ја во првобит-
ната состо,јба т. е од ново д,а се израмни. 

Ако е тутунот прекумерно влаже,н аценујачот од 
неговите тежин,е ќе је одбие соодветната тежи,на на 
поголемената влага а остатокот како нето тежине 
на тутунот ќе го убележи во книгата на проценката. 
Количината одбиена на име на поголеменете влага, 
как,о и к анди цион ал,нат а состојба на тутунот, има да 
се води по книгата на проценкате. 

Тежината о,дбиен,а н,а име поголемената влага не 
се признава за оправдание не количината, со кое са-
дачот е задолжен. 

На случеј експедицијата на откупените тутуни 
количината на влажните и мувлосаните тутуни го 
утврдуе тутунекете станица на основа прегледот на 
примените тутуни. 

Проценка и откуп на несредената берба 

Член 78 
Секој саден не туту,н е должен својате берба! да 

е иредеде на ,комисијата во исправ,на среден,а состој-
ба и на местото каде се врши примањето на тутунот 
и тоа за свој трошок. 

Ако тутунската берба ќе се донесе ,на комисијата 
на откуп ,во низи, тогај теков т,утун ќе се откупи по 
посебни цени ако е употребив за фабрика шиј а. 

Ако се при проценката на. тутунот утврди де 
тутунот не е иепревно сроден и да во балата и чеки-

јете мегју повисоките класи се умешени и калапи не 
пониски клеси, текве беле или чекије ќе се процени 
по клесата које одговере на средната квалитетивне 
вредност на залепениот тутун. 

Проценка на оштетените тутуни 
Член 79 

Не гредобитниот, искинатиот или со болест 
оштетениот тутун не може да се признее цене која 
би ја имал тој тутун да останел здрав, ами таквиот 
тутун има да се процени како оштетен но мерилате 
зе квелитетивне проценке не тутунот. 

Ресипено или гнило (скапано) тутунско лисје, не 
употребиве за фабрикецијете не тутунските прера-
ботки ќе се откупуе по посебна гарифе, доколку 
е подесно зе фебрикеција на никотин. Во противно 
ќе се поништи. 

Што се однесуе на тутунските ситњавини — от-
падоци — кои се признавет кеко опревдење за за-
должената количина за тутун, истите не можат да 
износуат повекје од 5% не целокупнете бербе на 
дотичниот саден. Овеа ситнавине — отпедоци, ако ги 
има, морает де се покежет не комисијата посебно 
без странски предмети. 

Ако се во матичниот тутун при проценкате најде 
и неупотребив материјал за фабрикације не тутунот 
или песок оценујачот ќе ја одбие тежинате не тој 
метеријел од утврдената тежина на односната бала 
или некија со вештачење. 

Дара 1 

Член 80 
При откупот на тутунот во бали се одбива од 

бруто тежинате на секоја бале не име дара просечне 
тежина на саргиите и конопот, која ја утврдуе коми-
сијата со пробн,о мерење на извесен број (10—15) 
саргии и коноп. Утврдуењето не дера ком,исјете ќе 
го изврши пред почетокот не откупот, зе време 
претходниот состенок не комисијете зе што соста-
вујет зеписник (образец Д. О 39). 

Требуење пари. Благајна 
Член 81 

Откупната благејна мора да биде секој пат снаб-
девене со доволне суме не пери за исплатуење отку-
пените тутуни, како поради недостатокот на пари 
работите на откупот не би биле во застој. 

Монополските инспекторати се должни преку 
Управете не монополот блеговремено де ги обезбе-
дат потребните суми на пари за исплатуење откупе-
ните тутуни. 

Зе водење сите лични и материјални расходи 
секоја комисија за откуп на тутунот мора да води 
книга на благејнете не трошковите. Покрај оваа 
книга секоја комисија мора де води уште и книге 
не еманети кои довагјет и отудијет и книге не по-
трошниот материјал. 

Поврзни материјал 
Член 82 

Тутунскате стенице доставуе на комисијета спи-
сок на поврзниот материјал издаден на садените 
(образец Д. О 23). 

Комисијата по овој список ќе се задолжи по 
книгате не потрошниот метеријал и веднаге ќе го 
потврди пријемот не тутунскета станица, која на 
основа на овае потврда ќ,е се одолжи по книгата од 
слободниот поврзни материјел. 

Сиот неупотребен поврзни материјел кои сада-
чите на тутунот ќе го в,ратет на комисијата, комиси-
јата е должна на крајот на својат,а работа со акт да 
го предаде на недлежнете тутунске станица. Бед-
ната по пријемот на овој материјал стани,цат,а со 
истиот ќе се задолжи по книгата не слободниот по-
врзни материјал и ќе го потврди пријемот на коми-
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сијата, која на основа на таа потврда ќе се одолжи 
на книгата на потрошниот материјал. Со поврзниот 
материјал, кој се пракја на други установи на тутун-
ските бали, комисијата ќе се одолжи на основа спе-
цијалните потврди (образец Д. О 29) од страна на 
тутунската станица на која истиот е пратен. 

За упропастениот поврзен материјал комисијата 
во книгата на потрошниот материјал ќе ј а означи 
страната и редниот број на книгата на благајната на 
трошковите и бројот и сортата на наплатениот ма-
теријал, со кое книгата на потрошниот материјал 
ќе се ,израмни. 

Пресметка 

Член 83 
Контролниот службеник, штом се заврши прие-

мот на тутунот на еден садач ги внесуе податоците 
во пресметката (образец Д. О. 35) и ги сравнуе со 
оценујачот по книгата на проценката. 

Оваа пресметка се води засебно по селата — ме-
стата, а запишуење и заклучуење се врши со ма-
стило. 

На пресметката на оспорените и накнадно про-
ценетите тутуни на местото на потписите на оцену-
јачот и контролниот службеник се става белег да 
конечната проценка ја изврш,ил раководителот и пре-
ставителот на садачите на тутунот, односно испра-
т е н и о т на инспекторатот. 

Штом пресметачот ќе ја пресмета вредноста на 
тутунот и ќе ги изврши сите обустави и спреми 
пресметка (Образец Д. О. 35) за исплата, он ја пот-
пишуе и заведуе во дневникот на откупот, кој е 
истоветен со расходникот и во посебни табаци 
(Образец Д. О. 40), а потова го поднесуе на потпис 
на раководителот, кој наредуе исплата. 

Кога раководителот ќе ја потпише наредбата 
за исплата, пресметката се предава на благајникот 
на проверка и исплата и он наредуе изработуење на 
пресметката за исплата (Образец Д. О. 41), која се 
работи со мастилава писалка и со индиго. Од оваа 
пресметка за исплата еден примерок — дупликат — 
се дава на предавачот на тутунот при исплатуењето. 

Исплата 

Член 84 
Исплатата на откупениот тутун се врши на денот 

на проценката и ќе се изврши на лицето кое на бла-
гајникот ќе поднесе дупликат од книгата на про-
ценката. 

Исплатата ќе се изврши по пресметаката (обра-
зец Д. О 35) која нема да ја потпишујат предава-
чите на тутунот, но при исплатата мораат да приса-
ствуат двајца сведоци, кои со својот потпис на пре-
сметката ќе потврдат да е тутунот исплатен. 

Книжење на откупот 

Член 85 
По извршената исплата овие пресметки (образец 

Д. О. 35) благајникот ги уводуе секоедневно во кни-
гата на откупот на тутунот-расходникот (образец 
Д. О. 40). Уводуењето се врши на тој начин што 
вкупниот собир на секоја пресметка се внесуе во 
книгата, која секоедневно се заклучуе. На тој дне-
вен заклучок се додава од порано вкупниот заклу-
чок па тија обата се собират и се добива резултат 
на целокупниот откуп до тој ден заклучно. 

Исто така по завршената исплата сите садачи од 
пресметките (образец Д. О. 35) се разведуат посебно 
во катастарот (книгата на производството на ту-
тунот). 

Книгата на откупот (расходникот) на крајов ха 
потпишујат раководителот и благајникот. 

Обустави 
Член 86 

Од износот, кој на садачот припагја за продаде-
ниот тутун, се задржава: вредността на упропасте-
ниот поврзни материјал; трошкови^ направени на 
сметка на садачот по прописите на овој Правилник, 
при.мениот предуем; паричнит,е казни по 'монопол-
ските кривици на основа правно-снажните пресуди, 
доколку не се наплатени, како и текукјиот и евенту-
ално заостаналит паушални улог за осигуруење ту-
тунот од град. 

Никакви други такси ни давачки како ни адми-
нистративни ни приватни посакуења не можат од 
тутунските примања при исплатата да се одбиват или 
наплатуат. 

Документи на откупот 
Член 87 

По завршената работа комисијата мора да под-
несе на Оделењето за тутун и на инспекторатот пре-
глед на експедицијата на тутунот (образец Д. О. 42) 
и ,главен преглед на ,откупот на тутунот (образец 
Д. О. 43). 

Покрај овоа раководителот на комисијата, спро-
водуејки ги горните прегледи, поднесуе свој писмен 
извештај, во кој кратко и езгровито ќе ги обвати и 
изнесе најглавните моменти за време комисиската 
работа и ќе учини евентуални предлози. 

Одма после това комисијата е должна да ги 
испрати со аманетна пошта на Оделењето на смет-
ководството на Монополската управа книгите на 
проценката (примања) на тутунот, книгата на отку-
пот (расходник), преглед на експедицијата на туту-
нот и потврда на приемот на експедираниот тутун, 
сите пресметки (образец Д. О 35), книгата на благај-
ната на трошковите, обете книги на аманетите, из-
водот од книгата на благајната на трошковите со 
сите правдајукји документи, а сето останало ќе пре-
даде на онаа тутунска станица на чија територија 
работи. 

Преостаналата готовина има одмах да се положи 
на чек на Управата на државните монополи. 

Комиисите се должни своите архиви да ги средат 
и така средени да ги предадат на чување на тутун-
ските станици. 

Главен преглед на откупот на тутунот 
Член 88 

/ За да би комисијата могла да состави главен 
преглед за откуп на тутунот, она од посебните та-
баци (образец Д. О. 40) ќе ги земе собирите на секое 
село-места на една околија (ко^ар) и тие собири на 
една иста околија ќе ги собере и ќе изнајде резул-
тат за таа околија. Така добиениот резултат по ме-
стата и околиите (котарите) се уносуе во главниот 
преглед за откуп на тутунот, кој, кога ќе се заклу-
чи, мора потполно да се слага со книгата за. откуп 
на тутунот (со расходникот и со прегледот за експе-
диција на тутунот). 

Дневна награда 
Член 89 

На членовите на комисијата за откуп на тутунот, 
на преставителот на садачите на тутунот, на благај-
никот и помокјниот персонал, како и на инспекцис-
ките органи — ^пратениците на Управата на држав-
ните монополи — за вршење работите околу откупот 
на тутунот припагја дневна награда. 

Дневната награда на сите овие лица секоја го-
дина пред почетокот на откупот на тутунот ќе ја 
одредуе сојузниот Министер за финансии по пред-
лог на Монополската управа. 

На членовите на комисијата, на преставителот на 
садачите на тутунот, на благајникот и помокјниот 
персонал и на инспекциските органи, кога работат 
надвор од местото на своето постојано службуење, 
одредените дневни награди течат од часот на кини-
суењето од постојаното место на службуењето па 
до часот на повраќањето на постојаното место на 
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службуењето, додека попатнината им припагја по 
Правилникот за патните и селидбени трошкови. 

На членовите на комисијата, на пресгавителот на 
садените на тутунот и на благајникот, кога работат 
на местото на своето постојано службуење, одреде-
ните дневни награди течат со денот на комисискиот 
состанок па заклучно со денот на разрешењето од 
должноста, а на помокјниот персонал со денот на 
почетокот на проценката на тутунот па заклучно со 
денот на разрешењето од комисијата. На инспекцио-
ните органи кога рабоатат во местото на своето 
службуење им припагја одредена дневна награда за 
работа во местото. 

На инспекционите органи како и на членовите на 
комисијата, на преставителот на садачите на тутунот 
и на благајникот за откуп на тутунот надвор од ме-
стото, кои во текот на рабоатата на комисијата се 
разболеле, им пртапагја за време на болеста и повра-
токот на редовна должност во место комисииските 
дневници дневница по Правилникот за накнада пат-
ните и селидбените трошкови. Во тој случај на пре-
ставителот на саканите му припагја дневница на 
званичник. 

Исплатата наградите на членовите на комисијата 
на преставителот на садачите на тутунот, на благај-
никот и помокјниот персонал се врши десетодневно 
уназад по список (образец Д. О. 44 и 45). 

Разрешена на членовите на комисијата 
Член 90 

После завршената проценка на тутунот мораат 
одма на идниот ден да се разрешат сите членови 
на комисијата освен раководителот и благајникот. 
Од помошниот персонал раководителот на комиси-
јата ќе задржи потребен број според природата и 
опсегот на работата и постапно ќе ги разрешуе од 
должностите. 

Кога комисијата ќе ја заврши работата и кога 
нејните членови ќе се разрешат од должноста пре-
стануе и функцијата на преставителот на садачите 
на тутунот. 

При амбулантните комисии раководителот може, 
ако това потребата сака, да задржи уште еден член 
на комисијата. 

Раководителот и благајникот како и задржаните 
лица ќе работат највекје уште за 10 дена по завр-
шената проценка на тутунот, после кој рок ќе се 
разрешат од должноста. 

Колку дена ќе рабоатат по завршената проценка 
поедини раководители, благајник и задржаниот по-
моден персонал ќе одлучуе надлежниот инспекторат 

Но ако благајаната на трошковите и после тие 
десет дена не може да се заклучи, благајникот ќе ја 
понесе со себе и ќе ја заклучи кога документите ќе 
ги прими и ќе постапи понатамо по чл. 87 на овие 
одредби. 

Обрасци 
Член 91 

Сите обрасци се составни дел на овие одредби 
и нив ги пропишуе и мењава оделењето за тутунот. 

Тужба 
Член 92 

Пријавите за повредите на прописите од овој 
Правилник ќе се достават преку односните тутунски 
станици на надлежната власт на понатамошна работа 

Казнени одредби 
Член 93 

1. — Со парична казна од 50.— до 250.— динари 
ќе се казни: 

1) садачот кој не засади прописани минимум на 
тутунските струкови (чл. 8); 

2) садачот кој посади поголем број струкови 
но што износуе толеранцијата (чл. 15); 

3) лицето кое добие дозвола за садење тутун па 
не посади тутун и неја врати дозволата до одреде-
ниот рок (чл. 17); 

4) садачот кој не ја пријави промената на бро-
јот на струковите и бројот на парцелите до одреде-
ниот рок, (чл. 17); 

5) еадачот кој произведуе семе за сеидба без 
одобрење (чл. 19); 

6) лицето кое без одобрење произведуе расад 
(чл. 21). 

II. — со парична казна од 100.— до 500.— динари 
ќе се казни: V 

1) садачот кој посади тутун надвор од реоните 
одобрени за садење тутун (чл. 14); 

2) садачот кој не посади одобрен тип на тутунот 
(чл. 19); 

3) садачот кој се не одзива на наредуењето на 
Монополск,ата управа за производство на тутунско 
семе (чл. 19); 

4) садачот кој произведуе отава (филиз) (чл. 41). 
Ш. — Со парична казна од 500.— до 10.000.— 

динари ќе се казни: 
1) лицето кое ќе засади тутун без дозвола 

(чл. 4); 
2) садачот кој не го оправда мања,кот помегју 

очекујаната и задолжената количина на тутунот во 
сува состојба (чл. 33); 

3) членот на задругата кој него предаде тутунот 
во задружната сушница (чл. 34); 

4) садачот кој ја отугји целата или делот на сво-
јата берба изнад 10% задолжената количина (чл. 66); 

5) садачот кој не пријави некоја парцела во цел 
да го прикрие садењето на тутунот. 

IV. — Иследување на монополските кривини вр-
шат тутунските станици или народните одбори, а па-
рични казни изречујат надлежните монополски ин-
спекторати. 

Казненото лице плакја и такса за решење за каз-
ната по Законот на таксите. 

Против тоа решење има место на жалба на Упра-
вата на државните монополи преку инспекторатот 
кои казната ја изрекол во рок од 15 дена од денот 
на соопштуењето. Жалбата се таксира по Законот 
за таксите. 

V. — Во случај да казненото лице на позив на 
извршната власт не ја уплати казната во готови 
пари, истата ќе се наплати од неговиот имот. 

Во случај да е паричната казна во опште не 
наплатеа, , истата ќе се замени со казна на присилна 
работа во сразмера: за секои и започнати 50.— ди-
нари 1 (еден) ден присилна работа. 

Таксата мора секој пат да се наплати во готово 
односно во таксени марки. 

За кривините уброени во ст. Ш од овој член 
окривеното лице може да биде осудено покрај па-
ричната казна и на казна со присилна работа до 6 
месеци, која не може да биде заменета со парична 
казна. Казните за присилна работа ги изречујат на-
родните одбори. 

VI. — Кривиците од ст. I од овој член застаруат 
за 3 месеци, оние од ст. II за 6 месеци, а оние од ст. 
III за година дена. 

Извршните решења по монополските кривици 
застарујат за една година. 

Застарелоста почнуе да тече од денот на подне-
суење пријавата на неделната власт или надлежниот 
инспекторат односно од денот за извршноста на 
решењето. 

Текот на застарелоста се прекинуе со секоја 
радња на неделната односно извршната власт прев-
земена во сврха на иследување делото односно из-
вршење решењето за к,азна. 

Извршење на Правилникот 
Член 94 

За извршуење на овој Правилник ќе се грижи 
Оделењето за тутун, инспекторатите и тутунските 
станици. 
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Влегував во сила на Правилникот 

Член 95 
Овој Правилник влегуе во сила од денот на пот-

писот а тогај престанујат да важат ,и сите порани 
прописи и одредби за садење и откуп на тутунот 
кои би биле во противност со одредбите и проп,и-
сите на овој Правилник. 

И.Мбр. 8318 
25 октомври 1945 година 

Белград 

Министар за финансии, 
Сретен Жујовић, с. р. 

919. 
Министер за финан,сии на Сојузна влад,а е донел 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ИЗМЕНУЕЊЕ И Д О П О Л Н У Е Њ Е ПРОПИСОТ 
ЗА Р А З Р Е З И НАПЛАТА ДАНОКОТ НА ЛУКСУЗ 

Член 1 
Во списокот на луксузните предмети каЈ ред-

ниот број 100 (бр-ојот на царинската тарифа 486) се 
додава следното: „Не подлегнуе на данокот за лук-
суз: јавните паметници, надгробните паметници и 
гробниците ото дигнати на падналите борци во на-
родноослободителната борба, како и жртв,ите на фа-
шистичкиот терор. Наведените својства се докажуат 
со уверење од надлежниот околиски народен одбор". 

Член 2 

Ова Решење стапуе на сила со денот на обнаро-
дуење во „Службениот лист". 

Ш бр. 4400 
18 декември 1945 година 

Мин истер за финине ни, 
Ср. Жујовић, с. р. 

920. 
До доносуење Законот за ор,ганизацијата на 

ватрогасната служба, а со обзир на важноста која 
индуст,риските претпријатија и заводи преставуат з,а 
народната и,ривреда и обнова на зе,мјата, пропи-
шувам ова 

ОБАВЕЗНО НАПАТСТВИЕ 
ЗА ОРГАНИЗУЕЊЕ ИНДУСТРИСКОТО И З А В О Д -

СКОТО ВАТРОГАТСТВО 

1). — Индустриските претприја,тија и заводи важ-
ни за народната привреда должни се да имаат с,воја 
самостојателна служба за заштита од пожар, како и 
за неговото гасење. По,ради то,а мораат: 

а) да организуат од с,воите работници и наме-
нат еници нарочми ветрот а,с,ни единици; 

" б) да набават и постојано да држат во исправно 
стање потребен број на соодветни ватрогасни справи 
и опреми'; 

,в) членовите на -своите ватрогасни единици да ти 
учат преку специјални кур-севи, вежби и преда,вања, 
за вршење ватрогасни задачи. 

2. — Зад ат окот на индустриската односно за-
водската ватро-гасна единица е: 

а) спроводуење пожарн-о-превент-ивни мерки; 
б) г-асење пожар; и 
в) у к а ж у в а в помокј на озледен,ите лица -п,ри п-о-

жари или други несреќни. 
3. — Членовите на индустриските односно завед-

е в т е ватрогасни единици должни се д-а ги из,вршуат 
своите задачи совесн,о и пожртвовано и да се стоко -
руат на наредбите на сво-ите ватрогаски рако,води-
тели. Пор-ади оспособуење за вршење своите ватро-
га-сни задачи оние -се обавезни да -одат н,а одредени 
в-атрогаони курсеви (ил-и школи), в е ж Љ и предавања. 

4. — Раководството ма овие ваир опасни единици 
го еоч-инуат: командир, негов заменик и потр-ебен 
број десет ари. Ос-ем тоа секоја в атр опасна единица 
мора да им,а и -свој еконо-м (чувар ,на пр,иборот). 

Раководството и економ-от ги одр-еду е -управата 
н-а пр-етпријатието односно на заводот во спора,зум 
со членовите на самите единиц,и. 

5. — Кои претпријатија или заводи се должни 
да и,маат своја сам-остојателна ватрогасна -служба 
одреду е: 

а) за сојузните претпријатија или за-води соју-
зното Министерството на внатрешните работ,и во со-
гласност со надлежното ресорно министерство; и 

б) за остана,лите пр-етпријатија ил-и з-аво,ди зем-
ските (министерства ,на внатр-ешните работи во с-огла-
сност -со надлежното ресорно министерство. 

Од о-в,а се одзимаат државните војни претп-рија-
тија или заводи. 

В-о случај да се ,два или по-векје п-ртприј атија или 
заводи најдуваат в-о еден блок, може да им се, н-а 
нив,но барање, од-о-бри да имаат една заедн,ичка ва-
трогасна единица. 

6. — ' В о реш-ењето ,со кое с-е одреду-е претприј-
тиет-о односно завод-от кои мор,а Да има св,о,ја -само-
стојателна ватрогасна служба се наз,начуе и: 

а) бројното стан. е на лугјето на него,вата ватро-
гасна едини,ца; 

б) спр-ема за членовите и прибор и справи за га-
сење -на пожар, кои ,претпријатието или заводот е 
должно да ги набави и да ги има. 

Бројното стање на лугј-ето, опрма,та н,а приборот 
и с,правите се одредуе според го-лемината -и значајот 
на претпријатието или зав-одот, по степенот ,н,а опа-
сноста од п-ожар и теренскит-е прилики. 

Бројното стање на лугј-ето, -опремата на пр-иборот 
вр,шуење на ватр-опасните задачи на теренот со одре-
дените справи и прибор. 

7. — В-о случај н,а пожар (или дру-г,а несрекја в-о 
,пртпри јагнето односно за,водот неговата ватрогасна 
ед еница под раководство на св-ојот ком-анд,ир или не-
говиот заменик в едната ќе превземе га-сење П,а пожа-
рот или спасуење, а управата за собитието го изве-
штаи а надлежниот раков,одител на државната ватро-
шена м,ишиција. 

8. — Ватрогасната единица на претпријатието 
или заводот обавезно е да (зем,е у нас т,ие во гасењето 
пожарот, преди,звикан во местото к а ј шт-о се на,вогЈа 
претпријатиет,о или за,водот ак,о т-оа ,нареди надлеж-
ниот раководител за внатрешните работи. 

9. — -Гасењето на пожарот односно опасуењетг) 
се спроведи п-од раководство на командирот на др-
жавната ватрогасна мил-иција секогаш кога год ,во 
тоа и таја зема умаетие. 

10 —. Поблиски о-дредби ,за организација на ва-
трогасната служба во и,ндустриските претпријатија и 
,зав-оди ќе изда,ва сојузното односно земското мини-
стерство на внатрешните рабо-ти во согласно-ст со 
надлежните ресорни Министерства. 

(Бр. 6582 
13 декември 1945 година 

о!01 рад 

М,ин,истер з,а внатрешните работи, 
Влада Зечевић, с. р. 
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ПРОДОЛЖУЕЊЕ СРОКОТ НА ПРОДАВАЊЕТО 
ПРИГОДНИТЕ МАРКИ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ 

Со-Решеше на Министерот на поштите, телегра-
фите и телефоните бр. 15039 од 15 декември 1945 
година одлучено е срокот ,за продаваната на при-
годните марки со вишокот во полза на Црвениот 
крст да се продолжи уште за месец дена, така да 
овие марки (бидат во ,продавачка заклучно до 15 ја-
нуари 1946 година а за франкирање за поштенските 
пратилка да важат до 15 февруари 1946 грдина. 

Бр. 1539/45. ,— Од ,Министерството на поштите 
телеграфите и телефоните. 

О А А И К О Б Л Н И Л 
ПРЕТСЕДНИШТВО 

на Антифашистксто векје на народното 
ослободуење на Југославија 

на предлог на Врховниот командант на Југосло-
вен,ската армиј,а/ Маршал ,на Југославија Јосип 
Рроз-Тито 

о д л у ч у е 
да се за умешност во командовањето, специјал-

ни подв,изи, показана храброст и нарочити за,слуги 
за народ одликујат 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД: 
потпуковник Родовић Н. Владимир; 
мајори:. Ђерковић Н. Војин и Лековић Т. Ве-

лиша; 
Мастиловић Г. Мирко. 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И РЕД: 
капета,н Мирић Александар.' 

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
мајор Вујошевић М. Периша. 

I СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА Ш РЕД: 
Узјори: Алексић М. Божидар, Нешковић Бора, 

Новакови!^ Боривоје, Полов,ина В. Митар и Савић 
Светозар; 

капетании: Алексић Радомир, Бокан Душан, Га-
лић Л. Драго, Гаговић М. Милан, Лекић Радован, 
Максимовић Ј Гојко, Прокић Д Пантелија, Попо-
вић В. Радуле; 

капетании Те,мни Мустафа, Жунић Стево и Чи-
клован Жива; 

побучни ц.и: Анћелић Миладин, Бајић Трива, Ди-
(1иић Јанко, Лубарда С. Мило, Мугоша Н. Рако и Ра-
кочевић М. Новиц,а; 

потпоручник Срзентић С. Илија; 
Грбов,ић Р. Данило, Пипер П. Милорад и Жарић 

Н. Михајло. 

СО ОРДЕНОТ ЗА ХРАБРОСТ: 
мај,ор Глумац Р. Славко; 
капетани: Алексић Бранко, Гатолин Владо, Муј-

беговић А. Ибрахим и Чиклован Жива; 
поротници: Дабајић В. Божо, Горичар Иван, Ги-

гановић Александар, Кнежев,ић Ђ. Душан, Лубурић 
(Р. Ра,де, Лабудовић Милорад, Мугоша Рако, Мила-
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чић Перо, Миликић М. Вука, Полексић Никола, Са-
лихаџић Н. Јунус, Томашевић Т. Славко, Узелац Јо-
во и Дубајић Пера; 

потпоручници: Анђелић Миладин, Бален Н. Јо-
сип, Хрушкар Славко, Минковић М. Савић, Сарић 
Предраг, Почућа Ј. Милош, Вучинић' Р. Милосав, 
Вук,анић Радош и Чаншек Роко; 

заставници: Хинић Душан!, Нововић Стеван и 
С\иљанић Д. Ђуро; 

старији водници: Калинић Драган, Милачић Д. 
Чедомир, Поповић Милан, Орловић Д. Петар и 
Обрадовић М. Божо; 

водник Дубајић Н. Јово; 
десет,ар Орловић Петар; 
Дивац К. Милутин, Хаџић X. Ђоко, Кадовић Р. 

Павле, Килибрада Воислав, Калин,ић Милан, Родић 
Ђуро, Па,вичевић Љубо, Лубурић Србислав, Стоја-
новић Велимир, Петров,ић К. Тони, Вучинић М. Бо-
шко, Зечевић Војин, Меден,ица Л. Вучић, Шкулетић 
М. Ново и Ђурашевић Ристо. 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД: 
капетани: Ракочевић М. Петар и Вуковић С. 

Максим; 
игоручници: Лубарда С. Мило и Поповић А. Вла-

димир; 
Ојданић М. Михајло, Селхановић Д. Алит и Вр-

бица С. Коста. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Вуковић С. Максим; 
поручник Радовић Р. Рашко; 
заставник Табаш Б. Гојко; 
десетари: Лукић Мар,к,о, Недић Милован и Ми-

тровић Лепоје; 
борци: Богдановић М. Станко, Дубајић Драган, 

Калинић Милан, Ковачевић Никола, Рађеновић Н. 
Милан и Ранисевић С. Јово; 

Арсовић Т. Живко, Божовиќ Лука, Бољевић Ј. 
Богић, Боричић Радивоје, Борозан Ј. Перо, Леко-
вић Л. Крсто, Михаиловић Мирко, Перујовић П. Ве-
лизар, Зоговић Добришин, Младеновиќ Миодраг, 
Никић В. Радун, Шчекић Н. Душан, Војводић Мили-
јана, Стијовић Лазар, Вукадиновић Милутин и Вла-
ховић М. Ђуро. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД: 
водник Павловић П. Владо; 
командири на куририте: Зарић П. Илија и Лаки 

чевић Р. Јован; 
Бајагић С. Милосав, Бучкућ Т. Велибор, Дани-

ловић Д. Босилка, Драшковић Милован, Черевић В. 
Милан, Логшчић Ђ. Петар, Мартиновић Б. Божидар, 
Миличковић Б. Атанаско, Лековић И. Алекса. Ни-
колић Ј. Саво, Петровић Р. Љубо, Пејовић С. Драго, 
Перутовић М. Петар, Поповић Н. Војин, Рајкојевић 
М. Милутин, Радоњић Ђ. Бошко, Ракуш Р. Саво, Ри-
стић Љубисав, Секулић Ј. Јагош, Тепавац Ђуро, Ве-
љић А. Радован, Вукајловић Н. Вјера, Вучковић С. 
Обрад, Зековић Марко. 

Бр. 288 
29 јули 1945 година 

Београд 

Сек,ретар. Претседател, 
М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 
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ПРЕТСЕДНИШТВО 
на Антифашисткото векје на народното 

ослободуење на Југославија 

на предлог н^ Врховниот ком,андант на Југосло-
венска армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-
Тито 

о д л у ч у е 
да се за осведочени херојски дела на бојното 

поле, умешност во командовањето, покажана храб-
рост и нарочити заслуги за народ одликујат 

СО ОРДЕНОТ НА НАРОДНИОТ ХЕРОЈ: 
капетан Лазаров Димитрије „Раша". 

СО ОРДЕ,НОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД: 
мајор Мазалица, Цвијо; 
потпуковник Лех Милан. 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД: 
потпуковвици,: Бијелић др. Јован, Срдић Л. Мар-

ко и Вученовић П. Миле; 
мајори: Марчета С. Милош, Мазалица Цвијо, Ми-

љевић Л. Јово и Тањга М. Милош; 
политком на бригада Крст,ић Д. Јован; 
капетани: Аралица Д. Раде, Чубрило Милан, Мо-

рин С. Данов, Росић У. Даница и Стуотар Л. Драго; 
но ппо ру ч н и к РомвиК Г. Марко-Моша. 

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
потпуковник Ивановик И. Богдан; 
мајорот: Аврамовић Ђ. Војин, Адамовић С. Сте-

ван, Бошковиќ П. Василије, Бајић С. Милош, Мал-
башић С. Владо, То,роман Ђ. Рајко, Дробац Ђуро, 
Мариновић М. Вељко, Дугалић Момчило, Сужњевић 
Никола, Вражалић Ешреф-Рагиб, Крајачевић С. 
Александар, Жутић Ђ. Стеван, Милић М. Никица, 
Гаћеша П. (Борислав, Југо М. Мустафа, Николић Р. 
Бошко, Стевановић А. Драголуб, Савковић М. Све-
тислав, Станиуировић С. Милош, Лаковиќ С. Петко, 
Борота С. Стево, Вујошевић Јован1" Л ода и Пајевић 
Љубивоје; 

политком на бригада Мехинагић И. Хај,рудин; 
политком н-а арт. бриг. ЛалигориК С. Димитрије; 
в. д. политком ,на бригада Узелац В. Стева; 
капетании Станишић Ф. Марко, Вујић Драган-

Сшахо, Зрилић Р. Коста, Поцков Љ. Боро, До ви јани К 
Раденко, Идризбеговић Ђ. Хасан, Божовиќ С. Видак, 
Гасић Д. Драгољуб, Кнежевик М. Нико, Ожеговић 
Ј. Миле, Жугић И. Бошко, Ковачевић И. Стеван, Пи-
лепић И. Мелкиор, Милиновић К. Петар, Медаковић 
М. Богдан, Том,овић Ђ. Јован, Тадић М. Вид, Савчић 
П. Војислав, Бабић И. Стево, Вукадин Ј. Ив,ан, Ву-
јошевић Н. Милош, Радуловић Ј. Иво, Пилиповић П. 
Никица, Чубрило Ш. Ђока, Влаховић М. Вука дин, 
Родић Т. Блажо, Веѓо И. Драгутин, Морача М. Јово, 
БајиК П. Лазо, Делић М. Ђорђе, Кисо М. Илија, 
Кецман Д. Душан. Поповић И. Раденко, Шобот П. 
Буро, Шево С. Јово, Томић Никола, Трниниќ С. 
Обрад, Роквиќ Ђ. Никола, Поткоњак С. Исо. Опачић 
Ј. Душан, Босниќ Л. Кован, Кнежевик Ј. Мићо, Суша 
Л. Раде, Ракић М. Никола, Чанак М. Дане, Вукмано-
вић И. Младен, Гргец Ј. Стево, Вашиот Ђ. Симо, 
Шкориќ Ј. Ђорђије, Радојевић М. Радивоје, Зорић 
М. Душан, Перовиќ С. Пајо, Балић М. Илија, Нико-
лић С. Борислав, ВукобратовиК Д. Никола, Карлица В. 
Здравко, Божановиќ Р. Драго, Вујошевиќ Н. Драго, 
Пекић Б. Шпиро,, Каран П. Гојко, Гламочанин И. 
Бемас. Чекић Раде, Рајлић Радак, Ковачевиќ Д. 
Драго, Кук,ољ Ј. Миле, Роквић Ђ. Јово, Орешчанин 
М. Радован, Мајкиќ П. Милан, Раниловић К. Раде, 
Николић М. Кузман, СимиК Радивоје, Радовановић 
С. Димитрије, Даљевић Мила,н, РадиоављевиК Љ. 

Драгослав, Томић Ј. Милорад, Мартак А. Славко, 
Орли К Д. Драго, ВукичевиК Д. Спасоје, Савчић Н. 
'Бошко, Милашко Л. Столе, Пејовиќ М. Радован, Пав-
л,аковић Ј. Јуре, Сесардић А. Дражен, Нед,ић Божи-
дар, Вујисић Р. БатриК, Вујаковић Ј. Мирослав, Пе-
ришић С. Јово, Кнежевик О. Бранко, Каламата А. 
Димитри, Банови,ћ 1Б. Георгије, Денда Р. Петар, Пе-
пе лугов ски П. Петар, Р а дулови ћ И. Којо, Моравчић 

IС. Драголуб, Грбић С. Ђуро, Кукић Н. Гојко, Ћо-
риК Ђока, Белошевац Н. Живомир, Дракулић И. Ми-
лорад, Родић Р. Гојко, Танкосиќ Д. Перо, Бајић Ј. 
Мирко, Димитријевић М. Милан, ДовијаниК Раденко 
и Ђорђевић Божидар'; 

том. полком. на бригада: ДуиК В. Владимир и Ва-
силић И. Маријан; 

в. д, полком. ,на бриг. Ћурку,з М. Владо; 
команд. на бата,љон Поповић М. Драгутин; 
поручници: Бањац Д. Драгољуб, Бјелица Ђ. 

Обрад, Билић Ђ. Лазо, Бор јани ћ П. Милан, Буди-
мир П. Мићо, Бужаров-ски Ф. Ристо, Додиг М. Ду-
шан, Грачанин Т. Пета,р, Јакшић Милош, Јовановић 
Ђ. Никола, Катанић Г. Ђуро, Керкес Ј. Богдан, Ма-
риќ М. Ђуро, Матић Ј. Јован, Маврић Т. Мате, Муса 
Ф. Рудолф и Лемић М. Ђуро; 

4 потпоручници: ГардашевиК Р. Никола, Коваче-
вић С. Д/шан, Милетић Б. Тихомир, М,ркаљ Н. Ми-
лић, Стојановик Д. Ђуро и Вујачић П. Данило; 

заставник Чађа М. Бранко. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан ЗориК М. Јован; 
сторучници: Цекић Добривој, Костовиќ С. Ацо и 

'Павловиќ Иван; 
потпоручник Брочета П. Стеван; 
заставник ЈованиК С. Душан; 
кури,р Грубор Ђуро; 
ПериК О. Никодин. 

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД: 
мајорот: Будић д,р. Фран, Д О Ј Ч др. Јосип, Нова-

ковиќ Р. Миод,раг, Нововиќ Н. Војислав, Радончић 
Сали,х и Узелац М. Лазо; 

шеф проп. от. дивиз. ВучековиК Ј. Момчило; 
капетании: Богдановски С. Бранко, ЋоровиК Во-

јин, Ђурић И. Марко, бранковиќ Казимир, Гла,мо-
ча ним П. Душан, Јевтовић 1М. Добривој,, Јовановић 
Ж. Раденко, Каран Ђ. Душан, Кнежевик С. Милан, 
Максимови;ћ И. Ми,ле, Марић Д. Босиљка, Михајло-
виќ К. Момир, Мио,драг Н. Ђуро, Новаковић О. С'а-
ва, Пејаков.ић С. Влахо, Пернуш др. Фрањо, Пуача 
Арсо, Раца Ђ. Ђуро, Радаковић ,С. С,имо, Радоњић Ј. 
Бошко, Рајчевић М. Перо, Романо Ј. др. Марио, Зо-
тови ћ Ј. Божидар, Зон А. др. Милан и Журић Л. 
Милош; 

политком. на батаљонот: Костески Ћ. Сава и 
Котур .М. Петар; 

команданти на батаљонот: ДиЈанчески Н. Петар 
и Радуловић К. Луубомир; 

в. ,д. политком. на батаљонот: Ђанчески Н. Пе-
тар и Вуловић С. Милорад; 

поручници: Ачић Д. Милан, Адамовић Ј. Јован, 
Бабић М. Мир,ко, Бајић Ф. Камило, Бањац Ч. Миле, 
Батриче,вић В. Вла,до, Баук Ј. Мар,ија, Бешир Р. Ни-
кола. Бига М. Миланко, БогоЈевић М. Љубан, Бор-
шић М. А дал берт, Босиљчић Ј. Урош, Брајовић Ј. 
Михајло, Брашкнн Ђ. Виктор, Црномарковић Н. Бо-
шко, Цветичанин Ј. Гојко, Чурчић М. Јово, Чурчић 
М. Мила, Чебо В. Алија, Денац М. Ја,ков, Диковић 
С. Милоје, Димитроевски М. Н,ико1ла\ Домазетовић 
К. Ра,доска, Дошен Д. Милан, Драгутиновић М. Ми-
тар, Дробац Л. 1Божо, Ерцег Ј. Стојан, Галин Ј. Бра-
цо, Галип Н. Си,мо, Гајић Р. Ђуро, Гашкћ Н. Никола, 
Грбић М. Невенка, Грубишић М. Јере, Грубор Д. 
Драган, Грујичић К. Марко, Хабијанец М. Младен, 
Хинић М. Петар, Илић М. Љубиша, Ивановић С. 
Чедомир, Ивица М. Славко, Ивановић Т. Душан, 
Јакшић Р. Миле, Јанковкћ Александар, Јововић Н. 
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Данило, Јововиќ В. Никола, Калинић Р. Михаило, 
Калуђеровић И. Вељко, Камбан С. Иво, Каврлије Н. 
Никола, Кецман Н. Коста, Кнежевик М. Душан, Кон-
чар М. Гецо, Крагуљ С. Душан, Крчмар М. Никола, 
Кукић С. Ђорђи„'е, Кукљуш М. Момчило, Лазаревки 
Б. Властимир, Лазовић М. Јеротије, Л е т е р М. Иван, 
ЛопичиН П. Јанко', Лукач Ђ. Дане, Мајкин Ђ. Ни-
кола!, Мандарин М. Ђуро, Ми чунов,и,ћ М. Данило, 
Миладиновић П. Радомир, Милановић Гојко, Милу-
тиновић Н. Драго, ,Мишчевић Ј. Петар, Млинар Ј. 
Велебит, Мрдаковић С. Десимир, Мухе,к С. Андрија, 
Новаков,ић С. Пајо, ОцокољИћ М. Станислав, Осман " 
беговић Н. Салих, Панџић С. Гојко, Педовић М. Ми-
лорад, Перевић Ђ. Гавро, Перо1вић М. Бора, Петко-
вИћ ,П. Милан, Пет,КОБИ,ћ М. Сла,вко, Петровић В. 
Владо, Пилиповић М. Милан, Плавшић В. Јерко, По-
повић И. Драгутин, Поточник П. Михајло, Пушка-
ревић П. Стеван, Путниковић Ј. Петар, Радеви,ћ Р. 
Новак. Радојевић Љубо, Радуловић Ј. Иво, Ра;дуло-
вић Ђ. Василије, Рајковић Д. Војне лав, ,Родић П. 
Миле, Родић И. Никола, С оган љ П. Раде, Станишић 
Звонко, Станковић Л. Божидар, Станојевић В. Жив-
ко, Сурла Н. Божо, Шипка П. Марко', Шљивар Б. 
Божо, Шобот Ј. Јово, Штум,пф Ф. Јозеф, Томић Т. 
Бранко, Томљеновић Ј. Томо, То,р,би ца Д. Драгија, 
Трикић С. Никола. Урошевић К. (Бранко, Усеник Ј. 
Славко, Ушај В. Венцеслав, Вајлео Ш. Златко, Вје-
штаца Ђ. Бранко, Војновиќ С. Мар,ко, Вујач1ић Г. 
Никола!, Вујевић В. Вељко, Вујиши,ћ М. Бранко и 
Завишић П. Јово; 

нам. политком. батаљ.: Кецман Л. Урош, Паовић 
М. Јован и Пуача Ф. 1Никола; 

политком. чете Матулић С. Јос,и,п; 
командири чете: Кисегић Илија, Леши Шоки и 

Стојановић Благоје; 
командир на батери,јата Делиш,имуновић А. Петар; 
начелник на штабот на ,дивиз. Милен,ковић Ж. 

Гаврило; 

,потпоручници: Аџић Р. Са!во, Баловић В. Стојан, 
Баста И. Дане, БеговИћ Т. Стјепан, 1Бесара Ђ. Жар-
ко, Бокан В. Милан, Бољевић П. Бошко, Чанак И. 
Ратко, Чврљак А. Љуба, Десница Н. Миле, Дрча И. 
Стеван, Ђаковић М. Дмитар, Ђилас С. Мирко, Ива-
новић В. Богдан, Јерковић Марко, Јовичевић Ј. Ми-
лутин, Корунијак Павел, Ленарчић И. Здравко, 
Максимовић М. Мил,орад, Мандариќ В. Милош, Ма-
тић Ђ. Данило, Мрђа Р. Вл(адо, Мркшић Д. Пеко, 
Новаковић Г. Никица, ПејановићФ. Петар, Петровић 
Ђ. Душан, ,Радушевић В. Данило, Родић Ђ. Драган, 
Родић Л. Никола, Старови^ С. Васо, Стојановић С. 
Јо,ва, Штрбац Т. Ђуро, Тадић В. Славко, Врачевић 
М. Љубо, Вучинић Ц. Трипе, Вујичић О. Никола, 
Вујовић П. Видо, Вукобрат Р. Душан, Вуковић М. 
Рајко, Вуксановић Милинко и Живковић Р. Ми-
трован; 

наставници: Кланцир Рудолф, Прица М. Спасе, 
Совер М. Иван, Симовић Ђ. Глигор, Слијепчевић С. 
Миле, Трубач Ђ. Влад,о, Шандор Ј. Стјепан, Зец М. 
Никола и Зорић Ђ. Са,во; 

ст. водници: Алексић Ђ. Лазар, Бенкоиић Т. 
Ђ'уро и Паравина П. Триво; 

водник Ковач М. Тодор; 
борец Цоци,Н Ж. Милан; 
Пилиповић П. Милан ,и Микић С. Бранко. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД: 
поручник Маћарек др. Жељко; 
руков, на санитет. курс Булић Ф. Мара. 

Бр. 289 
29 јули 1945 година 

1Београд 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р, 

З А П И С Н И К 

НА II ПРЕДХОДНИ СОСТОНОК НА СОЈУЗНАТА 
СКУПШТИНА НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА, О Д Р Ж А Н НА 29 НОЕМВРИ 1945 ГОДИНА 

ВО Б Е Л Г Р А Д 

Претседава: Иретседник на Верификациоиит 
одбор и Претоедникот ца Сојузната скупштина Вла-
димир Симић. 

Секретар: Воја Лековић. 
Претседпикот на Верификациониот одбо,р Влада 

Симић ,го отворуе II претходен состанок во 13,45 
саатот. 

Прочитаниот записник од I предходен сасИанок 
на Скупштината се прима без примедба. 

Се прима на знаење извештајот оти Верифика-
циониот одбор го избрал за пр'етседник Владимир 
Симић и за секретар Вицко Крстуловић, па се преј-
дуе на 1 точка на дневниот ред: претреоуење изве-
штајот на Верификациониот одбор за верификацијата 
на посланичките мандати. 

Известилецот на ,В ери фи к а цион пот одбор Вицко 
Кретуловић го прочита извештајот н,а Верифика-
циониот одбор со списокот на мандатите кои се 
предлагаат за верификација ,и на кои од името на 
Верификациониот одбор предложи на Сојузната 
скупштина како дополна на извештајот н,а Верифи-
кациониот одбор, да се верифицира ман,датот на 
Мила Почуче, работник и секретар на Народни,от 
сабо,р на Хрватска од Д иво село, како заменик на 
Гјока Јованић, народниот посланик, к о ј после ,завршу-
ењето работата на ВерифИкациониот одбор поднесол 
оставка на својот посланички мандат. 

Бидејки да не се п,ријави никој ,за реч да зборуе 
за овој извештај на Верификшциониот о,дбор, Скуп-
шт,ината едногласн,о и со бурен и долг аплауз го 
усвоји извештајот на Верификациониот одбор. Прет-
седн,икот на Верифи,кациониот одбор Владимир Си-
мни објавуе тоа оти се верифицирани мандатите на 
сите оние народни посланици чии имиња се пропа-
тени во извештајот. 

После тоа се прејдуе на 2 точка на дневни,от ред 
заклетва на народните посланици. 

Претседникот на Верификациониот одбор Вла-
димир Симић ги повимуе на,род,ните посланици да 
станат од своите места и по него да изговоруат 
збороите на заклетвата во см,исал на член 17 на 
Законот, за Уставотворната скупшти,на, а по тоа да го 
потпишат и текстот на заклетвата к о ј им е векје 
раз,делен. 

Народните посланици 'стануваат од своите места 
и по претседникот ти изговараат збороите на зак-
летвата која гласи: „Ја, (име и презиме) се закол-
н а м со својата чест и со честа на својот народ оти 
како народен посланик во работата на Уставотвор-
ната скупштина верно ќе го застапуам својот народ 
и оти неуморно ќе ги чувам и бранам придобивките 
на народната борба, демократските права и слобо-
дата н,а народот". 

После ова посланиците 'Му го предадоа на прет-
седникот потпишаниот текст на ,заклетвата. 

Пред да се премине на 3 точка на дневниот ред, 
претседникот на В е ри,фика ти,он,и о т одбор (Владимир 
СимиН дава одмор од 10 минут,и. 

После паузата седницата се продолжуе и прет-
седникот на Верификацион,иот одбор Владимир Си-
мић сооп,штуе да се прејдуе на 3 точка' на дневниот 
ред: избор н,а Претседникот, двајца потпретседници 
и тројца секретари на Сојузната скупштина на Уста-
вотворната 'скупштина. 

На предлог на народниот посланик Петар Стам-
болић Скупштината едногласно и поздравуеЈки со 
бурен аплауз секој поединачни предлог избира и тоа: 
за претседник Владим,ир Симић, ,за потпретседници 
Ф,рања Гаж,и и Сулејмана Филиповића, и за секре-
тари Воја Лековиќ, Љупча Арсов и Стеван Јовичић. 
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Кога новоизабраното чашиштво на Сојузната 
скупштина на Уставотворната скупштина го завзело 
своето место, Претседателот на Сојузната скупштина 
Владимир Симић ја известие Скупштината, да наро-
дните посланици ,на Србија го поднеле предлогот 
на Декларацијата за прогласувањето на Федеративна 
Народна Република Југославија и го повикуе народ-
ниот ноеланиќ Нешко,вић др. Благоје ,да го прочита 
овој предлог. 

Народниот послан,ик Нешковић др. Благоје го 
прочита предлогот на 115 народни -послан,ици на Со-
јузната скупштина ОД Србија ,кој гласи: 

„Ние долу потпишани п о с л а н и е на Сојузната 
скупштина на Устав отвори ата скупштина од Србија 
предлагаме, да Сојузната скупштин,а го изгласа при-
ложениот текст на Декларацијата за прогласувавте 
на Федеративна Нар,одна Републик,а Југославија со 
тоа, после уевојењето на овој предлог во обата дома 
да биде денеска закажана седница на обата дома 
за расправање на истиот предлог". 

Пото,а народниот посланик Нешко в ић др. Благоје 
го прочита ,и текстот на предло,гот ,на Декларацијата 
за прогласува его на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, кој гласи: 

„Преку дваесет и две години на постоењето на 
Југослав,ија пред војната, нејзините народи не мо-
гле да ги остварат своите вековни тежнение а: нацио-
нал,ната рамноправност и социјална правда. В,ме-
сто да биде создадено нивното братско единство 
на основа ра,мно пр а ви остт а, народната в л ад авни а на 
една хегемони,стичка клика создавала помегју нив 
се ,подлабок јаз и меѓусебен раздор. 

Таква пол,итика на угнетуење поед,ини народи 
и на нивното разе,динуење, како и бруталната поли-
тичка и социјална реакција која ја спроведуеле ре-
акционарните клики со монархијата на чело, ја осла-
била државата однатре како и спроти надвореш-
ниот свет, што довело до катастрофални последици 
во времето на наездата на. фашистичките сили на 
Југославија во април 1944 год,ина. 

За време н,а априлската наезда на Германија и 
другите фашистички сили на Југославија, Петар II 
Карагјоргјевић немал ни способност ни волја да ор-
ганизира от,пор на народот против о,купаторот, туку 
побегнал во странство а народите на Југославија ги 
препуштил на нивната ,судбина,. 

С-о своите постапки за в,реме народно-ослободи-
телната борба Петар II Карагјоргјевић го ослабил 
отпорот на нар,одот спроти окупаторот. Тој со сите 
средства ги помагал издајниците кои од 1941 непре-
кидно водиле' борб,а против Народно-ослободител-
ната војска, од,носно против о-сло бод иге л,ниот покрет 
на народ-от, а соработуеле со окупаторот. 

Народите на Југославија станале во борба про-
тив фашистичките оку,патор,и и домашните издај-
ници, цврсто решени да ја бранат ,својата ,незави-
сно, от и Слободата и да, го доп-ринесат својот удел 
на општите уеилија на уединените нации против за-
едничкиот неприј,ател. Во чети,ригодишната борба 
нар,одите на Југославија го оствариле своето цвр-
сто един,ство и братство. Оние со крвта и животите 
на своите нај,арни си,нов,и не само да ги победиле 
окуп-атор,иге и нивните домаш,ни сора,ботници, го,му 
го уклониле сите оноа што во миналото ги раз-
двојуел,о'. Оние цврсто решиле да создадат таков 
внатрешен поредок ко,ј ќе им овозможи мирен ра-
звиток ,и остваруење на по арпа и посредна иднина. 

Наро,дите на Југославија ,се увериле, како во пе-
риодот од п,рвата до втората светск,а ,војна, така и 
во самиот тек на четиригодишната ослободителна 
борба, да монархијата била најголема пречка за со-
здавањето на н-овата Југославија, братската и демо-
крат,ската заедница на ра\.ноправните народи. 

Оние се увериле да монархијата е ,гла,вен к,ри-
вец и за сите постапки на ненародните режими и 
пред вој,ната како ,и ,за оноа што нашите народ-и мо-
рале да поднесуат од домашн,ите газда јни,ци кои 
биле помагани од монар,хијата. 

На о-снова тоа и, согла,сно на слободно изразе-
нат,а волја на сите н-ароди на Југославија, Уставо-
творната -скупштина ,на заедничкото ,заседа,н-ие на 
Сојузната с,купштина ,и Скупштина на, народите, ре-
шила и решуе ,во име на -народот и на основа закон-
ските о-длуки на обат,а дома: 

Ј, 
Демократска Федеративна Југос,лавија се про-

гласуе 'за народна -република под им,е Федеративна 
Народна Република Југославија! 

Федеративн,а Народна Република Југославија е 
сојузна народна држава на републиканс,ка ,форма, 
заедница ,на рамноправ,н-и те на,роди кои сл-ободно ја 
изразиле својата волја Да останат уединени во Ју-
гославија. 

И 
Со оваа одл,ука конечно во име на с,ите народи 

н-а Југославија -се укинуе м-онархијата во Југославија 
а П-етар Л Ќара-гјо,ргјевић со целата династија н,а 
Карагјоргјевићи се лишава -од сите прав,а ко,и нем,у 
и на династиата на Карагјоргјевићи припаѓале. 

Дадено во Београд, главниот град на Федера-
тивна Народ-на Република, Југославија, 219 ноемв,ри 
1945 година". 

Читањето н,а -овој предлог целата Скупштина 
стануејки о-д своите м-еста1 го препратила со громки 
и спонтан аплауз и -со овации кои тра-еле повекје 
минути. 

Пр-етсе,дник-от Вла,ди-мир Симић после ова ја от-
вора дискусијата по овој предлог. 

Зборуеле: Андрија Хебранг, Борис Кидрич, Вла-
да Зечевић и Фрања Тажи, па се ,пристапуе на по-
именично гласање по овој предлог. 

Претседникот -Владимир Симић -објавуе да ле-
ел ашици те ќе гласат „за" и „против" и оние мои ќе 
гласат „за" ќе го потпи,шат и текстот на предлог,от. 

,По извршеното гласање и потпишуе-њето текстот 
на предлогот ,претседникот го објавјуе резултатот 
на гла-са,њето.. Од вкупниот број на народните п о д а -
ници к о ј износуе 349, -биле црне атни 344, а -отсатни 
пет народни поеланици. Сите ,при,сатни 344 нар-одни 
посланици гласале за предлогот за Декларацијата 
за ,прогласуењето -на Федерат,ивн,а Народна Републи-
ка Југославија. 

После ова претседникот објавев, како с-о ова 
дневни-от ред на денешната седница е исцрпен, а 
како изгласаниот предлог ја содржи одредбата да се 
одржи ,заедничка! седница ,на -обата дома, тоа седни-
цата ја заклучуе и ги моли посла-ниц-ите да -останат 
во дворен ата, а Пр-етседништв-ото за тоа време ќе 
оди да го повика Претседништвото и посланиците 
на С,купшти,ната на народи,те на Уставотворната 
скупштина на заедничка седница. 

Седницата е заклучен-а во 17 са,атот. 
Секретар, Првце едник, 

В. Лековић, с. р. Владимир Симић, с. р. 

АЕКГЕТМ 
МИНИСТЕРСТВО З А СООПШТЕНИЈА 

Со Решење на Првиот помошник на упра,вникот 
на Железничката управа Нови Сад Ж.У.бр. 5112/45 
од 13 јули 1945 година долу наведените службеници 
који се со Решението М.е. бр. 1960 о д 20 ,април 1945 
г,одина пр-емештени по молба од Управата на желез-
ниците Београд во У,права на железн,иците Нови 
Сад се распоредени и това: Радојичић В. Милорад, 
в. контра 6 група во Контролата на приходи; 'Мла-
деновиќ П. Љубо,мир, званични,к И-ЛИ в. д. телегра-
фист во -станица Но-ви Сад во исто својство; Тишма 
М. Јово, прометник 8 група ,во стан,ица Самош во 
својство на шеф станица; Костин И. Борислав, по-
времен работник в. ,д. телеграф, во станица Нови 
Сад во исто свој-ство; Миливојевић К. Спасоје, чи-
новник 9 група в-озовогја во станица Суботица во 
исто својство; Петковиќ Ј. Ђу-рђан, званичник П-П 
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в. д. возовогја во станица Нов,и Сад во исто свој-
ство; Дамјановић Д. Миле, зван. Н-Ш ,в. д. возовогја 
во (станица Нови Сад во исто својство; Грабовачки 
С. Богољуб, аван. И-Ш в. д. кондуктер во станица 
Нови Са,д во исто својство; Г.рујин С. Никола, зван. 
II-ЈП в. д. кондукте,р, во станица Сомбор в,о исто 
својство; Бисенић Н. Исидор, аван. МУ кондуктер ,во 
станица Со ибо р во исто својство; Гмитровић М. Ве-
селин зван. II-I пртљажар во станица Нови Сад во 
исто својство; Врзић М. Милан, званичник П-П прт-
љажар во станица Сомбор во исто својство; Маној-
ловић Ц. Милан, дневнич,ар в. д. пртљажар во ста-
ница Сомбор во исто својство; ,Пејчић С. Влајко, 
званичник Ин1 кочничар во станица Суботица во 
исто својство; Јовановић С. Живота, канцел. зван. 
И-1 во станица Петровград во ,исто својство; инж. 
Пантелић 'Константин, повереник VI во Бел. Кикинда 
во својство шеф V секција; Вучинић И. Радован, 
надзорник на телеграфот 8 група во Вршац во свој-
ство надзорник на телеграфот VIII секција; Јовичић 
Б. Драгољуб, 'аван,ичн,ик И-М чув. пруга во I секција 
Суботица во XI стражара, С,рез XI во исто својство; 
Бајић С. Михајло, аван. Л-И чувар на п,релазот IV 
секција Нови Сад во својство чув. на стовариште; 
Кончар П. Дане, ред. работник в. д. шофер во IV 
секција Нови Са,д во својство на шафер; Миладино-
вић П. Милош, ред. работник в. д. ложач во ложил-
ница Винковци во исто својство; Раковић Ј. Лазар, 
званичник П-П чувар на водецрпот во ложилница 
Нови Сад во исто својство. 

Со Решење на Првиот помошник на управникот 
на Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 4442/45 
од 13 јули 1945 година е премештен по молба Мико-
лзчки Гладна, служител 2 група чув. пруга од стра-
жарата број 192 надз. околија V секција Велика Ки-
кинда во стражара број 1 н,а надзорнич ката окол,ија 
иста секција во исто својство. 

Со Решеше на Првиот помокјник на управникот 
на Железничката (управа Нови Сад Ж.у.бр. 9587/45 
од 14 јули 1945 година е поставен Јовановић М. ,Ми-
хајло од Суботица за дневничар в. д. маневрист на 
станицата 'Суботица со месечна плата од Дин. 2100. 

Со Решеше на Првиот помокјник на управникот 
на Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 9310/45 
од 14 јули 1945 годин,а е примен во служба Таван-
ски К. Ђорђе, при IV секција за одрж. пруга во Нови 
Сад ,во својство на дневничар в. д. на тофе,р со 
месечни иринадлежности од Дин. 2000. 

Со Решеше ,на Првиот помокјник на управникот 
на Железничката управа Нови Сад Ж.у.бр. 9634/45 
од 14 јули 1945 година е препуштена по потреба на 
службата Огшенов Н. Олга, погодбена работнине 
в. д. благајници на билетите станица Суботица во 
станица Нови Сад во исто својство. 

Со Решеше на Првиот помошник на управникот 
на Железничката управа Нови Сад Ж.У.бр. 9635/45 
од 14 'ули 1945 година е премештен по потреба на 
службата Грујић Илија, прометиик IX трупа отправ-
ник на возовите станица Рума,, во станица Инђија 
во својство благајник на билетите. 

Со Решеше на Првиот помошник на Управникот 
на Железничката управа Нови Сад Ж.У.бр. 9663/45 
од 14 јули 1945 падина се премештени по потреба 
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на службата: Перић Александар, Јзваничник П-П 
акрет,ничар станица Риђица во станица Гаково во 
исто својство, и (Галетин Лаза,р, повремен работник 
в. д. скретничар станица Гаково во станица Сомбор. 

Со Решеше на Првиот помошник на Управникот 
на Железничката управа Нови Сад ЖУ.бр. 9622/45 
од 14 јули 1945 година е земен на работа при држ. 
соопшт. установи Музика С. Марко, повремен ра-
ботник в. д. отправник на (возови на станицата Нови 
Сад со месечни принадлежности во износ 2000.— 
динари. , 

Со Решеше на Првиот помошник на Управникот 
на Железничката управа Нови Сад Ж.У.бр. 2417/45 
од 16 јули 1945 година е примен во служба ,на држ. 
соопшт. установи Јелић Ника,шиновић Н. Богдан, за 
в. д. телеграфист ,при станицата Нови Сад. 

ПОВИКУЕЊЕ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1946 ГОДИНА 
Претплатата на „Службениот лист на Федера-

тивна Народна Република Југославија" за 1946 го-
дина износуе 650; ако претплата се положуе само за 
првото полугодиште на 1946 година, тогај претпла-
тата чини 350.— динари. 

Претплатата на „Службените соопштеше на Со-
јузниот уред за цени" како посебно издание на 
„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија" чини за целата 1946 година 250.— 
динари. 

Претплатата се положуе на благајната на ,,Служ-
бениот лист", Београд, Бранкова бр. 20, секој рабо-
тен ден од 8—13,30 саатот, и на чековната сметка 
62-324, со назначуеше на име од што парите се 
уплатуат. 

Сите претплатници должни се да ја положат 
претплатата за идната година најдалеку до 1 јануари 
1946 година. 

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" одново ги повикуе 
оние претплатници који до донеска конечно не го 
измириле долгот на име на претплатата за 1945 го-
дина долгот да го што порано измират. На нив во 
противното листот ќе им биде обуставен. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

916. Правилник за трговските изасланици во 
странство — — - - — 1085 

917. Правилник за доделуеше пензии на стари 
и изнемогли работн,ици и намештеници 
од средствата на Сред нашиот завод за 
за социјално осипуруење 1086 

918. Правилник за садеше и откупуеше тутун 1087 
919. Ре,шеше за иаменуеше и дополнуеше 

прописот за разрез и наплата дано,кот на 
луксуз — — — 1103 

920. Обавезно напатст,вие ,за организуеше ин-
дустриското и заводското ватрогатство 1103 

921. Продолжуеше орокот на продаваното 
пригодните марки на Црвениот крст — 1104 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" — Бео-
град, Бранкова 20. — Директор и одговорни уредник: Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме 20. — 

Штампа на Државна штампарница Белград. 


