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439. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за по-
тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), а во врска со чл. 75 и 76 од Уредбата за т р -
говската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/53), чл. 25 
од Уредбата за кредитите за обртни средства и 
други краткорочни кредити („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. -4/54) и одделот 7 од главата XVIII на 
Сојузниот општествен план за 1954 година, Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОНТРАХИРАЊЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗ-
ВОДИ СО ДАВАЊЕ АВАНС И ДРУГИ ПОГОДНО-

СТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

1. Стопанските организации што се занимаваат 
со преработка и промет на земјоделски производи 
можат со производителите земјоделски организа-
ции и со индивидуалните земјоделски производи-
тели да склучуваат договори за производство и 
продажба определени земјоделски производи (кон-
трахирање) со давање аванс и стручна и техничка 
помош. 

2. Контрахирањето под условите од точ. 1 се 
врши по правило однапред пред свадбата односно 
пред почетокот на производството (гоењето и ел.) 
во времето што им овозможува на производителни-
те земјоделски организации и на индивидуалните 
земјоделски производители (во натамошниот текст: 
земјоделски производители) навремена подготовка 
на производството и извршување на договорните 
обврски. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
контрахирањето на житата, гравот и зарзаватот 
може да се врши и во текот на вегетацијата под 
условите определени во одделните прописи за кон-
трахирање поодделни земјоделски производи (точ. 
13 од оваа одлука). 

3. Преработувачките и трговските организации 
кога вршат контрахирање на земјоделски произ-
води под условите од оваа одлука должни се да им 
даваат на земјоделските производители како аванси 
во средства за репродукција и заштита (семе, ве-
штачко ѓубре PITH.) така и аванси во пари. 

Земјоделските производители се должни да ги 
примат средствата за репродукција и заштита и да 
ги употребат за производство на контрахираните 
земјоделски производи. 

Преработувачките и трговските организации 
должни се на земјоделските производители беспла-
тно да им дадат стручна и техничка помош а зе -
мјоделските производители се должни во производ-
ството да постапуваат по стручните совети и да ги 
употребат средствата на техничката помош. 

Видот и обемот на средствата за репродукција 
и заштита како и стручната и техничката помош, 
кои во смисла на одредбите од претходните ставови 

задолжително им се даваат на земјоделските про-

изводители, се одредуваат со одделните прописи од 
точ. 13 на оваа одлука како и со одредбите од до-
говорот. 

4. Авансите во средства за репродукција и за -
штита се даваат по склучениот договор во срокот 
кој на земјоделските производители им обезбедува 
навремена употреба на тие средства во производ-
ството на контрахираните земјоделски производи. 

Авансот во пари се дага по извршувањето на 
со договорот предвидените работи и растот на кул -
турата. 

Висината на авансот во пари не може да прејде 
25% од вкупната вредност на контрахираните зе -
мјоделски производи ако со одделните прописи од 
точ. 13 на оваа одлука за поодделни производи не 
е определено поинаку. 

5. Земјоделските производители нема да пла -
ќаат интерес на примените аванси ако во догово- t 
рениот срок ги испорачат контрахираните земјодел-
ски производи. 

6. Преработувачките и трговските организации 
можат стручната и техничката помош да им ја да -
ваат на земјоделските производители преку свои 
органи и стручњаци или поодделни установи што 
се занимаваат со унапредување на земјоделското 
производство. 

7. Со договорот за производство и продажба на 
определени земјоделски производи се утврдуваат 
правата и обврските на земјоделскиот производител 
и на преработувачката односно трговската органи-
зација. 

Договорот се составува во писмена форма. 
Договорот мора особено да ги содржи: 
а) поврвнините што земјоделскиот производи-

тел е должен да ги засее со определена земјоделска 
култура, односно количините на земјоделски произ-
води што е должен земјоделскиот производител да 
ги произведе, преработи или да ги испорачи како 
и срокот за испорака; 

0) минималните агротехнички односно зоотех-
нички мерки што земјоделскиот производител е 
должен да ги примени како и времето на- приме-
ната на тие мерки; 

в) обврска на преработувачката односно тргов-
ската организација за давање аванси и стручна и 
техничка помош; 

г) видот, висината и срокот за давање аванси 
како и цените на средствата за репродукција и за-
штита што му се даваат на земјоделскиот произво-
дител како аванс; 

д) видот и начинот на давањето на стручната 
и техничката помош на земјоделскиот производи-
тел од страна на преработувачката односно тргов-
ската организација; 

ѓ) обврска на производителот дека примените 
аванси во средства за репродукција и заштита ќе 
ги употреби во производството на контрахираните 
земјоделски производи, дека при производството 
ќе постапува по стручните совети и дека ќе ги упо-
треби средствата на техничката помош; 

е) цена и срок за исплата на цената на испо-
рачаните земјоделски производи: 
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ж) договорни казни поради неизвршувањето на 
обврските преземени со договорот. 

8. Народната банка на ФНРЈ ќе им дава на 
преработувачките и трговските организации што 
контрахираат земјоделски производи по одредбите 
од оваа одлука кредити за, авансирање на земјодел-
ските производители и тоа во висина на определе-
ниот односно договорениот аванс. 

Кредитите за давање аванси за контрахирањв 
на жита, индустриски растенија, свињи и говеда 
како и семенска стока и посад очен материјал ќе 
ги одобрува Народната банка на ФНРЈ под усло-
вите што ќе се определат со одделните прописи од 
точ. 13 на оваа одлука. 

За другите земјоделски производи Народната 
банка на ФНРЈ ќе обезбеди кредити за давање 

• аванси и за преземање на Екстрахираните коли-
чини земјоделски производи под условите предви-
дени во општите прописи за кредитирањето на сто-
панските организации испитувајќи ја одделно мо-
жноста за пласман на кенрахираните количини 
врз базата на договорените цени. 

9. На кредитите што преработувачките и тргов-
ските организации ги користат за давање аванси: 
на' земјоделските производители на жита, индустри-

I ски растенија, свињи и говеда како и семенска 
стока и посадочен материјал нема да и' плаќаат на-
бавката интерес. 

10. Кредитите добивени за давање аванси пре-
работувачките и трговските организации се должни 
да и' ги вратат на банката веднаш по преземањето 
на к онтр а хир а ни т е количини земјоделски произво-
ди, а најдоцна во срок од 30 дена по извршената 

, конечна пресметка со земјоделските производители 
ако со одделните прописи од точ. 13 на оваа одлука 
не е определело поинаку. 

11. Наредната банка на ФНРЈ ќе води сметка 
, за ц елес осбр азн а та употреба на кредитите дадени 
! на стопанските организации за авансирање на Зе-
мјоделските производители. 

12. Земјоделскиот производител што без своја 
вина не е во можност да ја испораки договорената 
количина земјоделски производи должен е на сто-
панската организација што му дала аванс да и* го 
врати приманиот аванс га неисп ор а ч ан ите коли-
чини. 

Ако земјоделскиот производител не ја изврши 
испораката на договорените количини со споја 
вина, должен е на преработувачката односно тргов-
ската организација да и' го врати авансот и да го 
плати пропишаниот затезен интерес, како и дого-
ворените казни. 

13. Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет може да пропише одделни услови и највисоки 
цени по кои преработувачките и трговските орга-
низации можат да к он тр а хираат поодделни земјо-
делски производи. 

Со прописите од претходниот став може да се 
одобри кзнтрахирањето на семенска стока и пода-
де чек материјал на з ем ј од е л ско-н а учи о-и стр а жу -
вачките установи и на земјоделските школи, како 
и на стопанските организации што се занимаваат 
со производство, размножување и промет на семен-
ска стока и посад очен материјал. 

14. Оваа одлука влегува го сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р.п. бр. 344 
30 јули 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

»» » ?> 
}> » » 

440. 
Врз основа на чл. 75 од Уредбата за трговската 

дејност и трговските претпријатија и дуќани („Слу-
жбен лисг на ФНРЈ", бр. 56/53) и точ. II од Одлу-
ката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен 
совет и за натамошната работа за приготвување 
закони за стопанскиот систем („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗЛ ОПРЕДЕЛУВАЊЕ! НАЈВИСОКИ ПРОДАЖНИ 

ДЕНИ ЗА ЖИТО, БРАШНО, ПШЕНИЧНИ 
КРВНИЦИ И ТРИЦИ 

1) Овластените претпријатија за промет со жита 
и овластените мелници ќе ги продаваат пченицата 
и 'ржот, односно јачменов сшесот и пченката отку-
пени' непосредно од производителите, односно, доби-
в е н о г брашно и триците од пченица, франко ва -
гон ^товарната станица на продавачот по цената 
која не може да биде поголема, за: 
пченица од 26,60 дин. за 1 кг 
'рж „ 23,60 „ „ „ „ 
јачмен „ 1 9 „ „ „ „ 
овес „ 1 9 „ „ „ в 
пченично брашно „тип—ШО" „ 35,50 „ „ „ „ 
пченично брашно „тип—1200" „ 32 
'ржано брашно „тип—1250" „ 32 
пченка во зрно сушена со 

14% влага „ 19 „ „ „ „ 
трици „ 1 1 „ „ „ „ 

Другите типови на пченично и 'ржано брашно 
и на меничните кру пици овластените претприја-
тија за промет со жита и овластените мелници ќе 
ги продаваат по калкулативните цени, што и:л од-
говараат на цените определени во претходниот 
став. 

2) Претпријатијата за увоз и извоз на жита ќе 
им ја продаваат увозната пченица на овластените 
претпријатија и ка овластените мелници по 26 ди-
нари за 1 кг, натолемена за износот на возарината 
од железничката станица Кови Сад до ист с в е ќ а т а 
железничка станица на купувачот (паритет Нови 
Сад). Испораката на увозната пченица се врши 
франко истоварн-ата станица на купувачот. 

Претпријатието за извоз и увоз ќе ги пресме-
тува и уплати евентуалните позитивни разлики ме-
ѓу набавната и продажната цена од претходниот 
став на одделната сметка при Народната банка на 
ФНРЈ во срок од 30 дена од денот на царинската 
пријава. 

Употребата на оваа разлика ќе се определи од-
делно. 

3) Цените за пченицата и 'ржот, односно' јачме-
нов ове сот и пченката од претходната точка важат? 
за квалитетот Определен во Решението за највисо-
ката откупна цена на житата од родот на 1954 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/54). 

4) За да се одржи постабилно ниво на прода-
жните цени овластеното претпријатие и овластената 
мелница ја формираат средната продажна цена ера-
змерно со к у п у в а ч и т е : непосредно од производи-
телите, со к у п у в а ч и т е од други овластени претпри-
јатија и од овластени мелници и со к у п у в а ч и т е на 
увозната пченица. 

5) Овластените претпријатија за промет со жита 
го утврдуваат и распределуваат вкупниот приход 
по одредбите од Уредбата за трговската дејност и 
трговските претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 56/53). 

Ако по одбиток на износот од ст. 1 на чл. 54 од 
Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани ќе преостане дел на вкупниот 
приход (добивка) тој дел нема да се оданочува со 
данокот на добивката. Тој дел (добивката) се ра-
спределува на тој начин Ш Т Ј :Ј А Ш И Ј А Т А (градот) 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на прстпрпја-
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тието и' припаѓа 20%, а на претпријатието 80% за 
инвестициониот фонд. 

6) Овластените мелници и мелничките претпри-
јатија го утврдуваат и распределуваат вкупниот 
приход според одредбите од Уредбата за вкупниот 
приход на стопанската организација и за неговата 
рашоделба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53), 
со тоа што добивката не му е подложна на данокот 
на добивката. 

Добивката на овластените мелници и мелнич-
ките претпријатија се дели на тој начин што на 
сколи јата (градот) на чие подрачје се наоѓа нив-
ното седиште и' припаѓа 20% а на овластената мел-
ница односно на мелничкото претпријатие 80% од 
реализираната добивка за инвестициониот фонд. 

7) Продажните цени на дробно на брашното и 
продажните цепи на дробно на лебот се формираат 
врз основа на продажните цени на јадро опреде-
лени со оваа одлука. 

Народниот одбор на еко ли јата (градот) ќе ги 
определи најголемите трошоци на трговијата на 
дробно и најголемите трошоци за печење на лебот 
за пекарските претпријатија. 

8) Трговските претпријатија и дуќани на дроб-
но и пекарекитз претпријатија не можат да им 
продаваат брашно на други претпријатија туку са-
мо непосредно на потрошувачите. 

9) Настанатите позитивни разлики меѓу пред-
видените средни и реализираните набавил цени 
(пресметковните цени) и разликите меѓу предвиде-
ните средни и реализираните трошоци за провозе-
т е во економската 1953/54 година и во јули на еко-
HwicKkTa 1954/55 (точ. 7 од Решението за форми-
ран а продажните цени на житата, брашното и гри-

~ А од Одборот за стопанство на Сојузниот извршен 
совет Р. п. бр. 164 од 27 јуни 1953 година) овласте-
• ите претпријатија за промет со жита ќе ги пре-
сметаат со состојбата на 31 јули 1954 година и ќе 
т^ внесат во инвестициониот фонд на претприја-
тието. 

10) Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
стануваат да важат: Решението за начинот на Фор-
мирање цените на житата, брашното и лебот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/53), Решението за фор-
vирање продажните цени на големо на житата, 
брашното и гризот од Одборот за стопанство на Со-
б н и о т извршен совет Р. п. бр. 164 од 27 јуни 1953 
година1, Одлуката за определување маржата и уемот 
во пари за претпријатијата за промет и преработка 
на жита и за мелничките претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/54) и Наредбата за опреде-
лување маржа за претпријатијата за промет и пре-
работка на жита („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
24/54). 

11) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 343 
30 јули 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

441. 
Врз основа на точ. 13 од Одлуката за контра-

дирање земјоделски производи со давање аванс и 
други погодности на земјоделските производители 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/54) и чл. 1 од 
Уредбата за промет на житата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 26/53) Одборот за стопанство на Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНТРАХИРАЊЕТО И ОТКУПНИТЕ ЦЕНИ 

НА ЖИТАТА 
1) Според одредбите од Одлуката за контрахи-

раѕња земјоделски производи со давање аванс 

и други погодности на земјоделските производители 
и условите пропишани во ова решение можат да; 
се контра хир аат: пченица, 'рж, јачмен, овес, пчен-
ка и ориз. 

2) Договори за производство и продажба на 
житата (контрахирањето) можат да склучуваат со 
бемј зделските производители: 

а) овластените претпријатија за промет на 
жита; 

б) овластените мелници од чл. 2 на Уредбата, 
за претпријатијата за промет со жита и за заедни-
ците на претпријатијата за промет со жита („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 30/54) и тоа само за пче-
ницата и 'ржта; 

в) фабриките за пиво и тоа само за пиварскиот 
јачмен; 

г) -семенските претпријатија што вршат исклу-
чиво промет на семенска стока. 

Семенските претпријатија можат да ги контра-
хир а ат само оние жита, коп по сортата и квалите-
тот според одредбите од Законот за прометот на 
семенската стока, стручните органи ги признаваат 
како семенска стока. 

3) Екстрахирањето на на житата се врши: 
а) пред сеидбата во времето од 1 септември до 

завршетокот на селидбени от период; 
б) во времето на вегетацијата, а најдоцна до 15 

јули за бели жита, односно до 1 септември за" 
пченка. 

4) Претпријатијата од точ. 2 на ова решение ги 
контрахираат житата со земјоделските производи-
тели по следниве цени: 

Кога контрахирањето се врши 

пченица — — 
'рж —. 
озим јачмен — 
јар (пиварски) јачмен 
овес 
пченка 

За оризот цените се договараат слободно. 
5) Житата што не се контрахирани по одред-' 

бите од Одлуката за контрахирање на земјоделски 
производи со давање аванс и други погодности на 
земјоделските производители и по одредбите ед ова 
решение можат да се купуваат од земјоделските 
производители по следните највисоки цени: 

пченица за 1 кг 20 динари 
'рж за 1 кг 17 „ 
озим јачмен за 1 кг 16 „ 
јар (пиварски) јачмен за 1 кг 17 „ 
овес за 1 кг 16 „ 
пченка за 1 кг 15 „ 
6) Цените од точ. 4 и 5 се сметаат франко ма-

гацин на купувачот, вагон или шлеп по избор на 
купувачот за жита од следниве квалитети: 

— пченица 76 кг хектолитарска тежина со 2% 
уродица и нечистота и 13% влага, 

— 'рж 70 кг хектолитарека тежина, со 2% уро-
дица и нечистота и 13% влага, 

— јачмен озим 61 кг хектолитарска тежина, со 
2% уродица и нечистота и 13% влага, 

— јар јачмен (пиварски) 65 кг хектолитарска 
тежина со 2% уродица и нечистота и 13% влага, 

— овес 41 кг хектолитарска тежина, со 2% уро-
дица и нечистота и 13% влага. 

— пченка со 14% влага и до 2% дефектни зрна. 
За подобри, односно полоши квалитети на ж и -

тата со договорот ќе се предвиди наголемување, од-
ртосно намалување на цените според узансите што 
постојат. 

Другите подробности за квалитетите, сортите и 
слично се предвидуваат со договорот. 

7) Со договорот може да се предвиди и испо-
рака на пченка во кочан. 

пред во време на , 
сен дб ата вегетацијата 

За 1 кг За 1 кз?, 
— 24 динари 22 динари: 

20 18,5 »» 
18 » 17 »» 
20 a IS,5 >i 
19 »» 17,5 
18 » 17 п 
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Во случајот од претходниот став цените на 
пченката во кочан и авансот ќе се пресметуваат во 
сразмер со пропишаната цена во тон. 4, а авансот 
во сразмер со определениот аванс за пчепката во 
ст. 4 тон. 8 на ова решение. 

8) По склучувањето на договорите стопанските 
организации од тон. 1 на ова решение се должни 
да им дадат на земјоделските производители: 

а) квалитетно запрашено семе во замена за 
иста количина меркантилна стока, 

б) потребни количини вештачко ѓубре и сред-
ства за заштита на растенијата од соодветни ви-
дови во количини што им одговараат на договоре-
ните поврвнини. 

Вештачките ѓубриња и средствата за заштита 
на растенијата се даваат како дел на авансот. 

По исклучок од одредбата под а) од ст. 1 ква-
литетно запрашено семе може да се даде како дел 
на аванс ако земјоделскиот производител нема мер-
кантилна стока. 

Делот на авансот што се дава во пари за кон-
трахираните количини жита може да изнесува до 
30% од вредноста за испораката на договорените 
количини жита. 

9) Земјоделските производители што контрахи-
раат жита пред свадбата по условите од ова реше-
ние должни се да примат семе, вештачко ѓубре и 
средства за заштита на растенијата и да ги упо-
требат за производство на контрахираните жита. 

10) Покрај состоините од точ. 6 на Одлуката за 
контрахирање земјоделски производи со давање 
аванс и други погодности на земјоделските произ-
водители, договорот мора да содржи: 

а) обврски на земјоделските производители де-
ка ќе се придржуваат: к а ј белите жита до сроко-
вите за сеидбата, плевењето и жетвата, а ка ј пчен-
ката до сроковите за длабокото орање, сеидбата и 
копањето; 

б) условите под кои може да се врши ревизи-
јата на договорените количини жита во смисла на 
одредбите од ова решение. 

11) Кога контрахирањето е извршено пред св-
адбата, производителите на житата можат да ба-
раат ревизија на количините договорени за прода-
жба, ако општите климатски услови позначително 
влијаеле на намалувањето на приносот. 

Ревизијата од претходниот став може да се из-
врши: 

а) за белите жита во времето од 1 јуни до 1 
јули; 

б) за пченката во времето од 1 август до 1 сеп-
тември. 

12) Договорените количини жита можат по од-
редбата од точ. 11 да се намалат к а ј белите жита 
најмногу до 25% а к а ј пченката најмногу до 30%. 

13) Производителите што контрахирале жита во 
случај на елементарни невремиња (градушка, по-
длава и ел.) можат да бараат намалување на ко-
личините предвидени со договорот за испорака сра-
змерно утврдената штета. 

14) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

0 . е. бр. 102 
30 јули 1954 година 

Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство.. 

Светозар Вукмановић е. р. 

442, 

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за прометот на 
житата („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/53) Од-
борот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКАТА ОТКУПНА ЦЕНА НА ЖИТА-

ТА ОД РОДОТ НА 1954 ГОДИНА 

1) Овластените претпријатија за промет со жита 
и овластените мелници ќе ги откупуваат житата не-
посредно од производителите според условите на па -
зарот, со тоа што највисоките цени за 1 кг не смеат 
да го преминат износот од динари: 

За контрахирани За неконтрахирапи 
жита ж и т а 

а) пченица 24 22 
б) 'рж 20 17 
в) јачмен — 17 
г) овес — 17 
д) пченка 17 15 

Овие цени важат за испорачаните жита франко 
магацин, вагон или шлеп по избор на купувачот. 

2) Цените од точ. 1 на ова решение се однесу-
ваат до зрела, здрава стока, без знакови на мувла 
и без туѓ вкус и миризба, со квалитетот обичаен 
во трговијата, и тоа: 

Хектолитарска Процент на Процент на 
тежина кг уродица влага 

и нечистота * 
пченица 76 2 13 
' рж 70 2 13 
јачмен 

пиварски 65 2 13 
јачмен озим 61 2 13 
овес 41 2 13 
пченка жолта 

или бела — — 14 
Пченката не смее да има повеќе од 2% расипа-

ни (дефектни) зрна. 
3) Ако испорачаните жита имаат поголема или 

помала хектолитарска тежина од предвидената во 
точ. 2, цената се наголемува или намалува за 0,5% 
за секој поголем или помал килограм хектолитар -
ска тежина. Дропките се земаат во обѕир. 

Ако житата имаат поголем или помал процент 
уродица, нечистота и влага од оние што се опре-
делени во точ. 2, цените ќе се намалуваат или нз -
големуваат во однос 1 : 1 за секој поголем односно 
помал процент на уродица, нечистота или влага. 
Дропките се земаат во обѕир. Кршените зрна под 
половина се сметаат во уродица. 

За гламничавоста во поголем степен (замачка-
ни и валкани жита и жита со појака миризба) ќе 
се одбива до 3% од цената. 

Ж и т а со поголем процент ур ©дица и нечистота 
од 5% не можат да се пуштат во промет. 

4) Ова решение влегува во сила со де^от на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Сојузен извршен совет 

О. е. бр. 101 
30 јули 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић е. р. 
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448. 

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за прометот 
на ^житата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/53) 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА МЕЛЕЊЕТО НА ПЧЕНИЦАТА И 'РЖТА 

1) Со цел на порационално искористување на 
пченицата и 'ржта и за да се добијат определени 
асортимани брашно, сите индустриски мелници се 
должни да ги мелат пченицата и 'ржта на начинот 
пропишан со ова решение. 

2) Индустриските мелници се должни од 100 
кг пченица од квалитет 76 кг хектолитарска тежи-
на со 2% уродица и нечистота и 13% влага со ме-
лење да добијат 80 кг брашно со 13% влага, 17 кг 
трици и 2% уродица и нечистота. Се признава како 
растур и согорување најмногу 1%. 

3) Во промет можат да се пуштат следни типо-
ви пченично брашно: 

а — пченично брашно „тип—400", кое смее да 
содржи најмногу 0,43% пепел. Според големината 
на честиците ова брашно може да биде со ознака 
„400—мазно", „400—остро" и ,,4G$—крупичесто"; 

б — пченично брашно „тип—600", кое смее 
да содржи најмногу 0,65% пепел; 

в — пченично брашно „тип—1000", кое смее 
да содржи најмногу 1,05% пепел; 

г — пченично брашно „тип—1200", кое смее 
да содржи најмногу 1,25% пепел; 

д — пченична крупица „тип—400", која смее 
да содржи најмногу 0,45% пепел. Според големи-
ната на честиците крупицата може да биде со озна-
ка „400—ситна и „400—крупна". 

Содржината на пепелот во пченичното брашно 
се изразува во процент на сувата материја. 

4) Доколку во еден тек се произведат сите три 
типа брашно („тип—400", „тип—600" и „тип—1200"), 
од 100 кг пченица од квалитетот како што е тоа 
предвидено во точ. 2 од ова решение, задолжително 
мора да се произведе и пушти во промет минимал-
но 50 кг пченично брашно „тип—1200". Брашното 
„тип—400" и „тип—600" мелниците ќе го произве-
дуваат според состојбата на погоните и барањата 
на пазарот. 

5) Во промет може да се пушти и брашно со 
најмногу до 14% влага. Ако процентот на влагата 
во брашното е поголем односно помал од 13% за 
секој процент влага се одбива процент од цената 
односно се додава процент врз цената. Дропките се 
земаат во обѕир. 

6) Југословенската народна армија за своите 
потреби ќе договара тип на брашно по избор со тоа 
што процентот на мелењето не може да биде помал 
од 80%. 

7) Пченичното брашно „тип—600", „тип—1000" 
и „тип—1200" може да содржи и 5% 'ржано брашно. 

8) Индустриските мелници се должни, од 100 кг 
'рж од квалитетот 70 кг хектолитарска тежина со 
2% уродица и нечистота и 13% влага да добијат со 
мелење 80 кг брашно, 18 кг уродица и трици. Како 
растур и согорување се признава најмногу 2%. 

9) Во промет можат да се пуштат следните ти-
пови 'ржано брашно: 

„тип—950" кој смее да содржи најмногу 1,00% 
пепел и 

„тип—1250'* кој смее да содржи најмногу 1,3% 
пепел. 

Содржината на пепелот во 'ржаното брашно се 
изразува во процент на сувата материја. 

10) Ако хектолитарската тежина на пченицата 
и 'ржта е поголема односно помала од предвиде-
ната во точ. 2 и 8 на ова решение количината на 
брашното се наголемува односно намалува за 0,5 
кг за секој килограм на разликата во хектолитар-

ската тежина, а за исто толку се намалува односно 
наголемува количината на триците, Дропките се 
земаат во обѕир. 

11) На првите цилиндри смее да се пушти пче-
ница односно 'рж со најмногу 0,5% уродица. 

12) Уемно мелење е слободно. 
13) Со влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за мелењето на 
пченицата и 'ржта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/53). 

14) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

О. е. бр. 100 
30 јули 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић е. р. 

444, 
Врз основа на точ. 13 од Одлуката за контра-

хирање земјоделски производи со давање аванс и 
други погодности на земјоделските производители 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/54) Одборот за 
стопанство на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНТРАХИРАЊЕ ИНДУСТРИСКИ 

РАСТЕНИЈА 

1. Според одредбите од Одлуката за коктрахп-
рање земјоделски производи со давање аванс н 
други погодности на земјоделските производители 
и условите пропишани во ова решение се контра-
хираат: шеќерна репа, сончоглед, маслодајна репка, 
соја, арашид, сусам рицинус, афион, коноп, лен, 
памук, тутун, афион-опиум, индустриска пиперка 
и цикорија, 

2. Договарањето на производството и прода-
жбата на индустриските растенија (контрахиранас-
то) со земјоделските производители се врши пред 
сеидбата почнувајќи, од 1 август. 

3. Прерабутовачките и трговските организации 
што вршат контрахирање на индустриски расте-
нија со земјоделските производители, ги договараат 
поврвнините што ќе ги засеат производителите, а 
к а ј тутунот и бројот на струковите. 

Производителот што контрахила индустриски* 
растенија е должен сето производство од догово-
рените поврвнина да и' го испорачи на стопанската 
организација со која склучил договор. 

4. Преработувачките и трговските организации 
што вршат контрахирање на маслодавачки ќе до-
говараат испорака по следниве највисоки средни 
цени: 

Динари 
за 1 кг 

— сончоглед — — 28 
— маслодајна репка — — — 39 

— рицинус олупен — 45 
— рицинус во лушпа 27 
— афион — — — 52 

К а ј контрахирањето на другите индустриска 
растенија од точ. 1 цените се договараат слободно. 

Цените од точ. 1 се сметаат франко магацин, 
вагон или шлеп по избор на купувачот, за среден 
квалитет обичаен во прометот. 

5. Аванс за контрахираните индустриски ра-
стенија можат преработувачките и трговските ор-
ганизации да им даваат на производителите на 
индустриските растенија најмногу до 30% од вред-
носта на средното производство на договорените 
поврвнина 
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6. Висината на делот што се дава во пари и 
делот што се дава во средства за продукција и за-
штита на растенијата се утврдува со договорот. 

Авансот во пари се дава: 
— ка ј шеќерна репа, сончоглед и рицинус, 

по извршеното прво проредување и првото копање, 
— кај ламу кот, по извршеното прво копање, 
— ка ј тутунот, по проверката за расадените 

живи струкови, 
— кај другите индустриски растенија, по 

никнењето. 
7. На производителите на шеќерна репа и па-

мук преработувачките и трговските организации 
можат еден дел од авансот во готови пари да им 
даваат при сеидбата, и тоа: за шеќерна репа до 
3.000 динари по хектар, а за памук до 20 динари 
по 1 кг договорена количина. 

8. Преработувачката односно трговската орга-
низација што со производителите ќе договори про-
изводство и продажба на индустриски растенија е 
должна да го преземе сето производство од догово-
рените поврвниии, односно сета договорена коли-
чина. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
О. C. бр. 103 

30 јули 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић, е. р. 

445. 
Врз основа на точ. 13 од Одлуката за контра-

хирање земјоделски производи: со давање аванс и 
други погодности на земјоделските производители 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/54) Одборот за 
стопанство на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНТРАХИРАЊЕ СЕМЕНСКА СТОКА И 

ПОСАДОЧЕН МАТЕРИЈАЛ СО ДАВАЊЕ АВАНС 
1. Според одредбите од Одлуката за контрахи-

рање земјоделски производи со давање аванс и 
други погодности на земјоделските производители 
и условите пропишани во ова решение можат да 
се контрахираат: сите видови семенска стока во 
смисла на чл. 2 од Законот за прометот на семен-
ската стока („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/54) 
како и посад очниот материјал (овошни садници, 
калеми на винова лоза, резници и живиќи). 

2. Контрахирање на производите од претход-
ната точка можат да вршат: 

а) стопанските организации и установи што се 
занимаваат со производство и размножување на 
семенска стока и посадочен материјал; 

б) овластените трговски организации што се 
занимаваат со промет на семенска стока; 

в) овластените претпријатија за промет со жита, 
само семенска стока на жита добивена со апроба-
ција од контрахираните поврвнина со цел на да-
вање аванс во средства за репродукција и заштита 
на земјоделските производители со кои контрахи-
рале производство и продажба, ако ги исполнуваат 
условите од чл. 11 на Законот за прометот на се-
менска стока. 

3. Стопанските организации и установи од прет-
ходната точка можат да контрахираат производ-
ство и размчожување со следниве производители 
на семенска стока и посад очен материјал: 

а) со земјоделско-производителните организации 
како и со' индивидуалните производители, освен 
посадочен материјал; 

б) со земјоделско-научно-истражувачките уста-
нови, земјоделските школи, како и со раеадниците 
што обезбедуваат произлезни материјали, гаранција 
на сортноста и стручна контрола. 

Производството на елитно семе за семенска сто-
ка може да се контрахира само со зем ј о дел ек о - на - -
учио -и Е гр ажува ЧЕКИ те установи. 

4. Кота се ксктрахира поврвнината за произ-
водство и испорака на семенска стока, производи-
те лот на семенската стока е должен да го испорачи 
целото производство од договорените поврвнина 

5. Стопанските организации од точ. 2 што в р -
шат контрахирање на семиња на жита, и произво-
д и т е л и т е организации и установи што произведу-
ваат семиња на жита должни се првенствено кон-
трахираните односно произведените количини се-
миња на жита да им ги ион а дат на продажба на 
овластените претпријатија за промет со жита, со тоа 
што овие претпријатија да ги употребат тие семи-
ња исклучиво за давање на земјоделските произ-
водители со кои договараат производство и про-
дажба. 

Контра хир аните количини на семенска стока 
на другите земјоделски производи и посадочен ма-
теријал стопанските организации и установи од тон. 
2 се должни првенствено да им ги пона д ат на про-
дажба на оние преработувачки и трговски органи-
зации што вршат контрахирање на производството 
и испораката на односните земјоделски производи. 

6. Стопанските организации што се занимаваат 
со производство и промет на семенска стока и по-
саде 'Iен материјал, при пуштањето на оваа стока и 
материјал во промет, должни се да постапуваат по 
упатствата на земјоделско-нау^дго-истражувачките 
установи во поглед на реонизацијата. 

7. Во смисла на одредбата од ст. 2 на точ. 2 од 
Одлуката за контрахирање земјоделски производи 
со давање аванс и други погодности на земјодел-
ските производители, контрахирањето на семето од 
житата може да се врши и во време на вегета-
цијата по извршената апробација. 

Во случајот од претходниот став аванси во 
средства за репродукција и заштита на растенијата 
не се даваат. 

8. Контрахир&њето на семенска стока и поса-
дочен материјал се врши по слободно договорени 
цени. 

9. По склучувањето на договорот со производи-
телите на семенска стока и посадочен материјал 
стопанските организации и установите ед точ. 2 дол-
жни се да им дадат на производителите: 

а) семенски материјал; 
б) потребни количини вештачка ѓубриња и 

средства за заштита на растенијата од соодветен 
вид, спрема природата на земјиштето во обемот на 
договорените поврвнини. 

Паричниот дел на авансот стопанските органи-
зации и установите од точ. 2 можат да им го дадат 
на производителите на семенска стока најмногу „до 
30% од вредноста на договорената количина семен-
ска стока. 

По исклучок од одредбата на претходниот став 
при контролирањето на семињата на жита во текот 
на вегетацијата по извршената апробација, парич-
ниот аванс може да биде до 10% поголем од аван-
сот што го даваат овластените претпријатија за 
промет со жита при контрахирањето на меркан-
тилка стока на жита. 

10. Стопанските организации и установите од 
точ. 2 под а) и б) што контрахираат посадочен ма-
теријал можат да им даваат на производителите на 
посад очен материјал вкупен аванс најмногу 
до 30%. 

11. Дел на авансот во пари им даваат стопан-
ските организации и установи што контрахираат 
семенска стока и посадочен материјал на произво-
дителите на оваа стока, и материјал во времето на 
вегетацијата по извршените работи предвидени со 
договорот. 

По исклучок од одредбата на претходниот став 
може да се даде до 10% од паричниот дел на аван-
сот и во време на е енд бата, ако обемот на работите 
на приготвување производството на семенска стока 
е обусловен со поголеми трошоци од трошоците за 
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приготвување реденото производство на земјодел-
ските производи. 

12. Земјоделските стопанства, земјоделските про-
изводите лни задруги, економиите на земјоделските 
задруги и земјоделските установи што произведу-
ваат семенска стока и посадочен материјал и исти-
те ги пуштаат во промет самите, можат при Народ-
ната банка на ФНРЈ да користат кредити под исти-
те услови во висина на авансот што £ж го добиле 
кога производството и продажбата би ја контра-
хирале со една од стопанските организации или 
установи од тон. 2 на ова решение. 

Во случајот од претходниот став Народната 
банка на ФНРЈ ќе одобри конечно безинтересен 
кредит кога ќе прибават наведените организации 
уверение од надлежната овластена установа за ис-
питување семиња за произведените количини и 
квалитет на семенската стока односно посадочен 
материјал, според одредбите од Законот за проме-
тот на семенската стока. 

13. Ова решение влегува * во сила со денот н* 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 106 

30 јули 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 

Светозар Вукмановић, е. р. 

446. 
Врз основа на тон. 13 од Одлуката за контра-

хирање земјоделски производи со давање аванс и 
други погодности на земјоделските производители: 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/54), Одборот за 
стопанство на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНТРАХИРАЊЕ Ш Е Н И СВИЊИ 

U ГОВЕДА 
1. Договарање производство и продажба е к с -

трахирање) на тоеви свињи и говеда со произвч-
дителите на свињи и говеда со давање аванс и дру-
ги погодности можат да вршат: 

а) преработувачките стопански организации за 
преработка на месо, и тоа само за потребите на 
сопствената преработка; 

б) трговските претпријатија чиишто предмет на 
работењето е промет со добиток. 

2. Кон тр а хир ањет о на гоени свињи и говеда се 
врши однапред, и тоа: 

а) на свињи за производство на бекон и говеда 
најмалку 3 месеци пред испораката; 

б) на другите свињи најмалку 4 месеци пред 
испораката. 

3. Можат да се коптрахираат свињи и говеда 
од следниве Б И Д О В И И квалитети: 

С в и њ и : 
а) месеста свињи: 
I класа: свињи за производство на бекон спе-

цијално хранети, бели раностасни соеви (голем и 
среден јоркшир и бела оплеменета свиња), стари 
С—9 месеци, тешки 80—105 кг жива мера, со сла-
нина дебела 2—4,5 см, наполно здрави и без трау-
матични повреди на оние делови од телото што по 
обработката остануваат на готовиот производ; 

II класа: месеста: свињи специјално хранети, 
мелези на месеста свињи од прва генерација или 
свињи на раностасни соеви што не им одговараат? 
на условите од I класа, тешки од 80—120 кг, полно-
месе сти; 

IH класа: млади полп^месес!'! свињи изразито 
месест тип што не се специјално хранети, а со на ј -
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многу до 35% маснотија во однос на тежината кога 
се заклани, а тешки од 100—140 кг жива мера. 

б) м а ш и свињи: 
I класа: свињи со преку 60% маснотија во од-

нос на тежината кога се заклани, тешки преку 130 
кг жива мера; 

II класа: свињи со преку 55% маснотија во од-
нос на тежината кога се заклани и тешки преку 
120 кг жива мера; 

III класа: свињи со преку 50% маснотија во од-
нос на тежината кога се заклани, тешки преку 120 
кг жива мера. 

Г о в е д а : 
I -а класа: говеда што им припаѓаат на р сломи -

раните соеви за производство на месо, стари 2—6 
години, што не биле користени за работа и расплод, 
а кои се нарочно хранети или згоени со над 55% 
рандман; 

I класа: говеда што им припаѓаат на реномиран 
ките соеви за производство на месо, помлади од 2 
или постари од 6 години што се користени за ра-
бота и расплод, нарочно хранети или згоени со 
55% рандман; 

II класа: говеда што им припаѓаат на реноми-
раните соеви за производство на месо, без обѕир 
колку се стари и тешки, со над 50% рандман; 

III класа: говеда од сите соези без обѕир колку, 
се стари, тешки над 400 кг жива мера освен буша 
кој as може да биде и полесна но преку 250 кг жива 
мера со преку 45% рандман. 

4. Контрахирањето на свињи и говеда се врши 
по слободно договорени цени. 

5. По склучувањето на договорите за испорака 
на свињи односно говеда, стопанските организации 
од точ: 1 можат на производителите да им дадат, 
аванс до 30% од вредноста на договорените свињи, 
односно говеда. 

Стопанските организации од тач. 1 можат вед-
наш по склучувањето на договорот еден дел од 
авансот да дадат во храна за добиток, во лекови и 
слаб добиток за гоење. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ'* 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 104 

30 јули 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 

Светозар Вукмановић е. р. 

447. 

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за прометот на 
житата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/53) Одбо-
рот за стопанство на Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ ВО 

ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ, РЕЧНИОТ И ПАТНИОТ 
МОТОРЕН СООБРАКАЈ 

1) Во Решението за дополнување на тарифата 
за превоз на стоиш во железничкиот, речниот и 
патниот моторен сообраќај („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/53) во одделот II се вршат следни 
измени и дополненија: 

Точката 1 се менува и гласи: 
„1. пратките на овластените претпријатија за 

промет на жита и на овластените мелници, кога ги 
даваат овие на утоварните станици на своето седи-
ште или седиштето на своите станици или коми-
сионер^ или кога ги превозат од мелница која 
меле услужно за сметка на овластените претприја-
тија." 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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По точката 8 се додава нова точка 9 која гласи: 
„9. пратките на стопанските организации и 

установи на семенска стока на жита за кои се 
овластени по Законот за прометот на семенската 
стока („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/54). 

Оваа стока мора да биде пломбирана и снабде-
на со уверение од овластената установа за испиту-
вање семиња дека е здрава, дека му одговара на 
пропишаниот квалитет определен со Законот за 
прометот на семенската стока." 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„Овластените претпријатија од тон. 1 на овој 

оддел при предавањето на превоз пратките од од-
делот I на ова решение, ќе и' поднесат на заелез-
ничката станица товарен лист на кој, покрај печа-
тот од претпријатието и потписот на овластеното 
лице, мора да биде ставен печат со следна содр-
жина : 

„Со решение од Државниот секретар за работи 
на стопанството на Народната Република бр. • 
од 1954 година претпријатието е овла-
стено за промет на жита врз основа на тон. 1 од 
Решението за дополнување на тарифата за превоз 
на стоки во железничкиот, речниот и патниот мо-

, торен сообраќај и ослободено е од плаќањето на 
додатокот со редовната возарина." 

Пратките на стопанските организации и уста-
нови на семенска стока на жита, покрај печатот 
на претпријатието и потписот на овластеното лице 

•мораат на товарниот лист да имаат печат со след-
на содржина: 

„Врз основа на Законот за прометот на семен-
ската стока и точ. 9 на одделот II од Решението за 
дополнување на тарифата за превоз на стоки во 
железничкиот, речниот и патниот моторен сообра-
ќа ј претпријатието е ослободено од плаќањето на 
додатокот со редовната возарина." 

2) Ова решение влегува во сила на 15 август 
1954 година. 

Сојузен извршен совет 

О. е. бр. 105 
30 јули 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић е. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 9 од 30 април 1954 година објавува: 

Одлука за одобрување на инвестиционите про-
грами; 

Решение за прогласување Народниот театар на 
Цетиње за установа со самостојно финансирање; 

Програма за полагање испитот за здобивање со 
звањето квалификациран и висококвалифициран во-
зач на моторни возила. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Срби-
је" во бројот 17 од 15 мај 1954 година објавува: 

Наредба за определување селата и помалите ме-
ста во кои приватни занаетчиски дуќан можат да 

држат и лица без спрема на висококвалифициран 
односно квалифициран занаетчиски работник; 

Наредба за стопанските дејности што се сметаат 
слични на занаетчиската дејност; 

Правилних* за вршење на занаетчиска стопанска 
дејност без постојано работно место. 

Во бројот 18 од 22 мај 1954 година објавува: 
Наредба за забранување сообраќај со спрежни 

возила на Автопатот Белград—Загреб; 
Наредба за занаетчиски ге дејности што се сме-

таат како сродни односно што се дополнуваат ме-
ѓусебно. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре -

публике Хрватске во бројот 22 од 7 мај 1954 година 
објавуваат: 

Уредба за платите на државните секретари и 
другите раководни службеници на републичките др-
жавни органи; 

Ценовник за надоместување на штетата за оте-
ж н а т а или фатената дивина; 

Исправка на Општествениот план на НР Хрват-
ска за 1954 година. 

Во бројот 23 од 14 мај 1954 година објавуваат 
само решенија за дополнителните избори во поо-
дделни околии и општини, 

УРА ДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 17 од 0 мај 1954 година објавува: 

Одлука за определување Околискиот народен од-
бор Љубљана околица како орган надлежен за р а -
ботите и задачите на школите за учителки на зем-
јоделско-сгопански и земјоделско-домаќински школи 
во Љубљана; 

Уредба за ставање вон сила на Уредбата за ле-
кување сиромашни. 

Во бројот 18 од 13 мај 1954 година објавува: 
Одлука за оснивање републичка комисија за 

преглед филмови; 
Решение за оснивање Електроенергетска заед-

ница на Словенија (ЕЛЕС). 

С О Д Р Ж И Н А : 
439. Одлука за контрахирање земјоделски 

производи со давање аванс и други по-
годности на земјоделските производители 569 

440. Одлука за определување највисоки про-
дажни цени за жито, брашно, пченични 
крупици и трици 670 

441. Решение за контрахирањето и откупните 
цени 'на житата — — 571 

442. Решение за највисоката откупна цена на 
житата од родот на 1954 година 572 

443. Решение за мелењето на пченицата и 
'ржта 

444. Решение за контрахирање индустриски 
растенија 573 

445. Решение за контрахирање семенска сто-
ка и посадочен материјал со давање аванс 574 

446. Решение за контрахирање гоени свињи 
и говеда 575 

447. Решение за измена на Решението за до-
полнување на тарифата за превоз на 
стоки во железничкиот, речниот и пат-
ниот моторен сообраќај — 575 
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