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Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањето 

на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по пра-
шањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, 
по предлог од Претседателот на Советот за промет со 
стока на Владата на ФНРЈ, донесува 

ОСНОВНА УРЕДБА 
ЗА ОТКУПОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

I. Општи одредби 
Член 1 

За да се обезбеди прехраната на населението и 
за да се снабди индустријата со потребни суровини, 
задолжително ке се откупуваат во календарската 1951 
година и во економската 1951/52 година следните 
земјоделски производи, и тоа: 

а) во календарската 1951 година: месо, слаби 
свињи, (маст, лој, масло) млеко и млечни производи 
и волна; 

б) во , економската 1951/52 година: житарица 
компир, варива (грав, грашок и лешта), маслиново 
уље и сено. 

Договорањето на производството и одкупот на 
индустриските растенија ке го регулира Претседателот 
на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, по пред-
лог од Претседателот на Советот за промет со стока 
на Владата на ФНРЈ по принципот на контрахирање. 

За откупот на кожи важат постоекјите прописи 
за откупот на овој производ. 

Член 2 
За да би можеле производителите навремено да 

пристапат кон производството на земјоделските про-
изводи што треба навремено да ги испорачаат, мо-
раат да им се издадат пред есенската сеидба решенија 
за задолжувањето со задолжителната испорачка на 
тие производи (чл. 15 ст. 2). 

Со испорачката на маслиновото уље ке се задол-
жат производителите во време на зреењето на ма-
слинките. 

Член 3 
Земјоделските производи од чл. 1 ст. 1 од оваа 

уредба должни се да и ги испорачаат на државата 
индивидуалните земјоделски стпанства, селанските ра-
ботни задруги и економиите на земјоделските задруги. 

Со испорача на земјоделските производи од мл. 1 
ст. 1 од оваа уредба можат да се задолжуваат и не-
земјоделците што се сопственици или ползувачи на 
земјоделско земјиште. 

Земјоделски производи должни се по оваа уредба 
да испорачуваат и исполичарите и закупците на земја. 

Член 4 
Земјоделските стопанства не можат после празно-

сивноста на решението за задолжување да бидат до-
полнително задолжени со задолжителната испорачка 
на исти земјоделски производи. 

Член 5 
Откупот по оваа уредба ке' се врши по определе-

ните сврзани цени. 

На производителите кои што по оваа уредба испо-
рачуваат земјоделски производи, ке им се издаваат 
за откупените производи, покрај исплатата на износот 
од куповната цена, и бонови за купување индустри-
ска стока по прописите за трговијата по с в р з а в т е 
цени. 

4 Член 6 
Производителите од чл. 3 на оваа уредба можат 

после извршувањето на доспеалата обврска слободно 
да располагаат со преостанатите количини на земјо-
делските производи. 

Прометот со земјоделските производи ке го ре-
гулира со одделни прописи Претседателот на Советот 
за промет со стока на Владата на ФНРЈ. 

II. Начала за одредување на обврската 
Член 7 

Селанските работни задруги го испорачуваат опре-
делениот дел на производството на земјоделските 
производи, што е предвиден со стопанскиот план на 
задругата кој што мора да биде потврден од страна 
на извршниот одбор на околискиот народен одбор. 

Член 8 
Со испорачката на земјоделските производи по 

оваа уредба се задолжува, по правило, секое сто-
панство што производи пазаришни одвишоци, без 
оглед на големината на земјишната поврвнина. 

Извршниот одбор на месниот народен одбор мо-
же, со оглед на економската сила на стопанството и 
на другите околности, да ослободи поодделни сто-
панства од испорачка на земјоделските произв^- ' ' . 

Член 9 
Видовите на земјоделските производи од чл. 1 

ст. 1 на оваа уредба што ке биде должно земјодел-
ското стопанство да ги испорача се определуваат по 
карактерот на неговото производство, а големината 
на задолжувањето спрема неговата економска сила 
(чл. 10 ст. 1). 

Член 10 
Пресметувањето големината на задолжувањето на 

земјоделското стопанство ке се врши врз основа на 
нормата што е определена за категоријата во која 
што е стопанството сврстен0 спрема големината на 
земјишната поврвнина (чл. 11). 

При определувањето нормата на задолжителната 
испорачка на производите од чл. 1 точ. а) на оваа 
уредба ке се води сметка и за стварната состојба на 
добитокот и за возможноста да се држи добиток на 
земјоделското стопанство. 

Исклучително од прописите на ст. 1 од овој член 
извршниот одбор на месниот народен одбор, во со-
гласност со извршниот одбор на околискиот народен, 
одбор, може да го задолжи земјоделското стопан-
ство, со оглед на квалитетот на неговото земјиште, 
на стварниот број на добитокот и на возможноста 
на производството, со количина на земјоделскиот 
производ што е поголема од највисоката односно по-
мала од најниската норма што е предвидена за кате-
горијата во која што тоа спагја (чл. 12). 
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Член 11 
Во поврвнината по која шт 0 се определува кате-

горијата на стопанството влегува сета обработлива 
поврвнина. 

Во обработлива поврвнина влегуваат: ораници, 
бавчи, овоштарници, лозја и ливади. 

Во поврвнината по која што се пресметува голе-
мината на задолжувањето на поодделно стопанство 
/летуваат: 

а) кај производите чл. 1 точ. а) на оваа 
уредба — ораниците, овоштарници^ И ливадите, а се 
земаат во оглед и пасиштата со кои што стопанството 
•располага; 

б) кај производите од чл. 1 точ. б) на оваа 
уредба — само сраниците и з е м а ј ќ и ги поврвнините 
под контрахирани индустриски растенија, а ако се 
работи за задолжувањето со "задолжителни и с п о р а к и 
на сено во поврвнината по која што се пресметува 
големината на задолжувањето на поодделни стопан-
ства влегуваат и ливадице. 

•Исклучително од погорните прописи на овој член, 
нормите на задолжувањето со задолжителна иепо-
рачка на маслиново уље и категоријата на стопан-
ството што го испорачуваат се определуваат по бројот 
на стеблата од маслинките. Во овој број не се засме-
туваат младите стебла што не давале уште род. 

Член 12 
Владата на народната република во согласност со 

Владата на ФНРЈ, ке ја раздели територијата на на-
родната република на реони за производство на поод-
делни Б И Д О В И на земјоделски производи и- ке опре-
дели категории на стопанства, како највисока и нај-
ниска норма за секоја категорија. Овие категории и 
норми можат да бидат еднакви за целата територија 
на народната република или разни за поодделни про-
изводствени реони. 

Нормите се определуваат протресено, така да 
тие растат спрема категориите и производствените 
возможности на стопанството. 

151. Постапка за определување на обврските 
Член 13 

Извршниот одбор на месниот народен одбоо ке 
изработи врз основа планот на откупот што е доби-
ван од извршниот одбор на околискиот народен 
одбор за сите стопанства на своето подрачје предлог 
ка задолжувањето со задолжителна испсрачка на 
земјоделски производи и ке го објави на у обичаен и от 
начин. 

Во срок од 7 дена од денот на објавувањето на 
предлогот, извршниот одбор на месниот народен од-
бор должен е да свика собрание на избирачите на 
кое што ке се претресува задолжувањето на секое 
стопанство. На ова собрание мораат да се земат во 
•претрес сите поплаки што после објавувањето на 
предлогот или на самото собрание поодделни произво-
дители ги дале против задолжувањето на сопственото 
или на некое туѓо стопанство. 

Извршниот одбор на месниот народен одбор ке 
ги испрати в 0 срок од 7 дена после одржаното собра-
ние на избирачите на извршниот одбор на околискиот 
народен одбор своите предлози за задолжувањата со 
поплаките што не се примени. 

Член 14 
Извршниот одбор на околискиот народен одбор 

ке води сметка за околискиот план на откуп, ке го 
прегледа предлогот за задолжувањето ке внесе по-
требни измени во него. 

Вака утврдениот план на задолжувањето ке го 
врати извршниот одбор на околискиот народен одбор 
до извршниот одбор на месниот народен одбор. 

Член 15 
Извршниот одбор на месниот народен одбор ке 

ги внесе пред есенската сеидба задолжувањата по 

видот и количината за сите земјоделски производи со 
кои што е стопанството задолжено во листот на сто*-
панството, и тоа како во оној примерок што му се 
издава на производителот така и во оној што оста-
нува во месниот народен одбор. 

Внесувањето на задолжувањето во листот на 
стопанството се смета како да е издадено решение 
за задолжувањето по видот и по количината на зем-
јоделските производи. 

При внесувањето на задолжувањето во листот 
на стопанството ке му се издаде на производителот 
и писмено решение за сроковите на испорачката на 
поодделни делови од обврската во месо, слаби свињи 
и во маст. 

Член 16 
Против решението за задолжување со задол-

жителна испорачка производителот има право на 
жалба до извршниот одбор ^ а околискиот народен 
одбор во срок од 8 дена од денот на внесувањето 
на задолжувањето во листот на стопанството. Против 
задолжувањето со производите од точ. б) чл. 1 од 
оваа уредба производителите имаат право на жалба 
и во време зреењето на овие производи, ако нивниот 
принос во целина потфрлнл поради сериозни елемен-
тарни непогоди. 

Жалбата се подлава писмено или усно во запи-
сник на извршниот одбор на месниот народен одбор. 
Овој е должен жалбата да е испрати до извршниот 
одбор на околискиот народен одбор во срок од 3 дена. 

Извршниот одбор на околискиот народен одбор 
должен е да донесе решение по жалбата во срок од 
30 дена од денот кога што ја примил од извршниот 
одбор на месниот народен одбор. 

Сите жалби што не се усвоени извршниот одбор 
на околискиот народен одбор должен е да ги испрати 
до извршниот одбор на обласниот народен одбор кој 
што незаконити^ решенија по правото на надзор ке 
ги поништи или укине. 

Прописите на овој член важат и за решенијата 
по чл. 15 ст. 3 од оваа уредба. 

Член 17 
Местото и начинот за испорачка на земјодел-

ските производи што се испорачуваат еднаш годишно, 
ке ги определи извршниот одбор на околискиот на-
роден одбор со своја наредба. 

Член 18 
Со цел да се спроведува евиденција на сеидбата 

и да се обезбеди навременоста на производството', 
производителите се должни после (внесувањето на 
задолжувањето во листот на стопанството да изјават 
во месниот народен одбор колку оранични поврвнини 
ке засејат и со кои од оние производи што се должни 
да ги испорачаат. 

Член 19 
За- случај да не се извршат обврските од стоана 

на производителите во определениот срок, извршниот 
одбор на месниот народен одбор должен е да даде 
пријава до јавниот обвинител за да се започне кри-
вична судска постапка. 

IV. Завршни одредби 
Член 20 

На производителите кои што од технички при-
чини до времето на издавањето на задолжувањата 
не ке добијат листи на стопанството ке им издаде 
извршниот одбор на месниот народен одбор одделно 
писмено решение за задолжувањето со сите податоци. 

Член 21 
Владите на народните републики ке донесат во 

рамките на оваа уредба свои уредби за откупот на 
земјоделските производи. 
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Член 22 
Се овластува Претседателот на Советот за промет 

со стока «а Владата на ФНРЈ по потреба да издава 
поблиски прописи за применувањето на оваа уредба. 

Член 23 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

5 септември 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стрка, 
Осман Карабегович, е. р. 

481 . 

Врз обнова на чл. 1 од Законот за овластувањето 
на.Владата на ФНРЈ за донесување уредби по пра-
шањата од народното стопанство, по предлог од 
Претседателот на Советот за промет Со стока на Вла-
дата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ ДИРЕКЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ 
ЖИТЕН ФОНД 

Член 1 
Се укинува Дирекцијата на државниот житен 

фонд што е основана со Уредбата за државниот жи-
тен фонд и основањето и работењето на Дирекцијата 
на државниот житен фонд („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 85/48). ~ 

Член 2 
Работите што ги вршеше Дирекцијата на држав-

ниот житен фонд и нејзините органи (филијали, бази 
и делегации), се пренесуваат на претпријатијата и 
дирекциите што се во надлежност на народните репу-
блики. 

На дирекциите, и претпријатијата од горниот став 
се пренесуваат и планските задолжувања, основните 
и обртните средства, правата и обврските од Дирек® 
цијата на државниот житен фонд и нејзините органи. 
За ова пренесување важат аналогно одредбите од 
Уредбата за укинување на генералните и главните 
дирекции во надлежноста на органите од Владата на 
ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 38/50). 

Член 3 

Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ' 
врши основна расподелба на житариците во рамките 
на о п т т о држ а вјшвт план за расподелба. 

Врз основа т т расподелбата од горниот став, со 
житариците во државниот житен фонд располага со-
вевтот за промет со стока на владата на народната ре-
публика односно органот што е овластен од советот. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила веднаш. 
31 август 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

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

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

Осман Карабегович, а р. 

4 8 2 . 

Врз основа на чл. 30 од Уредба!а за принадле-
- ^ У и т е на државните службеници („Службен лист 
на ФПРЈ , бр. 83/47) во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ и Претседателот на Советот за 
законодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ, прописувам 

ПРАВИЛИ и -а 
ЗА ПРЕМИСКИОТ ДОДАТОК ЗА НОКЈЛОТО РАБО-
ТЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО РЕСОРОТ НА МИНИ-

СТЕРСТВО НА ПОШТИТЕ НА ФНРЈ 

Член 1 
На службениците што вршат нокј,на иошгенско-

телеграфско-телефонска служба им прилага премиски 
додаток за нокјната работа во износ од 0,50% до 
1,50% од нивната основна плата за секоја нокј. 

Висината на овој додаток овиси од видот на слу-
жбата што ја врши службеникот нокје. 

Член 2 
Како но« јн а работа се разбира секоја служба што 

почнува после 21 час а се завршува пред 5-те часот. 

Член 3 
Висината на премиерот додаток за ножното ра-

ботење за сите работни места ја определува Мини-
стерот на поштите на ФНРЈ ко) што може ова право 
да го пренесе на директорите на дирекциите на по-
штите, телеграфите и телефоните. 

Член 4 
П р е м и е р о т додаток за нокјното работење' се 

исплатува месечно уназад. 

Член 5 
Напатствие за спроведувањето на овој правилник 

донесува Министерот на поштите на ФНРЈ. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист На Федеративна На-
родна Република Југославија"/ со кој ден престанува 
да важи Правилникот за накнада за нокјното рабо-
тење во поштите телеграфите и телефоните („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 69/45). 

IV бр. 410$ 
31 август 1950 година 

Белград 
Министер на поштите на ФНРЈ, 

др Заим Шарац, е. р. 
Согласни: 

Го застапува 
Министерот на финансиите на ФНРЈ 

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ 
Инж. Милентије Попович, е. р. 

Претседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

Одобрувам, 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јоска Броз-Тито, е. р. 



Страна 892 - Б р о ј 53 С Л У Ж Б Е Н Л И С Т 

4 8 3 . 
Врз основа на членот 37, а во врска со чл- 6 од 

Законот за уредувањето и работењето на кредитниот 
систем, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА НАПАТСТВИЕТО ЗА СО-
З Д В А Њ Е Т О , ПОДНЕСУВАЊЕТО И ИЗВРШУВА-
ЊЕТО НА КРЕДИТНИОТ ПЛАН ВО 1950 ГОДИНА 

I. Корисниците на кредити и кредитните претпри-
јатија должни се да го применуваат Напатствигто за 
составањето, поднесувањето и извршувањето на кре-
дитниот систем за извршување на кредитниот план 
в о 1950 година. 

И. Ова напатствие објавено е во три одделни 
свесни во издание на Министерството на финансиите 
на ФНРЈ и ке биде состав«« дел на ова решение. 

III. Ова решение ке се применува со денот на 
об јавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" . 

Бр. 22100 
22 август 1950 година 

Белград 
Го застапува Министерот на финансиите 

на ФНРЈ, 
Министерот на надвооешната трговија 

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

4 8 4 . 
Врз основа на точката 11 од Наредбата на Вла-

дата на ФНРЈ за надлежноста за решавање работите 
од подрачјето на планирањето во врска со планот на 
1950 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/50), во 
согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ГРАНКИТЕ НА ДЕЈНОСТА ШТО ГИ ОБЕДИНУВА 
СОВЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ И ШУМАРСТВО НА 
ВЛАДАТА НА ФНРЈ И СОВЕТИТЕ ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ 

И ШУМАРСТВО НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
I. Советот за земјоделие и шумарство на Владата 

на ФНРЈ га обединува, следните гранки на дејноста. 
1) Гранката 211 земјоделство 
2) Гранката 212 овоштарство 
3) Гранката 213 виноградар ство 
4) Гранката 214 сточарство 
5) Гранката 215 рибарство 
6) Гранката 216 примарна преработка на поле« 

делени производи во ко ја што 
влегуваат: спрема времената но-
менклатура — времено издание 
на Сојузната планска комисија 
1948 година од гранката 124 
124 01 00 00 памучно влакно 
124 39 00 00 влакна од животни 
124 68 00 00 кокош« од свилени 
буби суви од гранката 125 
125 21 00 00 сурова кожа 

7) Гранката 311, одгледување, надгледување и 
уредување на шумите. 

8) Гранката 312 заштита на шумите 
9) делот на гранката 313 експлоатација на шуми-

те, и тоа спрема време-
ната номенклатура — 
времено издание на Со-
јузната ш а и ска комисија 
1948 година 
313 12 00 00 производ-
ство на смола 

Среда, б септември 1950 

313 13 00 00 производ-
ство на споредни шум-
ски производи 
313 13 01 ОЗ кора 

10) Гранката 314 лов 
II. Советот за земјоделие и шумарство на вла-

дата на народната република ги обединува истите 
Гранки како и Советот з а земјоделие и шумарство 
на Владата на ФНРЈ. 

Бр. 6300 
26 август 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за земјоделие 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодорович, е. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет 
и на Сојузната планска комисија. 

Борис Кидрич, е. р. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени глгугник Народне Републике Србије" 
во бројот 22 од 20 јули 1950 година објавува: 

Указ за прогласување претпријатијата за одржу-
вање патон од обласно значење за претпријатијата 
о д републичко значење; 

Указ за прогласувањето Градското гоилиште во 
Суботица за претпријатие од републичко значење; 

Указ за прогласување претпријатијата за снабду-
вање угостителските и туристичките обекти од обла-
сно значење за претпријатија од републичко значење; 

Правилник за кукјниот ред во кои што се извршу-
ваат казните; 

Напатствие за почетокот на работа на новоосно-
ваниот Околиски суд во Барајево и Мионица; 

Наредба за зајакнато пазење и надзор на шумите 
за време на долготрајни суши. 

С О Д Р Ж А Ј: 
Страна 

480. Основна уредба за откупот на земјодел-
ските производи — 889 

481. Уредба за укинување Дирекцијата на др-
жавниот житен фонд — — 891 

482. Правилник за премиски додаток за нокјна 
работа на службениците во ресорот на 
Министерството на поштите на ФНРЈ 891 

483. Решение за применување напатствието за 
о с т а в а њ е , поднесување и извршување на 
кредитниот план во 1950 година 892 

484. Решение за гранките на дејноста што ги 
обединуваат Советот за земјоделство и шу-
марство на Владата на ФНРЈ и советите за 
земјоделство и шумарство на народните 
републики — — — — — 892 

Издавач: „Службенг лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Б р а н к о в а - у л .бр. 20. 
—• Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


