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Врз основа на чл. 2 од Уредбата за надлежноста 
?а о.пределување и контрола на. цените и тарифите 
( ,Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) и лоч. 1 од 
Наредбата за утврдување на производите чии што 
цени ќе ги определува Владата на ФНРЈ, Министерот 
па финансиите на ФНРЈ и Претседателот на Советот 
за промет со стоки на Владата' на. ФНРЈ (,.Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 66 50), а по предлог од Претсед.а-
телот на Советот за промет со стоки на Владата на 
ФНРЈ и од Министерот на финансиите на ФНРЈ, Вла-
дата на ФНРЈ, издава 

4 Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОТКУПНИТЕ ДРЖАВНИ ЦЕНИ НА БЕЛИТЕ 

ЖИТА ВО ЕКОНОМСКАТА 1951/52 ГОДИНА 

1) За количините на белите жита што ги прода-
ваат производителите задолжително по прописите на 
Основната уредба за откуп на селско-стопа.нските про-
изводи (7,Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/50) се опре-
делуваат следни откупни државни цени: 

За пченица и кружнине хентолитарска тежина 76 кг 
700 дина.ри во пари и 700 во парични бонови со право 
на купување индустриска стока со 65% попуст. 

За 'рж и су'ржица хектолитарска тежина 70 кг 620 
динари во пари и 620 во парични бонови со право 
на купување индустриска стока с о ' 6 5 % попуст. 

За јачмен хектолнтарска тежина 64 кг, 600 динари 
во пари и 600 во парични бонови со право на купу-
вање индустриска стока со 65% попуст. 

За- овес хектолитарска тежина 40 кг, 630 динари 
во иг.ри и 630 во парични бонови со право на купу-
ван, е индустриска стока со 65% попуст. 

2) а) Цените под точ. 1 се подразбираат - за 100 
кг нето тежина жито, франко стовариштето на откуп-
ната станица што ќе ја определи за тоа извршниот 
одбор на околискиот народен одбор, или франко ва-
гон или шлеп по избор на купувачот и тоа за добра, 
здрава и сува сто-ка од квалитетот уобичаен во трго-
вијата. ^ 

б) Определените цени важат само ако непораче-
ннтв жита ја имаат хектолитарската тежина! ипо е 
пропишана под точ. 1 на оваа наредба за поодделни 
видови жита. 

Ако испорачаните жита и.маат помала или пого-
лема хектолитарска тежина од тежината што е про-
пишана под точ. 1, цената се ,наголемува или нама-
лува за 1% за секо! полн процент од поголемата или 
помалата хектолитарока тежина. 

в) Определените цени важат за житата што имаат 
најмногу до 2% вкупно уродица, зрна од други ви-
дови жита (освен ка ј су'ржица) и искршени зрна. 

Ако испорачените жита содржат повеќе од 2% 
вкупно уродица, зрра од други, вплови жита и иск,р-
шени зрна, за секој натамошен %% се одбива Уз% 
од определената цена. 

Се дозволува житата 'да содржат најмногу до 
уроднца. 

За секој процент. уродица преку определениот 
процент, на производителот му се одбива 1% од те-
жината на предадените жита. 

г) За секој л/-г% нечистотија (песок, камен, земја, 
плева итн.) се одбива 1% од определената цена. 4 

д) за нечистотија во поголем размер (замачкано 
и извалкано жито и жито со поја\ мирис) се одбива 
до 5% од определената цена. ^ 

ѓ) За секој полн процент оштетени зрна од жи-
жак, кои што се утврдуваат со броење, се одбива 
од определена.та цена. 

3) Селанските работни задруги добиваат освен 
цените и бонови по тон. 1 уште и 50% бонови во сми-
сла на Решението за износот на бонови во трговијата 
по сврзаните цени кои што ги добиваат селанските ра- , 
ботни задруги за селско-стопанските производи непо-
разени по планот на откупот, како и за селско-сто-
панските производи што ги продаваат на слободниот 
павао (,.Службен лист на ФНРЈ"', бр. 23/51). 

4) Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 
наредба ќе донесе по потреба. Претседателот на Со-
ветот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ во со-
гласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

5) Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во ,.Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 3336 
4 јули 1951 година 

Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател -на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

Министер на финанси.ите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

312. 
Врз основа на ч^. 2 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/60) и точ. 1 од На-

редбата за утврдување производите на кои што ќе им 
ги определува цените Владата на ФНРЈ, Министерот 
на финансиите на ФНРЈ и Претседателот на Советот 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 66/50), а по предлог од Претседа-
телот на Со-ветот за промет со стоки на Вла,дата на 
ФНРЈ и од Министерот на финансиите на ФНРЈ, Вла-
дата на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОТКУПНИТЕ ДРЖАВНИ ЦЕНИ НА ПЧЕНКАТА 

ВО ЕКОНОМСКАТА 1951/52 ГОДИНА 

1. За количините на пченка што ги продаваат про 
^водителите задолжително по прописите од Основната 
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уредба за откуп на селско-стопанските производи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/50), се определуваат 
следните откупни државни цени: 

за пченка во зрно со најмногу 14% влага (при-
родно или вештачки сушена) 500 динари во пари и 
500 во парични бонови со право на купување инду-
стриски стоки со 65% попуст; 

за пченка во кочан со најмногу 14% влага (при-
родно или вештачки сушева) 374 динари во пари и 
374 во парични бонови со право на купување инду-
стриски стоки со 65% попуст. 

2. а) Цените од точ. 1 се подразбираат за 100 кг 
нето тежина на пчен,ката франко стовариштето на 
откупната станица што ќе ја определи за тоа извр-
шниот одбор на околискиот народен одбор или франко 
вагон или шлеп по избор на купувачот и тоа за добра, 
здрава и сува стока од квалитетот уобичаен во трго-
вијата; 

б) За секој процент влага повеќе одошто е про-
пишана^ цената се намалува за 1%. 

- С е овластува Претседателот на Советот за промет 
еп стоки на Владата на ФНРЈ да може во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ, а по укажана 
потреба, врз основа на проценката колку содржи 
влага пченката од реколтата на 1951 година, да ја 
определи просечната влага како и просечните цени за 
испораките на пченка во кочан и во зрно по месе-
ците врз базата на цените определени во точ. 1 на 
оваа наредба; 

в) За секој процент расипани зрна преку 2%— 
5% се одбива 1% од определената цена. 

Пченката, што содржи преку 5% расипани зрна се 
смета за дефектна пченка. 

г) За секој % % нечистотија (песок, камен, зе-
мја, плева итн.) ^е одбива 1% од определената цена. 

д) Од жижок наградени зрна се толерираат до 
3%, а содржината преку тоа повлекува бонификација 
од % % за секој полн процент. 

3. Селанските работни задруги добиваат покрај 
цената и боновите од точ. 1, уште и 50% бонови во 
смисла на Решението за износот на боновите од трго-
вијата по сврзаните цени што ги добиваат селанските 
работни задруги за селско-стопанските производи и-
спорачени по планот на откупот, како и за селоко-
сопанските производи што ги продаваат на слободен 
пазар („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/51). 

4. Поблиски прописи за спроведување на оваа наѓ 
редба ќе донесе по потреба Претседателот на Советот 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ. % 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 3338 
4 јули 1951 година 

Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбран^ 

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

- Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за про-мет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

V. 
\ 

\ I 

313. 

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за надлежноста 
за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) и точ. 1 од На-

редбата за утврдување производите на кои што ќе им 
ги определува цените Владата на ФНРЈ, Министерот 
на финансиите на ФНРЈ и Претседа,телот на Советот 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 66/50), а по предлог од Претседа-
телот на Советот за промет со стоки на Втг,чата на 
ФНРЈ и од Министерот на финансиите на ФНРЈ, Вла-
дата на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОТКУПНАТА ДРЖАВНА ЦЕНА НА СВИНСКАТА 

МАСТ 

1. За количините на свинска маст што ги прода-
ваат производителите задолжително по прописите од 
Основната уредба за откуп на селско-стопанските про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/50) се опре-
делува откупна државна цена, и тоа: 

за свинска, маст 5-5 динари во пари и 55 во па-
рични бонови со право на купување 'индустриски 
стоки со 65% попуст. 

Оваа цена важи за 1 кг свинска маст која не со-
држи никакви други додатоци. 

2. Селанските работни задруги добиваат, покрај 
цената и боновите од точ. 1, уште и 50% бонови, во 
смисла на Решението за износот на боновите од тр-
говијата по сврзаните цени што ги добиваат е с е н -
ските работни задруги за селско-стопанските произ-
води непоразени по планот на откупот како и за сел-
ско-стопанските производи што ги продаваат на сло-
боден пазар („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/51). 

% 

3. Поблиски прописи за - спроведување на оваа 
наредба ќе донесе по потреба Претседателот на Со-
ветот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ во со-
гласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

. 4. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи Наредбата бр. VIII за државните 
(сврзани) цени на свинската маст („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/48). 

5. Оаза наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 3337 
4 јули 1951 година 

Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбран^ 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки. 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

Минис-тер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 
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314. 
Врз основа на чл. 5 од Уредбата за снабдување 

на населението („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/48), 
чл. 2 од Уредбата за трговијата по сврзаните цени 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/50) и чл. 1 од Уред-
бата за изменување и дополнување на Уредбата за 
слободна продажба и за цените на стоките за широка 
потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51), 
во согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИНДУСТРИСКИТЕ БОНОВИ И ЗА ОТКУПНИТЕ 
БОНОВИ ШТО СЕ УВОДАТ НАМЕСТО ДОСЕГАШНИ-
ТЕ ИНДУСТРИСКИ ПОТРОШУВАЧКИ КАРТИ И БО-
НОВИТЕ НА ТРГОВИЈАТА ПО СВРЗАНИТЕ ЦЕНИ 

Индустриски бонови 

Член 1 
На потрошувачите што се на обезбедено снабду-

вање наместо досегашните индустриски потрошувачки 
карти ќе им се издаваат во иднина индустриски боно-
ви во износ на паричните купони што е определен со 
прописите што постоат за поодделна потрошувачка ка-
тегорија. 

Член 2 
Индустриските бонови гласат на определени па-

рични износи. Висината на тие износи (апоени), како 
и формата на индустриските бонови ќе ја определи 
Народната банка на ФНРЈ. 

Член 3 
На индустриските бонови потрошувачите купуваат 

индустриски стоки во слободна продажба со попуст 
на начинот што е пропишан за купување на тие стоки 
на парични купони од досегашните индустриски по-
трошувачки карти. 

Член 4 
Индустриските бонови ќе им се издаваат на по-

трошувачите тромесечно уназад во износот што отпаѓа 
на едно тромесечје од вкупниот годишен износ про-
пишан за поодделна потрошувачка категорија. 

Член 5 
Паричните купони од досегашните индустриски 

потрошувачки карти ќе важат заклучна до 31 август 
1951 година. ^ 

Потрошувачите кои до 31 август 1951 година 
не ќе ги искористат паричните купони од досегашните 
индустриски карти' ќе можат да ги заменат овие ку-
пони за индустриски бонови. Замената ќе се врши на 
тој начин што за предадениот износ на неискористени 
парични купони ќе се добива еднаков износ во па-
рични бонови. Замената ќе се врши до 30 септември 
1951 година. 

Замената на непотрошените парични купони ќе ја 
вршат органите што им издаваат на потрошувачите, 
според прописите што постоат, потрошувачки карти 
(претпријатијата, надлештвата, установите, народните 
одбори, организациите на инвалидите, на пензионерите 
итн,). 

Органите од претходниот став при замената ќе 
постапуваат спрема напатствијата што ќе ги издаде 
Народната банка на ФНРЈ. 

Бонови за откуп 

Член 6 
Наместо досегашните бонови на трговијата по 

(врзаните цени на корисниците ќе им се изда-ваат во 
иднина бонови за откуп. 

Боновите за откуп гласат на определени парични 
износи. Висината па овие износи (апоени) како и фор-
мата на боновите за откуп ќе ја определи Народната 
Синка на ФНРЈ. 

' " Член 7 
На боновите за откуп се купуваат индустриски 

стоки во слободна продажба со попуст на начинот 
што е пронисан за купување на тие стоки на п а р и ч -
ните купони од досегашните бонови на трговијата но 
сврзаните цени. 

Член 8 
Требутвањетб на боновите за откуп се врши кг ј 

надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ 
по образецот бр. 1254. Боновите за откуп можат да 
ги требуваат непосредно од филијалата на Народната 
банка на ФНРЈ само откупните станици и филијалите 
на откупните претпријатија. 

Филијалата на Народната банка на ФНРЈ ги изда-
ва боновите за откуп само врз основа на требувањето 
на кое што потврдило поверенството за државни на-
бавки на околискиот народен одбор дека требуваниот 
износ на боновите одговара на стварните потреби. 

Член 9 
Откупните станици и филијалите на откупните 

претпријатија, како и нивните комисионер!! ќе им изле-
ваат бонови за откуп на сите корисници како к I инди-
видуални производители така и на селанските работен 
задруги за селско-стопанските производи што ги про-
даваат овие задруги по планот за откуп (договорени 
плански испораки). Боновите за откуп на кои што 
иуаат задругите право, по прописите што постојат 
селско-стопанските производи продадени на слобот л ' 
пазар ќе им издаваат на задругите и натаму на до-
сегашниот начин, непосредно филијалите на Народт-зтл 
банка на ФНРЈ. 

Член 10 
. Откупните станици и филијалите на откупни! 

претпријатија должни се да ги правдаат бонови 'Ј 
за откуп што им се издадени на кооисчицнте на к -
злежната филијала на Народната банка на Ф Н Р Л 
Правдањето се врши на секој 4, 14 и 24 во месецот 
за минатата декада по образецот 1257 кон кој што се 
приложува примерок од дневникот за откуп. 

Дневникот за откуп должни се да го волат си т? 
откупни станици и филијали на отк^тнгте пое -
пријатна , како и нивните комисионен!?. Во дневникот 
за откуп се евидентираат количините на селско-стопан -
ските производи откупени по државните сврзани цен \ 
Одделен дневник се води за количините откупени г т. 
инди-видуалните производители, а одделен за коли'' --
ните откупени од селанските работни задруги. 

Документите со кои што се правда издавањето ни 
боновите за откуп, пред да и с поднесат на филп ко-
лата на Наоодната банка на ФНРЈ ги заверува пове-
ренството за државните" набавки на околискиот на-
роден одбор. 

Член 11 
Откупните станици и филијалите на откупните прет-

пријатија, како и нивните комисионери должни се да 
водат евиденција за боновите за откуп како за го-
тови пари (книга на благајна и др,). 

Член 12 
Досега.шните бонови на трговијата по сврзаните 

цени ќе важат заклучно до 31 август 1951 година. 
Боновите кон што не ќе бидат искористени до 

31 август 1951 година ќе можат да се заменат за бо-
новите за откуп. Замената ќе се врши на тој начин 
што за предадениот износ на паричните купони под 
бонови те на трговијата по сврзаните цени ќе се до-
бива еднаков износ во бонови за откуп. 

Поблиски напатствија за начинот на замената ќе 
се пропишат одделно. 

Заеднички одредби 

Член 13 
Индустриските бонови и боновите за откуп при 

издавањето не се заверуваат со печат, а при употре-
бата не се поништуваат ниту со печат ниту на некој 
друг начин. 
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Ч.тен 14 
Трговските претпријатија на мало го остваруваат 

правото на надокнада (регрес) за стоките продадени 
со попуст на досегашниот начин, со тоа што барањето 
за надокнада да се поднесува во што пократки сро-

. лови, а најдоцна петодневно, и боновите од ист износ 
Ј\да се поврзуваат во пакетчиња по 100 парчиња. Одво-

ено се поврзуваат индустриските бонови, а одвоено 
( боновите за откуп 

Завршни одредби 
Член 15 

Ово ј правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-

в о д н а Републи.ка Југославија", на кој ден престануваат 
важат сите прописи што се во спротивност со џето. 

Бр. 9168 
3 јули 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен. 
' Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

315. 

Врз основа на чл. 25 од Уредбата за поодувањето 
на стопанските претпријатија што вршат промет со 
селско-стопански производи и за платите на персона-

л о т запослен во тие претпријатија (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр 23/51), во врска со точ. 4 и 5 од Напат-
ствието за извршувањето Уредбата за поодувањето 

5 ца стопанските' претпријатија што вршат промет со 
селско-стопански производи и за платите на персо-

' иалот запослен во тие претпријатија („Службен лист 
" н а ФНРЈ", бр. 25/51), а во согласност со Министерот 

на финансиите на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНИТЕ ПО КОИ ШТО ДРЖАВ-
НИТЕ ,ПРЕТПРИЈАТИЈА ЌЕ ГИ ПРОДАВААТ СЕЛСКО-
СТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ШИ-
РОКА ПОТРОШУВАЧКА ВО СЛОБОДНАТА ПРО-

ДАЖБА 

1. Државните стопански претпријатија што вршат 
промет со селско-стопански производи и државните 
трговски претпријатија (во натамошниот текст — 
државни претпријатија), вршат продажба на мало на 
селско-стопанските производи наменети за широка 
потрошувачка во слободна продажба — во принципот 
по цените што се пониски од оние по кои што ги 
продаваат производите од ист вид и квалитет на па-
зарот на определениот потрошувачки центар индиви-
дуалните производители. 

^ О в и е цени ги формираат самите претпријатија, 
водејќи сметка за условите на пазариштето. 

При тоа, поважните селско-стопански производи 
како што се: млеко и производи од млеко, јајца, спа-
наќ, грашок, тиквички, боранија, лук, кромид, патли-
џан, пиперки, компир, зелка, грав, лубеници, дињи, 
сливи, јаболки и грозје — државните претпријатија 
ќе ги продаваат по цените што се за определен про-
цент пониски од цените к а ј индивидуалниот произво-
дител. 

Уредите за цени надлежни за поодделни градови 
и потрошувачки центри, ќе определуваат кои про-
изводи од претходниот став, во кое време, во кои гра-
дови и потрошувачки центри и за кој процент п о д , 
цените кај индивидуалниот пр.оизводител ќе се про-
даваат од страна на државните претпријатија, 

Кај други селско-стопански производи, државните 
претпријатија ќе ги формираат продавнпте цени самите 
оцрема условите на пазариштето, со тоа што ќе се 
консултираат задолжително со својот надлежен уред, 
за пени. 

2. По исклучевме од прописот на претходната 
точка, државните 'претпријатија ќе Продаваат во сло-
бодна продажба: , , ! 

а) шеќер, маст и природни вина и ракија — по 
цените чие што ниво ќе го определи Уредот за цени 
при Советот за прометот со стоки на Владата на 
ФНРЈ; 

б) месо (свеже и сушено) — по цените чие 
што ниво ќе го определи уредот за цени при советот 
за промет со стоки на владата на народната репу-
блика. 

3. Уредот за цени при Советот за промет со стоки 
на Владата на ФНРЈ ќе донесува поблиски поодделни 
напатствија за спроведувањето на прописите од ова 
напатствие. 

4. Државните органи, а нарочно органите на тр-
говската инспекција и уредите за цени, должни се без 
одлагање да поднесуваат пријави против директори;е 
и одговорните службеници на државните претприја-
тија што не ќе се држат кон прописите од ова на-
патствие, поради започнување постапка во смисла на 
чл. 27 од Уредбата за надлежноста за определување 
и контрола на цените и тарифите (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 63/50) и чл. 24 од Уредбата за побелува-
њето на стопанските претпријатија што вршат промет 
со селско-стопански производи и за платите на пер-
соналот запослен во тие претпријатија (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 23/51). 

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

Бр. 9071 
30 јуни 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

316. 
З р з основа на чл. 85 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

а за да се спроведат одредбите од членот 30 и 71 на 
Основниот закон за земјоделските задруги, иропн-
шу^ду " Г 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ПОСТАПКАТА И НАДЛЕЖНОСТА ЗА РЕШАВАЊЕ 
ЗА ИСТАПУВАЊЕ ОД ЧЛЕНСТВОТО ВО СЕЛАНСКА 
РАБОТНА ЗАДРУГА И ЗА ВРАЌАЊЕТО НА ЗЕМ-

ЈАТА ВНЕСЕНА ВО СЕЛАНСКАТА РАБОТНА 
ЗАДРУГА 

Во чл. 29 од Основниот закон за земјоделските 
задруги е предвидено дека членството во земјоделска 
задруга престанува со истапувањето, со постојаното 
иселување од подрачјето на задругата и со исклучу-
вањето, а ^ о членот 30 став 2 од законот е пропи-
шано дека членот на селанска работна задруга може 
да истапи од задругата по истекот на три години о д 
стапувањето во задругата, со тоа што е должен за 
истапувањето писмено да ја извести задругата три 
месеца пред истекот на три години од денот на не-
говото станување во задругата. Исто така во членот 
71 став 1 од Основниот закон за земјоделските за-
други е пропишано дека на задругарот што ќе пре-
стане да биде член па задругата, а кој што го задржал 
правото на сопственост врз земјата внесена во селан-
ската работна задруга, му се враќа земјата внесена 
во задругата или друга соодветна земја. 

Меѓутоа, во текстот на Основниот -закон за земјо-
делските задруги нема одредби со кон ипо се регу-
лира поблиску постапката за истапувањето од член-
ството во селанска работна задруга, не е изрично 
определено кои органи се надлежни за решавањето 
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за ова прашање, ниту е определена поблиску постап-
ката за решавање (прашањето за враќањето на земјата 
што е внесена при станувањето во селанската ра-
ботна задруга. 

Затоа, додека не се донесат други прописи со кои 
што ќе бидат изрично регулирани напред споменатите 
прашања, а со оглед на соодветните одредби од 
основниот закон за земјоделските задруги, каракте-
рот на планските работни задруги како на опште-
ствено-економски организации, решавањето за истапу-
вањето од членство од селанска работна задруга како 
к за враќањето на земјата што е внесена во п л а н -
ската работна задруга ќе се спроведува по следната 
постапка: 

1) Барањето за истапување од села лека работна 
задруга може да биде само личќо и се испраќа до 
управниот одбор. За ова барање решава управниот 
одбор на седница и своето решение му го соопштува 
на членот што го поставил барањето. Ако управниот 
^дбор реши да може членот на селанската работна 
задруга, кој го задржал правото на сопственост на 
земјата внесена во задругата да истапи од неа, ќе го 
реши и прашањето за тоа која земја ќе му биде 
вратена. 

2) Одлуката на управниот одбор на седанската 
работна задруга донесена врз основа на претходната 
точка во смисла на чл. 109 ст. 1 од Основниот закон 
за земјоделските задруги задолжително ^е испраќа во 
срок од 10 дена од денот кога е донесена до извр-
шниот одбор на околискиот односно градскиот народен 
одбор на оцена. ^ 

Извршниот одбођ во смисла на чл. 108 ст. 2 од 
Основниот закон за земјоделските задруги како не-
посреден надзорен орган над земјоделските задружни 
организации на своето подрачје може решението од 
управниот одбор на селанската работна задруга да го 
потврди или поништи ако најде дека е тоа противно 
на законот и на другите прописи. 

3) Членот на селанската работна задруга има пра-
во против решението од извршниот одбор на околи-
скиот односно градскиот народен одбор, донесено во 
смисла на претходната точка, да подаде жалба до 
советот за селско стопанство и шумарство на Вла-
дата на народната република, кој што за вложената 
жалба донесува конечна одлука за истапувањето од 
членството во селанската работна задруга. Жалбата се 
подава во срок од 15 дена по приемот на решението 
од извршниот одбор на околискиот однсно градскиот 
народен одбор. 

4) Кога ќе стане правносилно решението од 
задружните органи односно од органите на држав-
ната управа со кое што се одобру-ва дека членот на 
селанската работна задруга може да истапи од неа, 
задругарот, на кој што му е ^одобрено истапувањето 
од задругата има право да се обрне со тужба 'до 
надлежниот суд тој да пресуди за прашање^) за вра-
ќањето на земјата, доколку бившиот задругар не би 
бил задоволен со решението од управниот одбор на 
селанската работна задруга за тоа која земја ќе му се 
даде на име враќање на земјата внесена во задругата 
при стапувањето во неа или ако не би му се вратила 
земја воопшто. 

5) Согласно на постапката пропишана во точ. 1—3 
се решава и прашањето за членството во сите случаи 
кога тоа прашање го поставуваат поодделни задру-
гари. Управниот одбор расправа и донесува решение 
на сите прашања за тоа дали некое лице е задругар 
или не. 

6) Ова напатствие влегува во сила веднаш и се 
однесува до сите/ нерасправени п-рашања за истапу-
вањето од селанската работна задруга односно за 
членството во неа. 

Бр. 596 
23 јуни 1951 година 

Белград 
Претседател на Советот за селско стопанстзо 

и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

317. 

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за контрола на 
извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10,48 
и 90 48), пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 4 

ЗА ОСНИВАН?ктО и РАБОТЕЊЕТО НА КОНСИГНА-
ЦИОНИТЕ СКЛАДИШТА НА СТРАНСКИТЕ СТОКИ 

ВО ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Консигнациони складишта на странските стоки 
во Федеративна Народна 4 Република Југославија мо-
жат да држат државните и задружните претпријатија, 
општествените организации, трговските застапништва, 
и трговско-техничките претставништва на странските 
фирми во Федеративна Народна Република Југославија. 

Држателот на консигнационо складиште претходно 
ќе склучи со странската фирма договор за консигна-
ционото складиште и ќе го поднесе на одобрение до 
Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ. 
Со одобрението на овој договор о д страна на Мини-
стерството на надворешната трговија на ФНРЈ се дава 
и согласност за држање на консигнационо складиште. 

2. По одобрувањето на договорот односно по до^ 
бнвањето на согласноста од Министерството на надво-
решната трговија на ФНРЈ за држање консигнационо 
складиште, држателот на консигнационото складиште 
ќе се обрне до Управата за царини на Министерството 
на финансиите на ФНРЈ да му го определи таа ме-
стото каде што ќе може да отвори консигнационо 
складиште и други услови во смисла на прописите 
што постојат за држање царински складишта. 

3. Држателот на консигнационото складиште е 
должен да го отвори складиштен во оние места каде 
што го бараат тоа интересите на потрошувачите, било 
самиот тој или преку други комерцијални организа-
ции што постојат. 

4. Продажбата на стоките од консигнационото 
складиште како и пресметувањето на девизната про-
тиввредност ќе се вршат на следен начин: 

а) за потрошувачите-сопственици па девизни сред-
ства на сметки ка ј Народната банка на ФНРЈ, на то ј 
начин што ќе се наплатува фактурната девизна вред-
ност на купените стоки на терет на сметката на по-
трошувачите, а во корист на сметката на држателот 
на консигнационото складиште; 

б) за потрошувачите чии што увозни потреби се 
обезбедуваат од Централниот девизен фонд, одобрение 
за плаќањето дава Министерството на надворешната 
трговија на ФНРЈ. 

5. При изземањето на стоките од складиштен, 
држателот на складиштен ќе го врши нивното фак-
турисање на потрошувачите, како по девизните така 
и по внатрешните цени. Девизниот износ на факту-
рата потрошувачот го покрива на начинот изложен 
во точ. 4. 

6. Плаќањето на стоките изземени од консигна-
ционото складиште ќе го врши држателот на консигна-
ционото складиште од расположивите соелства на сво-
јата сметка кај Народната банка на ФНРЈ. 

Држателот на консигнационото складнион ќе се 
обрнува до Министерството на надворешната трговија 
на ФНРЈ за увозни одобренија во оние срокови, како 
го предвидува тоа договорот склучен помеѓу држа-
телот на консигнационото складиште и странскиот 
лиферант. 

7. Потрошувачите можат да купуваат материјал лл 
сите консигнациони складишта на територијава на 
Федеративна Народна Република Југославија. 

8. За да ги покријат своите режиски трошкови 
ќенси г"ацисниIе с к л а ч т г п ќе ја формираат продаж-
ната цена на своите аптикти на начинот "како е пред-
видено тоа за увозните стоки. 
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9. Ова напатствие влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на Федора пипа 
Народна (Република Југославија". 

Бр. 16561 
7 јуни 1951 година 

Белград 
Министер на надворешната трговија на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, с. р. 

^ 318. 
Врз основа на чл. 25 од Уредбата за послувањето 

на стопанските претпријатија што вршат промет со 
селско-стопански производи и за платите на персоналот 
запослен во тие претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 23/51) и чл. 12 од Уредбата за платите на 
персоналот запослен во трговијата на мала („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 63/50) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНА НА НЕОВЛАСТЕНОТО РАБОТЕЊЕ НА 

НАБАВУВАЧИТЕ И НАКУПУВАЧИТЕ 

1. За набавка на индустриски производи државни-
те претпријатија можат да ги користат само набавува-
чите што се нивни службеници (набавувачи во работен 
однос). 

Исто така, државните претпријатија за набавка на 
селско-стопанските производи помеѓу претпријатијата 
можат да се користат само со набавувачите што се 
во работен однос. Овие набавувачи можат исто така да 
купуваат селско-стопански производи непосредно од 
производителите на подрачјето на целата држава. 

Државните претпријатија можат за набавувачи да 
земаат само лица што живеат (имаат постојан боравок) 
во местото каде што се наоѓа седиштето на претпри-
јатието. 

2. По исклучеше од одредбата на точ. 1 од оваа 
наредба, за купување селско-.стопански производи не-
посредно од производителите можат државните прет-
пријатија да користат накупувачи кои не се службе-
ници на претпријатието, туку работат за сметка на 
претпријатието врз основа на склучен договор (наба-
вувачи во договорен однос). 

Накупувачи не можат да купуват индустриски про-
изводи, ниту селско-стопански производи од други 
претпријатија. 

Накупувачот може да биде во договорен однос 
само со едно претпријатие и може да набавува с е л с ^ 
стопански производи само за тоа претпријатие. Накупу-
вач можат да земаат на работа и работните ограноци 
на претпријатијата: филијалите и откупните станици. 

Накупувачите можат да купуваат селско-стопански 
производи само на територија на која што притприја-

ч тието односно работниот огранок има свое работно 
седиште. 

За накупувачи можат да се земат само лицата што 
живеат (имаат постојан боравок) во седиштето, на 
претпријатието односно на работниот огранок. 

Накупувачите мораат задолжително да се регистри-
раат кај поверенството за трговија и снабдување на 
околискиот (градскиот) народен одбор на чие што 
подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието (работ-
ниот огранок). 

Накупувачите мораат да имаат набавувачи по-
тврда (легитимација), која им ја издава претпријатието, 
а ја заверува иоверенството за трговија и снабдување 
на околискиот (градскиот) народен одбор при реги-
стрирањето. Без оваа потврда накупувачите не можат 
да набавуваат стоки. 

3. Им се забранува на државните претпријатија за 
набавка на стоки да се користат со посредување на 
лица што не се нивни набавувачи или накупувачи во 

смисла на точ. 1 и 2 од оваа наредба, како и да сс 
користат со услуги од лица што вршат за своја сметка 
неовластено посредување во прометот со стоки. 

4. На набавувачите и ^купувачите од точ. 1 и 2 
на оваа наредба им се забранува да вршат трговија 
за сопствена сметка и стоките набавени за претприја-
тието за чија сметка работат да ги продаваат или на 
други начин да ги отстапуваат другему. 

5. За повреда на прописите од оваа наредба на-
рочно ќе одговараат: 

а) набавувачите и ^купувачите што вршат нео-
властено посредување во прометот со стоки во смисла 
на точ. 1 и 2 на оваа наредба; 

б) директорот и одговорниот службеник на прет-
пријатието што ќе земе на работа набавувачи и наку-
пувачи противно на прописите на оваа наредба или 
се користат со набавувачи и накупувачи на начиннот 
забранет со оваа наредба; 

в) директорот и одговорниот службеник на прет-
пријатието што ќе стапи во работна врска или ќе еклр^ 
чи работа со набавувач или накупувач кој што не е 
овластен во смисла на прописите од оваа наредба за 
таква работа; 

г) лицето што врши неовластено посредување во 
прометот со стоки, како и директорот и одговорниот 
службеник на претпријатието кое стапува во работни 
односи со такво лице. 

6. Доколку повредата на прописите на оваа на-
редба не претставува кривично дело, одговорното 
лице ќе се казни за прекршок со парична казна до 
20.000 динари. ф 

Административно-казнената постапка се води и 
казните се изрекуваат по прописите од Основниот 
закон за прекршоците. 

Против лицата што ќе ги повредат прописите од 
оваа наредба сите државни органи, а нарочито Орга-
ните на трговинската инспекција, должни се веднаш да 
поднесат пријава до органот што е надлежен за воде-
њето на администратнвно-казнената односно кривична-
та постапка. 

7. Прописите од оваа наредба ќе се применуваат 
во сето и на набавувачите и ^купувачите што рабо-
тат за сметка на задругите, задружните организации, 
општествените организации и на нивните претпријатија. 

8. сите набавувачи, накупувачи и претставници 
(застапници) кои што по прописите од оваа наредба 
немаат право на натамошното работење, должни се 
во срок од 7 дена ,по влегувањето во сила на оваа 
наредба да му се пријават на поверенството за трго-
вија и снабдување на околискиот (градскиот) народен 
одбор, на чие што подрачје живеат и на ова," да му 
ја вратат потврдата за извршеното пријавување, изда-
дена во смисла на Наредбата за задолжително прија-
вување на трговските претставништва и претставници 
бр. 12940 од 2 јули 1949 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 57/49). 

Во смисла на прописите од оваа наредба ќе пре-
станаат исто така со работењето трговските претстав-
ништва (застапништва) на претпријатијата, на ѕадру-
гите, на установите и на државните органи, што вршат 
набавка и продажба на стоки, доколку не ќе добијат 
дозвола за работа од директорот на главната управа 
за трговија и снабдување на народната република на 
чие што подрачје се наоѓа седиштето на претприја-
тието. ^ 

9. Оваа наредба влегува во сила веднаш. 

Бр. 9078 
30 јуни 1951 година т ^ 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Пртседател на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 
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319. 

Врз основа на чл. 11 и 13 од Уредбата за присо-
бирав е и промет на отпадоци („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/51), во врска со Напатствието за спро-
ведување Уредбата за присобираше и промет на отпа-
доци („Службен ^ и с т на ФНРЈ", бр. 27/51), изда.вам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРИСОБИРАНОТО, ЗА РАСПО-
ДЕЛБАТА И УПОТРЕБАТА НА СТАРОТО ЖЕЛЕЗО 

1) Со цел д-а и се обезбедат на металургијата до-
статочни количини старо железо, сиот промет со ста-
ро железо се става под надзор на Советот за енерге-
тика и ек страотнана индустрија на Владата на ФНРЈ. 

Советот за енергетика и екстрактиѕна индустрија 
на Владата на ФНРЈ ќе определи годишни квоти за 
прнсобирање и иопорачка на старо железо за прет-
пријатијата од метало.преработуБрчката индустрија и 
за установите при кои што во текот на преработката 
па челик или поради расходување материјали ќе на-
станат поголем,и количини старо железо. Списокот на 
овие претпријатија односно установи ќе ^е определи 
одделно. Списокот и квотите за испораки за II полу-
годиште 1951 година ќе го изработи Советот за енер-
гетика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ 
во срок од 15 дена од донесувањето на оваа наредба, 
во смисла на тон. 6 од Напатствието за спроведување 
Уредбата за присобирана и промет па отпадоци. 

Сите други претпријатија и установи што не ќе 
бидат опфатени со списокот од претходниот став, дол-
жни се да им го предаваат старото железо на надле-
жните претпријатија за присобирана и промет на от-
падоци. 

Металопреработувачките индустриски претпријатија 
и поголемите зан.аетчиски работилници што не ќе би-
дат опфатени со споменатиот список, а при кои на-
стануваат отпадоци во вид на старо железо во текот 
на производството, должни се да склуча.т со претпри-
јатијата за присобирана и промет на отпадоци годи-
шни договори за испорака на старото железо. 

Претпријатијата за присобирана и промет на отпа-
доци, осем тоа, ќе го присобираат и сето старо же-
лезо од приватните лица, занаетчиските претпријатија, 
ка.ко и напуштени делови од конструкции, транспортни 
средства и средства за, производство. 

2) Сето старо железо кое настанува при производ-
ството кај претпријатијата, како и она што ќе го при-
б е р а т претпријатијата за присобирана отпадоци, мо-
же да се употребува само за производство па сурово 
железо, челик, челичен лив, сив и темпер лив. 

Заедниците на претпријатијата за промет со отпа-
доци ќе водат во смисла на точ. 5 од Напатствие^ за 
спроведување Уредбата за присобиран^ и промет на 
отпадоци, сметка за тоа да не се употребува старото 
железо за други цели, и ако се крши овој пропис ќе 
гс/ известуваат за тоа Советот за енергетика и екстрак-
тивн? индустрија на Владата на ФНРЈ. 

По исклучевме, ста,рото железо може да се упо-
треби за други цели, доколку претставува готов ре-
зервен дел или може да замени ново железо како су-
ровина за преработка (на пример: отпадоци од лим 
што можат да за,менат нов лим). Таквото старо же-
лезо претпријатијата за промет со отпадоци можат да 
го заменуваат за отпадоци што служат само за пре-
топување, односно мо^ат да го продаваат по сло-
бодно формираните цени во см,исла на том. 8 од На-
п а т с т в и е ^ за спроведување Уредбата за присобирање 
и промет на отпадоци. 

3) Со сите количини старо железо присобрано кај 
претпријатијата за промет па отпадоци и со сето старо 
железо кај претпријатијата и установите што се задол-
жени со квоти за испорака на старо железо во смисла 
ма точ. 1 ст. 2 на оваа наредба располагаат исклучиво 
железа,рите што склучиле договори со нив. 

Железарите ќе склучуваат годишни договори за 
набавка на ста,ро железо со заедниците па претприја-
тијата за присобирана на отпадоци без план, а "Со 
претпријатијата што се задолжени со квотите на испо-
рака на старо железо во смисла на точ. 1 ст. 2 на оваа 
наредба ќе склучуваат договори врз основа на планот. 

Врз основа на така, склучени договори железарите 
ќе им даваат на заедниците на претпријатијата за про-
мет со отпадоци и на претпријатијата и на уста-
новите од точ. 1 ст. 2 на оваа наредба месечни диспо-
зицин за отпремање на старото железо. 

4) Претпријатијата за промет со отпадоци можат 
да располагаат со и рис обратното старо железо' само по 
диспозПциите од железарите, добивени преку заедни-
цата во смисла на претходн.иот став. Ако овие прет-
пријатија ќе лрисоберат поголеми количини старо же-
лезо одошто се договорени, мораат со железарите, 
преку заедниците, да склучат дополнителни договори 
за испорака на тие количини. 

На потрошувачите на кои што не им е дозволено 
да го употребуваат старото железо со годишните кво-
ти од страна на Советот за енергет,ика и екстракт пена 
индустрија на Владата на ФНРЈ, ,претпријатијата з а 
присобирана на отпадоци можат да им испорачуваат 
старо железо само ако при,ста.нат на тоа железарите. 

5) Поради 'стимулирање на присобираното на ста-
рото железо од приватниците железарите можат да 
им става,т на претпријатијата за присобираше на опа -
доци на располагање терца материјал, што ќе го про-
даваат тие по цените определени од управата за цени 
со замена за старо железо кое може да се употреби, 
само за претопување. Оваа замена ќе се врши во сми-
сла на точ. 8 од Напатствието з а спроведување Уред-' 

- бата за присобираше и промет на отпадоци, а во сра-
змер 1 : 5 . . 

6) Цените по кои што ќе го продаваат старото 
железо претпри,јатијата за присобирале на отпадон к' 
ќе се определат со договорот за испораката, а во рам-
ките на цените определени со Решението з а продаж-

ните цени на отпадоците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/51). 

7) На претпријатијата и установите на кои што ќ е 
им биде определена годишна квота за и,спо,рака на 
старо железо во смисла на точ. 1 ст. 2 на оваа на-
редба, им припаѓа премија од 50 динари за една тока 
нспорачено старо железо, с о см,исла на Решението на 
Министерството па финансиите на ФНРЈ бр. 1599 о д 
2 јуни 1951 година. 

8) Претприја.тијата и установите од претходната 
точка можат отпремањето на присобраните количини 
старо железо да им го отстапат на претпријатијата з а 
промет на от,падоци како на транспортери., со тоа да 
важи пониската единствена цена и за тие количини 
старо железо, а така старателите количини се пресме-
туваат во планот на претпријати,ето, кое што е соп-
ственик на старото железо. 

9) На претпријатијата и на установите што се за-
должени со годишни квоти за и,спорака на старо же-
лезо во смисла на точ. 1 ст. 2 на оваа наредба, а кои 
што не ги извршуваат плановите на отпремањето на 
старото железо. Советот за енергетика и е ист р акт нена 
индустрија на Владата па ФНРЈ може со посебно ре-
шение да им го запре отпремањето на вадените ма-
теријали што треба да им ги испорачат железарите 
спрема договорите. 

10) Ова,а наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 4930 
19 јуни 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за енергетика 
и екстракт не на ин дустри ја 

Светозар Вукманооиќ, с. р. 
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ОД ВРХОВНИОТ СУД 
НА ФНРЈ 

Врховниот суд на Федеративна Народна Република 
Југославија на "својата општа седница одржана на 
13 јуни 1951 година, го разгледа прашањето дали се 
судовите надлежни во парнична или,вонпарнична по-
стапка да одлучуваат за тоа дали некое лице станало 
полноважно член на селанска работна задруга, и врз 
основа на чл. 62 од Законот за устројство^ на на-
родните судови пропиша 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОТ ПО ПРАШАЊЕТО КОГА 
СТАНУВА ИЛИ ПРЕСТАНУВА ЧЛЕНСТВОТО ВО 

СЕЛАНСКА РАБОТНА ЗАДРУГА 

Судовите не се надлежни да решаваат во парнична 
или вониарнична постапка за тоа дали некое лице е 
член на селанска работна задруга, т. е. дали некое 
лице полноважно стапило во задруга како нејзин член 
и дали престанало да биде член во селанска работна 
задруга. 

Судот е должен поради ненадлежноста да ја 
одбие тужбата со која се бара судот да одлучи за 
прашањето кога станува или престанува членството 
во селевска работна задруга. 

Кога тужителот своето граѓанско-правно барање, 
за кое што е надлежен судот, го заснива на тврдење 
дека некое лице не стапило во задруга полноважно 
или членството на задругарот да му престанало, судот 
е должен претходно да утврди дали во законитата 
постапка по Основниот закон за земјоделските за-
други е решено за постоењето односно за престано-
кот на членството. Ако таква одлука не постои тужба-
та мора да се одбие. 

Су. бр. 303 
13 јуни 1951 година 

Белград 
Претседател на Врховниот суд на ФНРЈ, 

Витомир Петровиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 11 од 21 мај 1951 година објавува: 

Правилник за учителскиот дипломски испит; 
Решение за определување патишта од И ред на 

територијата на Народна Република Црна Гора. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новина" службен лист на Народна Ре-л 
публика Хрватска во броевите 31 од 23 мај 1951 го-
дина и 32 од 28 мај 1951 година немаат службен дел. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадни лист Народне Републико Словенија' во 

бројот 18 од 22 мај 1951 година објавува: 
Уредба за укинување задолжителниот откуп на 

месо, слаби свињи, млеко, компир, грав и сено. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 16 од 23 мај 1951 година нема службен 
дел. 

Во бројот Ј7 ОД 28 мај 1951 година објавува; 
Указ за свикување Народното собрание на На-

родна Република Македонија во II вонредно заседание; 
Решение за определување места во кон што ќе 

бидат основани испитни комис,ии за полагање испити 
за занетчиска мајстор. 

НА 1 АВГУСТ ЌЕ ИМ СЕ ЗАПРЕ „СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА ФНРЈ" НА СИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ШТО НЕ ЌЕ 

ПОЛОЖАТ ДОПЛАТА НА ПРЕТПЛАТА 

„Службен лист на ФНРЈ" во неколку броеви 
објави дека претплатата до крај на 1951 година е на-
големена за 250 динари. Во „Службениот лист на 
ФНРЈ", бр. 26/51 испратени се чековни уплатници за 
да се уплати таа разлика за секој примерок до 15 јули 
оваа година. 

Како Администрацијата прими од извесни прет-
платници извештај дека разликата ќе можат да ја 
уплатат до крај на јули, тоа срокот за полагање на 
разликата е продолжен до 1 август оваа година. 

На претплатниците им се обрнува внимание да ја 
уплатат разликата до 1 август оваа година зошто со 
тој ден ќе им се запре испраќањето на листот без ра-
злика на сите претплатници што дотогаш не не ја упла-
тат должната претплата. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

311. Наредба за откупните државни цени на 
белите жита во економската 1951/52 година 421 

312. Наредба за откупните државни цени на 
пченката во економската 1951/52 година — 421 

313. Наредба за откупната државна цена на 
у л свинска маст — — 422 

(314/. Правилник за индустриските бонови и за 
^ ^ откупните бонови што се уводат наместо 

досегашните индустриски потрошувачки кар-
ти и боновите на трговијата по сврзаните 
цени — — - 422 

315. Напатствие за формирање цените по кои 
што државните претпријатија ќе ги прода-
ваат селско-стопанските производи наменети 
за широка потрошувачка во слободната про-

,. лажеа — — — 424 
316. Напатствие за постапката и надлежноста за 

решавање за истапување од членството во 
селанска работна задруга и за враќањето на 
земјата внесена во селанската работна за-
друга 424 

317. Напатствие за оснивањето и работењето на 
консигнационите складишта на странските 
стоки во Федеративна Народна Република 
Југославија 425 

318. Наредба за забрана на неовластеното ра-
ботење на набавувачите и накупувачнте — 426 

319. Наредба за начинот на присобираното, за 
расподелбата и употребата на старото же-
лезо 427 

Напатствие за решавање спорот по прашан.ето 
кога станува или престанува членството во 
селанска работна задруга — 428 
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