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254. 
Врз основа на членот 1 од Законот за овластувања 

на владата на ФНРЈ да донесува уредби по праша-
њата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ по 
предлог на Министерот на железниците на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА РЕДОТ И БЕЗБЕДНОСТА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

Општи одредби 
Член 1 

Секое лице што ке дојде на земја што служи за 
железнички саобраћај (железничко подрачје), мора 
да се држи и постапува така да не го загрозува и 
да не го сме«јава железничкиот саобраћај, да не го 
расипува имотот што служи на железницата и да не 

; 1ја доведува во опасност својата лична безбедност, 
; како и безбедноста на другите лица. Такво лице 
; Должно е да се придржува кон прописите што ги 
ј издава Министерот на железниците на ФНРЈ со цел 
; Да се одржува ред и безбедност на железничкиот 
; саобраћај , како и да извршува наредбите кои што, 
1 во рамките на овие прописи, ги издаваат железнич-
ките службеници при вршењето на службата. 

Член 2 
Пристапот на железничкото подрачје дозволен им 

t на грабаните само на оние места што се за тоа 
Определени. 

Пристапот на другиот дел од железничкото по-
драчје дозволен е само за железничките службеници 
и за другите службени лица што вршат служба на 

..тоа подрачје, како и на лицата што имаат за тоа 
Дозвола од надлежниот железнички орган. 

Службените лица што вршат служба на железнич-
кото подрачје, освен службениците од органите на 
внатрешните работи, должни се претходно да га из-
вестат надлежните железнички органи за потребата 
Да се врши службена работа на тоа подрачје, освеиг 
васо тоа не им дозволува хитноста на работата. 

Член 3 
Близу до железничката пруга и другите железнич-

ки постројки не смеат да се превземаат никаква ра-
боти што би можеле да го загрозат или да го смекја-

, каат железничкиот саобраћај , да нанесуваат макар 
какво расипување на железницата или кои што би 
(можеле да предизвикаат или да ја наголемат опасно-
ста од пожар за имотот што служи на железницата, 
како и за имотот што е блиску до железницата. 
' Земјиштата што се близу до железницата не сме-
јах да се искористуваат на начин кој што би мбгол да 
предизвика било каква опасност за железничкиот сао-
б р а ћ а ј (лизгање на терен, одронување на камен, па-
г а њ е на дрвја на пруга, поплава и ел.), или опасност 
1од пожар за имотот што е блиску до железницата. 

За да се осигура безбедноста на саобракјајот, како 
И поред« заштитата од опасноста од пожар на имо-
тот што служи на железниците и имотот блиску до 

•железницата, Министерот на железниците на ФНРЈ 
ке пропише, во согласност со заинтересираните ми-
нистри правила, по кои што ке се управаат органите 
за раководење односно сопствениците на земјата и на 
другите обекти близу до железницата при ползува-
њето на истите, како и другите лица што близу до 
железницата подигаат згради или вршат други .работи. 

Прекршоци 
Член 4 

Министерот на железниците на ФНРЈ определува 
кои дејствија ке се казнуваат како прекршоци на про-
писите за редот и безбедноста на железницата и про-
т н у в а административни казни за тие дејствија. 

Член 5 
Администратнвно-казнена постапка за прекршо-

ците води и решенија во прв степен донесува повере« 
ликот на внатрешните работи на оној околиски наро-
ден одбор на чие што подрачје е сторен прекршокот, 
односно иа чие што подрачје сторителот на прекр-
шокот има свое пребивалишта. 

Ако е сторен прекршокот за време патување, на-
длежниот железнички службеник, на самото место, 
ке изврши констатација за прекршокот и ке земе 
лични податоци од сторителот, не спречувајќи му да 
го продолжи патувањето освен во нарочно предви-
дени случаи за кои што ке донесе прописи Министе-
рот на железниците на ФНРЈ во согласност со Мини-
стерот На внатрешните работи на ФНРЈ. За сторениот 
прекршок ке се поднесе пријава до повереникот на 
внатрешните работи на оној околиски народен одбор 
на чие што подрачје сторителот на прекршокот има 
свое пребивалишта. 

За прекршоците што ке ги сторат воени лица и 
припадници на Народната милиција пријавата се под-
е л у в а до државниот орган што е надлежен да води 
а д мп н и стр ат ивио-ка з н ен а постапка против такви лица. 

Член 6 
За прекршоците што се од полесна природа, а за 

кои што е прописана само парична казна овластените 
железнички службеници на самото место можат да 
»наплатуваат од лицата што ке се затечат на делото 
•на извршување на прекршокот, г казна во_ 
,у тврдени от износ, а на јповеќе до 5U динари (чл. 140 
од Основниот закон за прекршоците). 

Се овластува Министерот на железниците на 
ФНРЈ да пропише за кои што прекршоци ке се напла-
тува парична казна на самото место (мандатна по-
стапка) и кои железнички Службеници ке бидат овла-
стени за тоа. 

Накнада на штетата 
Член 7 

Што се однесува до накнадата на штетата што е 
причинета на железницата со прекршокот ке се при-
менуваат одредбите иа чл. 129 од Основниот закон за 
ирекршоците. 



Страна 610 - Број 30 СЛУЖБЕН ЛИСТ ' Сабота, 22 април 1950' 

Се овластува Министерот на железниците на ФНРЈ 
да пропише ценовник по кој што ке се наплатува 
шакнадата за помалите штети што се причинети на 
(железницата со бербатење или оштетување на же-
лезничките простории, на возилата или на другите 
уреди или со предизвикувањето на помали пореме-
тувања во саобраћајот, како и да определи кои же-
лезнички службеници ке бидат овластени да ја на-
платат накнадата на штетата во вакви случаи. Пропи-
сите за тоа ке се објават во Тарифско-транспортниот 
е е с-нм.к на Министерството на железниците на ФНРЈ. 

Накнада на штетата по ценовникот ке наплатува 
од сторителот на самото место овластениот железнич-
ки службеник со парична казна по чл. 6 од оваа 
уредба, или без казна. 

За наплата на штетата на самото место се издава 
писмена потврда. Против извршената наплата нема 
(место на жалба. 

Ако сторителот на штетата не ја плати опреде-
лената накнада на самото место надлежниот желе-
знички орган ке издаде платни налог со повик да се 
уплати во Определениот срок. После истекот на опре-
делениот срок надлежниот железнички орган може 
(воз основа на платниот налог да изврши присилна на-
челата преку околискиот народен одбор што е надле-
жен за местото во кое што живее сторителот на 
(штетата. 

Странката има право по извршената уплата по 
платниот налог да покрене спор кај редовниот суд. 

Член 8 
За штетите што не се предвидени со ценовникот 

(по чл. 7 од оваа уредба, накнадата се определува 
опрема стварната вредност по процена на надлежниот 
железнички орган и се остварува, воколку не ке се 
^наплати во ади и и и ст р ат и вио - к а зи ена постапка, преку 
'.редовен суд. 

Завршни одредби 
Член 9 

Поблиски прописи за извршувањето на оваа уред-
ба ке из та де, по потреба, Министерот на железниците 
на ФНРЈ. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
»Република Југославија'. 

19 април 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југ ославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на железниците на ФНРЈ, 
Тодор Вујасииович, е. р. 

255 . 

Брз основа на чл. 1 од Законот за овластување 
на Владата на ФНРЈ да донесува уредби по праша-
њата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по 
предлог на Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СТРУКТУРАТА НА ЦЕНАТА И ФОНДОТ НА 
РАКОВОДСТВОТО НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПРЕВОЗ 

Член 1 
Прописите од оваа уредба ке се применуваат на 

превозната дејност од превозните железнички прет-
пријатија кои што се навогјаат под општо раковод-
ство на Министерството на железниците на ФНРЈ, 

Член 2 
Структурата на цената на железничкиот превоз се 

состои од следните елементи: 
1) Материјал: 

.а) гориво и електрична енергија за вуча; 
б) друг материјал. 

2) Плати на превозот. 
I. Трошкови на превозот 

3) Амортизација 
4) Режија на превозот 
II. Цена на чинењето на превозот 

5) Режија на управата 
6) Допринос на АОР-о 
7) Допринос за кадрови 
IIJ. Полна цена "ка чинењето 

8) Снижување полната цена на чинењето 
9) Добивка 
IV. Цена на јдови виа" 

10) Данок на промет 
V. Продаваа цена на превозот 

Сојузната планска комисија по предлог на Мини-
стерот на железниците на ФНРЈ ке определи кои тро-
шкови опфаќаат поодделни елементи од структурата 
на цената. 

Член 3 
Продаваната цена на железничкиот превоз се утвр-

дува по единица на превозот: тонкилометар, патнички 
километар или сведен (условен) тонкилометар. 

Член 4 
Сојузната планска комисија, по предлог на Мини-

стерот на железниците на ФНРЈ, пропишува просечни 
нормативи за елементите под 1 и 2 од членот 2 од 
оваа уредба, врз основа на кои што Министерството1 

на железниците на ФНРЈ определува норми за поод-
делни видови трошкови што се содржани во споме-
натите елементи. 

Министерот на железниците на ФНРЈ, во согла-
сност со Претседателот на Сојузната планска коми-
сија, нормира елементи под 4, 5, 6 и 7 од чл. 2 од 
оваа уредба во проценти од просечниот норматив на 
трошковите од превозот. 

Член 5 
Амортизацијата на основните средства на прево-

зните железнички претпријатија се врши со цв1 да се 
обезбедат финансиските средства заради замена на 
основните средства и за големите поправања на осно-
вните средства. 

Член б 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, по предлог 

на Министерот на железниците на ФНРЈ, а во согла-
сност со Претседателот на Сојузната планска комисија,-
утврдува амортизациони стопи врз базата на опреде-
лената вредност на основните средства и срокот на 
нивното траење со оглед на предвидениот степен на 
нивното ползување. Со примената на така утврдените 
стопи на определената вредност од планираните осно-
вни средства ice утврдува планираниот годишен износ 
па амортизацијата, кој што -се распоредува на плани-
раното годишно производство. 

Член 7 
Амортизацијата се дели на два дела: 
1) дел кој што служи за замена на основните 

средства, и - ' 
2) дел кој што служи за г о л е ш поправања. 
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! Колкав дел на амортизацијата ке се употреби за 
јзамена на основните средства а колкав дел за големи 
поправања определува Министерот на финансиите на 
*ФНРЈ по предлог на Министерот на железниците на 
јФНРЈ, а во согласност со Претседателот на Сојузната 

' планска комисија. 
Член 8 

Делот на амортизациониот износ што служи за 
рамена »а основните средства, се уплатува во Општо-
доржавниот амортизационен фонд. 

Со средствата што ги уплатиле претпријатијата 
ро Општо државниот амортизационен фонд, располага 
(•Владата* на ФНРЈ. 

Делот на амортизациониот износ што служи за 
Големи поправања на основните средства, се уплатува 
(во амортизациониот фонд на железничкиот превоз. 

Министерството на железниците на ФНРЈ врши 
распоред на средствата од Амортизациониот фонд 
на железничкиот превоз на поодделни инвеститори 
ш,рз основа на планот за финансирање големите по-
правања. 

Член 9 
Членовите 6, 7, 3 и 9 од Уредбата за Општо-

државниот амортизационен фонд ца рударството и 
индустриско производство и амортизациониот фонд 
ца државните рударски и индустриски претпријатија 
важат и за железничките превозни претпријатија. 

Член 10 
Добивката што ја остваруваат железничките пре-

возни претпријатија се состои од: 
а) планска, т. е. со планот предвидената до-

бивка; и 
б) надпланска, т. е. со планот непредвидената до-

бивка. 
Член 11 

Планската добивка на претпријатието ја прет-
ставува разликата која што станува ако е цената на 
(превозот (степен IV од чл. 2 на уредбата) поголема 
од индивидуалната планска полна цена на чинењето 
на дотичното претпријатие (степенот III од чл. 2 на 
[уредбата). 

Доколку е поголема индивидуалната планска пол-
на цена на чинењето од цената на превозот, таа ра-
влика претставува плански предвидена загуба на до-
т и ч н о г претпријатие. 

Владата на ФНРЈ, по предлог на Министерот на 
железниците на ФНРЈ, ја одредува просечната стопа 
иа добивката за железничкиот превоз. 

/ Член 12 
Надпланската добивка е добивка која што прет-

пријатијата ја остваруваат со снижувањето на својата 
со планот предвидена полна цена на чинењето. Тоа 
снижување може да се постигне со заштеда на го-
ривото и другиот материјал, со намалувањето на ре-
жијата за превоз и режијата за управата со наголе-
мувањето производственоста на работењето, како и 
подоброто искористување на превозните средства. 

Министерот на финансиите на ФНРЈ одлучува 
колкав дел на амортизацијата што е остварена преку 
планираниот годишен нанос од чл. б на оваа уредба 
поради наголемување™ обртот на Бучните и прево-
вните средства ке се смета како надпланска добивка 
на претпријатието. 

Извршните единици можат да остварат заштеди 
со снижувањето на своите со планот предвидени тро-
шкови. Остварените заштеди од извршните единици, 
после одбитокот на исплатените премии за постигна-
тите заштеди во смисла на постоен јите прописи, чи-
нат составен дел на надпланоката добивка на прет-
пријатието. 

Член 13 
Планската добивка ке се расподели на следен 

нечии: 
а.) за владање иа контролниот износ -во буџетот, 

ло апостолите прописи; 

б) за допринос на фондот на раководството, по 
постоекјите прописи; 

в) за допринос на фондот за културно-просветно-
то работење, по постоекјите прописи; 

г) за слободно располагање на претпријатието; 
д) за слободно располагање на администратпзно-

,оперативниот раководител;. 
гј) остатокот на добивката се расподелува со 

финансискиот план на претпријатието. 
Член 14 

Надиланската добивка ке се расподели на следен 
начин: 

а) за допринос на фондот на раководството, по 
постоекјите прописи; 

б) за допринос на фондот на културно-прссзст-
ното работење, по постоекјите прописи; 

в) за слободно располагање на претпријатието; и 
1') остатокот за илакјање во буџетот. 

Член 15 
Делот на добивката со кој што претпријатијата 

односно административно-оперативните раководители 
слободно располагаат може да се употреби исклучи-
телно во следни цели што не се предвидени со пла-
нот: 

а) за помали потреби на рационализација и на-
бавка ситен инвентар; 

б) за технички и технолошки испитувања; 
в) за подобрувањето на сигурносните урегјаи и 

хигиенските услови на работењето; 
г) за остварување на покултурниот изглед на же-

лезничките саобраћајна средства (станици, патнички 
возови и др.). 

Процентот на планската и надпланската добивка 
ѕа слободно располагање на претпријатијата, односно 
процентот на планската добивка за слободно распо-
лагање на административно-о-перативниот раководи-
тел, за секое поодделно претпријатието односно ад-
министративно-оперативен раководител го определува 
Министерот на финансиите на ФНРЈ по предлог на 
Министерот на железниците на ФНРЈ. 

Член 16 
При секое железничко превозно претпријатие се 

оснива фонд на раководство. 
Министерот на железниците на ФНРЈ може ла 

оснива фонд на раководство и кај поодделни служби 
и извршни единици. 

Член 17 
Средствата на фондот на раководството се оства-

руваат од остварената планска и надплалска добивка 
•на претпријатието, и тоа врз основа на определените 
проценти. 

Член 18 
Процентот на допретиосот од планската добивка 

на фондот на раководство го пресметува и определува 
Министерот на железниците на ФНРЈ за секое прет-
пријатие, а по образецот: 

П Х Ф 
Пд — , дека е: 

Ди 
Пд = процентот на доприносот од планската до-

бивка, 
П — планиран годишен износ на платите од сите 

работници и службеници на претпријатието, 
Ф = прописан општ сметковен фактор. 

Ди — вкупен планиран износ на планската добивка • 
на претпријатието. 

Сметковнлот фаткор (Ф) од предниот став го 
определува Министерот на финансиите на ФНРЈ, па 
предлог на Министерот на железниците на ФНРЈ, 
а по претходно набавено мнение од Централниот од-
бор на Сојузот на синдикатите на Југославија. 

Оние претпријатиа кои што поради своите оддел-
ни задачи или одделни превозни услови имаат со пла-
нот предвидена загуба или немаат достаточна планска 
добивка, ке го пресметаат доприносот на фондот на 
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раководството со примената на општиот сметковен фак-
тор од претходниот став како процент на планира-
ниот годишен износ на сите плати од работниците и 
службениците на претпријатието. Во тој случај це-
лиот така пресметан допринос, или оној дел од пре-
сметаниот допринос што не може да се покрие од 
планската добивка на претпријатието се финансира 
од буџетот. 

Доколку претпријатијата од претходниот став 
остварат помала планска добивка или непредвидена 
загуба, пресметаниот допринос за фондот на раковод-
ството сразмерно се намалува. 

Претпријатие кое што има стварна полна цена на 
чинењето по единицата на превозот неоправдано по-
голема од предвидената со планот, односно извршната 
единица чии што стварни трошкови во однос на 
планираниот обем на работењето се поголеми од пла-
нираните, го губи за односното време правото на 
допринос за фондот на раководството. За оправда-
носта на поголемата полна цена на чинењето одлу-
чува Министерот на железниците на ФНРЈ. 

Член 19 
Пресметаниот допринос на фондот на раковод-

ство го од планската добивка на претпријатието се 
распоредува на фондовите на раководството на прет-
пријатието и поодделните служби односно извршни 
единици сразмерно .на бројот од работниците и слу-
жбениците. 

Член 20 
Претседателот на Стопанскиот совет на Владата 

на ФНРЈ, во согласност со Министерот на финансиите 
i;a ФНРЈ, по предлог на Министерот на железниците 
на ФНРЈ, а по претходно мнение на Централниот 
одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија, ке 
ги одреди процентите на допрнносот за фондот на 
раководството на претпријатието од надпланската до-
бивка на претпријатието. 

Органите од претходниот став ке определат и 
максимални процени на допрнносот за фондот на ра-
ководството на службите односно извршните единици 
од постигнатите заштеди на извршните единици. Во 
рамките на тие проценти директорот на претприја-
тието ке го определи износот на доприносот за фон-
довите на раководството на подрачните служби од-
носно извршните единици, доколку има такви фон-
дови, водејкји при тоа сметка за висината и начинот 
на постигна .ите заштеди, како и за специфичните 
услови и возможностите на заштедите во логичните 
извршни единици. 

Ако не ја остварило претпријатието како целина 
надпланска добивка или ако остварената надпланска 
добивка не е достаточна да ги покрие доприносот на 
фондовите на раководството од подрачните служби 
односно извршни единици, што се пресметани во 
смисла на претходниот став, непокриениот износ оди 
на терет на планската добивка на претпријатието, 
односно се пресметува со буџетот. 

Член 21 
Се овластува Министерот на железниците на 

ФНРЈ, во согласност со Министерот на финансиите 
аш ФНРЈ, да донесува прописи за начинот на рако-
водење со фондот на раководството и со централниот 
фонд, како и за употребувањето на средствата од 
споменатите фондови. 

Член 22 
Тарифа за превоз прописува Владата на ФНРЈ, 

по предлог на Министерот на железниците на ФНРЈ. 
Член 23 

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 
уредба ке донесе Министерот на железниците на 
ФНРЈ. ј 

Член 24 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 

Република Југославија'", а ке се применува од 1 ја-
нуари 1950 година. 

19 април '1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тато, е. р. 

Претседател 
на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е. р. 

256. ' 
Врз основа на ставот 2 членот 80 од Уставот на 

ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог на Министерот 
на поморство™ на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ 
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА НА ПОМОРСКО-ТЕХНИЧКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Член 1 

Називот на Уредбата за оснивање Главна дирек-
ција на п ом оре ко - т е х и и мк и. е претпријатија (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 108/48), се менува и гласи: 
„Уредбата за оснивање Главна дирекција на помор-
ско-градежни претпријатија." 

Член 2 
Ставот 1 на членот 1 се менува и гласи: 
„Во Министерството на поморств.ото на ФНРЈ се 

оснива Главна дирекција на поморско-градежни прет-
пријатија, како админпстративно-оперативен раково-
дител на поморско-градежните претпријатија од оп-
штодржавно значење '. 

Член 3 
Членот 8 се укинува, членот 9 станува член 8. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-' 
родна Република Југославија". 

19 април 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на поморство™ на ФНРЈ, 
Вицко Крстулович, е. р. 

257. 
Врз основа на чл, 1 од Законот за овластување 

на Владата на ФНРЈ, да донесува Уредби по пра-
шањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, 
по предлог од Министерот на правосудне™ на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА 
НА ОДНОСИТЕ ШТО НАСТАНАЛЕ СО КОНФИСКА-

ЦИЈАТА НА ИМОТОТ 

Член 1 
Во членот 5 од Уредбата за ликвидација на од-

носите што настанале со конфискацијата на имотот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/49), се додава нов 
став 2 кој што гласи: 

„По исклучевме, по предлог на Јавниот обвинител; 
или друг државен орган, судот ке спроведе ликвид 
дариона постапка и во случаите од претходниот став." 
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Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

19 април 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана,4 

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

Министер на правосудне™ на ФНРЈ, 
Фране Фрол, е. р. 

258. 
Врз основа на чл. 16 од Уредбата за одобрување 

на завршните сметки на државните стопански прет-
пријатија од сојузно и републичко значеше („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 14/49), Владата на. ФНРЈ, на 
предлог од Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СРОКОВИТЕ ЗА СОСТАВ АЊЕ, ПРЕГЛЕДУВАЊЕ 
И ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА 
ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД СО-

ЈУЗНО И РЕПУБЛИЧКО ЗНАЧЕЊЕ 
| 1. По истекот на секоја година претпријатијата од 
сојузно и републичко значење се должни да состават 
и да ги испратат завршните сметки до надлежниот 
административно-оперативииот раководител, до надле-
жното ресорно министерство односно генерална ди-
рекција на Владата на ФНРЈ и до надлежното мини-
стерство на финансиите во сроковите што ке ги про-' 
пише Министерот на финансиите на ФНРЈ. Овие сро-
кови можат да бидат различни за 'Поодделни стопан-
ски гранки со тоа крајниот срок да не биде подолг 
од 15-ти март. 

Дирекциите односно управите должни се, исто 
така своите завршни сметки да ги состават и да ги 
испратат до ресорното министерство односно до ге-
нералната дирекција на Владата на ФНРЈ и до надле-
жното министерство на финансиите во срокот што ке 
го пропише Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

2. Административно - оперативните раководители 
на претпријатијата, ресорните министерства односно 
генералните дирекции ка Владата на ФНРЈ и на-
длежните министерства на финансиите должни се 
веднаш по приемот да извршат претходен преглед 
на исплатените завршни сметки. 

Комисиите за разгледување на завршните сметки 
'должни се до 31 март да го завршат расправувањето 
'и да дадат свои предлози што се однесува до одобру-
вањето за сите завршни сметки кои што во дадениот 
срок се поднесени од страна на претпријатијата. 
Завршните сметки поднесени после дадениот срок 
(мораат да бидат предходно прегледани и расправени 
од страна на комисијата најдоцна во срок од 15 дена 
после нивниот прием. 
i Дирекциите о д н о с н о управите должни се собир-
ните завршни сметки за минатата година да ги со-
стават најдоцна во срок од 15 дена после прегледу-
вањето и расправата на погледната примена завршна 
сметка од страна на комисијата и во ист срок да ги 
испратат до надлежното ресорно министерство. 

3. Вишите комисии за разгледување на завршни-
те сметки должни се во срок од 15 дена по приемот 
на завршните сметки да го извршат нивното прегле-
дување и да ги поднесат на одобрување до надле-
жниот ресорен министер. 

4. Ресорните министерства односно генералните 
'дирекции на Владата на ФНРЈ должни се во срок од 
15 дена после прегледувањето на сите завршни 
сметки од страна на вишата комисија, да состават 
'збирни завршни сметки од ресорот и да ги испратат 
'до надлежното министерство на финансиите. 
| 5. Министерствата на финансиите на народните 
републики должни се во срок од 15 дена после при-
1еодот_»а завршните .Јеменки да состават сумарен пре-

глед за сите републички претпријатија и да го испра-
тат со свој извештај до владата на народната репу-
блика и до Министерството на финансиите на ФНРЈ. 

6. Министерството на финансиите на ФНРЈ дол-
жно е во срок од 15 дена по приемот на собирните 
ва врши и сметки на ресорот да состави сумарен пре-
глед за сите сојузни претпријатија, а во срок од 15 
адена по приемот на сумарните прегледи на републич-
ките претпријатија и после изработката на сумарниот 
(Преглед на сојузните претпријатија да состави општ 
сумарен преглед за сите сојузни и републички прет-
пријатија. и да го поднесе до Владата на ФНРЈ. 

7. За одржување сроковите одговорни се: 
а) директорите на претпријатијата и директо-

рите на дирекциите што се однесува до сроковите 
определени за претпријатијата односно дирекциите; 
> б) претседателите на комисиите" за разгледу-
вање на завршните сметки што се однесува до сро-
ковите определени за комисиите. 

8. Министерствата на финансиите на народните 
републики, односно Министерството на финансиите 
На ФНРЈ должни се да проверуваат како се одржу-
ваат одредените срокови и во секој неодделен случај 
на непридржување до определените срокови да ја 
Испитаат одреденава на причините па спрема теа и 
применувањето на прописите од Уредбата за финан-
сиските прекршоци. 

9. Исклучително од прописите на точката 2 од 
оваа наредба, комисиите за разгледување на завршни-
те сметки должни се да го извршат расправањето на 
(поднесените завршни сметки за 1949 година најдоцна 
до 30 април 1950 година. Се овластува Министерот на 
•финансиите на ФНРЈ да може за поодделни гранки 
овој срок да го продолжил до месец дена. 

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
'објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

IV бр. 2115 
19 април 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на -ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

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

Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

Милентије Попович, е. р. 

259. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за снабдување 

населението, по предлог од Претседателот на Советот 
за промет со стока на Владата на ФНРЈ, Владата на 
ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ БРОЈОТ НА ИНДУСТРИСКИ 
ПРОИЗВОДИ КОИШТО ВЛЕГУВААТ ВО СОЈУЗНОТО 
ОБЕЗБЕДЕНО СНАБДУВАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА 
КУПУВАЊЕТО НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ НА КУПОВНИ 

ИЛИ ПАРИЧНИ БОНОВИ 
I. Потрошачите превземени на обезбедено снабду-

вање со индустриски производи можат да купат сле-
дни видови од тие производи: 

А. Текстилни производи 
1. Тканини од сите видови (памучни, волнени, 

свилени, ленени, каделни, јутени и гумирано платно), 
2. Конфекција од сите видови (памучна, волнена, 

свилена, ленена, каделна и јутена), 
3. Трикотажа од сите видови (памучна, волнена 

и свилена), 
4. конец од сите видови, 
5. чорапи од сите видови. 

В. Други индустриски производи 
1) Обувки од сите видови, замена на пенџиња од 

кожа и наглавце 
2) Разни метални предмети, стаклени предмети; 

петрол, електротехнички производи, мебел во пар*!-
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ња, гумени и кожни производи, разни хемиски про-
изводи, за кукј-на и лична употреба. 

Се овластува Претседателот еа Советот за промет 
со стока на Владата на ФНРЈ да одреди поблиску 
.поодделни индустриски производи наведени под А. 
и Б. 

II. Индустриските производи што влегуваат во 
обезбеденото снабдување наведени во точката I под 
А потрошачите ги купуваат на куповни точкици а 
производите наведени под Б на парични купони од-
носно на парични купони врзани за дополнителните 
купони од своите потрошачки карти. 

Покрај индустриските производи наведени во точ. 
I во обезбеденото снабдување влегуваат и други про-
изводи што ке се купуваат врз основа на дозна:«. 

Претседателот на Советот за промет со стока на 
Владата на ФНРЈ одредува кои индустриски произ-
води ке се купуваат само на парични купони, кои на 
парични купони врзани за дополнителни купони, а кои 
само со дознаки. 

III. Вредноста на потрошачките карти за инду-
стриски производи од обезбеденото снабдување спре-
ма категориите на потрошачите, за основните катего-
рии изнесува годишно, и тоа: 

за категорија И Р 1а 192 1.000 
ИР 1 168 9 2 0 
И Р 2 144 840 

и р е 1 163 9 2 0 
MFC 2 144 8-10 
И С О 9 6 700 
И П О 9S 700 

И Д 1 64 600 
ИД 2 88 680 

Вредноста на потрошачки^ карти за индустриски 
производи од обезбеденото снабдување за дополни-
телните карти изнесува, и тоа: 

>»0 | >, • 
Ч & « 5 X Ѕ 
>»0 | >, • 
Ч & « 5 ч =г в с 5-
® s ® s 
_ а: ^ £ Ѕ о О ГР -

S н К и: 
в с 5-
® s ® s 
_ а: ^ £ Ѕ о О ГР -и tr 

в с 5-
® s ® s 
_ а: ^ £ Ѕ о О ГР -« ОЈ О н t s вј s вз ецо Н Д и S га е СЗ о е Д и S га е СЗ о е 

за категорија ИРУ 24 80 
»» » ВП 1 100 — 

»• »» ВП 2 64 200 
г> п ВП 3 48 150 
Ј» » ВП 4 32 100 
И >Ј ЕП 5 24 80 
N II ВП 6 16 50 

На куповни точкици од потрошачките карти кои 
што се определени за купување на текстил можат да 
се купуваат покрај текстилни производи и обувки и 
други индустриски производи, со тоа што вредноста 
на една куповна тачкица ке се пресметува по 12 ди-
нари парични купони а на паричните купони кои што 
се одредени за купување обувки и други индустри-
ски производи можат да се купат само обувки и ин-
дустриски производи што се наведени во точката I 
Б. под 2). 

IV. Со денот на влегувањето во оила на ова ре-
шение престанува да важаат точките II, 111, IV и V од 
Решението за определување артиклите и количините 
кои што влегуваат во сојузното обезбедено снабду-
вање, бр. 1668 од 23 февруари 1949 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/49). 

V. Ова решение ке се применува од 1 април 1950 
година. 

IV бр. 2112 
19 април 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

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

Претседател на Советот за промет со стока, 
Осман Карабегович, е. р. 

280. 
Врз основа на чл. 23 од Уредбата за меѓусеб-

ното плакјање во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 103/47), а во согласност со Претседателот 
на Сојузната планска комисија, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА РЕПАРАНИО-
НАТА И РЕСТИТУЦИОНАТА СТОКА ОД ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕН КАРАКТЕР, КАКО И ТРАНСПОРТНИТЕ И 
ДРУГИ ТРОШКОВИ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА 

ОВАА СТОКА — ВО ТЕКОТ НА 1950 ГОДИНА 
I. Фактурите за репа ранион ат а и реституционата 

стока од инвестиционен карактер испорачана во текот 
на 1950 година, која што ке се 'инвестира (угради) во* 
текот на 1950 планска година непосредните инвести-
тори ги плакјаат од своите инвестициони кредити. 
На терет на своите инвестициони кредити .инвестито-
рите ке вршат и исплата на фактурите од Репараци-
оната комисија за транспортните трошкови што се 
однесуваат до оваа стока. Доколку со финансискиот 
план на инвестициите не се обезбедени достаточни 
средства за наплата на оваа стока, непосредните ин-
веститори ке бараат веднаш по приемот на фактурата 
наголемување на кредитите (средствата) преку над-
лежниот административно-оперативен раководител (во 
натамошниот текст АОР) по редовната постапка. 

II. Исплатата на фактурите за репарациона и. ре-
ституциона стока од инвестиционен карактер испора-
чана во текот на 1950 година, која што по планот 
нема да се инвестира (угради во текот на 1950 го-
дина) туку во следните години, се врши од креди-
тите кои што* за таа цел ке им бидат отворени на на-
длежните администрати.внооперативните раководители 
ка ј Државната инвестициона банка. Непосредните ин-
веститори фактурите од Репарационата комисија што 
се однесуваат до оваа стока, со потврдата за приемот 
ка стоката, ке ги испратат поради исплата до своите 
а дм и н петр а т иви о - о пе р атов ни раководители. 

За оваа стока ке се смета дека се навогја на чу-
вање кај инвеститорот (претпријатието), а сопствени-
ците дека се адмннистративно-оперативните раководи-
тели се до нејзиното инвестирање (упатување) , од-
носно до .пренесувањето на друго претпријатие кое 
што стоката ке ја инвестира (угради). 

Исплатата на транспортните и други трошкови во 
врска со диопозициите и со чувањето на репграцио-
зната стока која што нема да се инвестира (угради) 
во текот на 1950 година, се врши исто така на терет 
на кредите кои што на административно-оператив-
ните раководители ке им бидат отворени за исплата« 
на ре-парационата односно реституционата стока. За 
овие трошкови инвеститорите (претпријатијата) ке г« 
исправаат сметките поради исплата до своите адми-
нистративно - оп ер а т и в"! и раководители. 

Кредитите за исплата на оваа стока ке им се обе-
збедуваат еа а дм иии стр ат и в н о -оп е р ат и в н и раководите-
ли на претпријатијата од сојузно значење тромесечно 
ка терет на резервите на Сојузната планска комисија. 
Во таа цел Сојузната планска комисија со тромесеч-
ни от финансиски план на инвестициите ке му испрати 

г 



Сабота, 22 април 1950 - СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 30 — Страна 

на Министерството на финансиите на ФНРЈ и план 
на кредитите (средствата) за исплата на репарацио-
ната и реетитуционата стока која што нема да се ин-
вестира во идното тромесечје, по ресорите и по ад-
министративно-оперативните раководства. 

Ш. Фактурите на Репарационата комисија кои што 
се однесуваат до наплатата на транспортните трош-
кови за стоката која што нема да се инвестира (угра-
ди) во 1950 година, инвеститорите (претпријатијата) 
ке ги испракјаат поради исплата до своите админи-
стративно-оператиБни раководства. Доколку фактурите 
на ре пар ади он ат а комисија за транспортни трошкови 
содржат истовремено и транспортни трошкови за сто-
ката што ке се инвестира во 1950 година и за сто-
ката која што нема да се 'инвестира во 1950 година, 
инвеститорите (претпријатијата) и вакви фактури ке 
исправаат поради исплата до своите административ-
но-оперативни раководства. 

Административно-оперативните раководства ке вр-
шат исплата на овие фактури на терет на кредитите 
што ке им бидат обезбедени за исплата на репараци-
оката стока што нема да се инвестира во 1950 година. 

Засметаните транспортни трошкови администра-
тивно-оперативните раководства ке ги распоредуваат 
на инвеститорите (претпријатијата) кои што испора-
чаната стока ке ја инвестираат, и тоа во годината 
кога ке биде таа вградена. 

IV. Средствата за исплата на репарациоката и ре-
ститудионата стока испорачана на републичките ин-
веститори (претпријатија) која што нема да се инве-
стира во текот на 1950 година ке ја обезбедуваат на 
надлежните администратИвно-оперативни раководства 
планските комисии и министерствата на финансиите 
на народните републики од заштедата на инвестицио-
ните кредити, односно на терет на инвестиционите 
кредити за обектите чието изведување е одложено 
/по планот. 

V. Репарационата комисија ке му испракја на 
претпријатието (инвеститорот) фактури за испорача-
ната стока во (3) три примерка. Потврдата на прие-
мот на стоката по односните фактури со евентуални 
рекламации инвеститорот ке ја испрати до Репараци-
оиата комисија најдалеку во срок од 20 дена од денот 
кога Репарационата комисија ја испратила фактурата. 

Еден примерок на фактурата за стоката што нема 
да се инвестира (угради) во текот на 1950 година, 
инвеститорот (претпријатието) го испракја до надле-
жното административно-оперативно раководство и за 
тоа ја известува Реларационата комисија со потврда 
на приемот за испорачаната стока. 

Доколку во иста фактура е фактурисана стока 
што ке се инвестира во 1950 година и стока која што 
нема да се инвестира во 1950 година, инвеститорот во 
еден примерок од фактурата ке ја прецрта стоката 
што нема да се инвестира во 1950 година, а остато-
кот ке го исплати спрема точката I од оваа наредба. 
Во вториот примерок на фактурата инвеститорот ке 
ја прецрта стоката што ке се инвестира во 1950 го-
дина, т. е. стоката чија-та исплата ја извршил од сво-
ите кредити и фактурата ке ја испрати до администра-
тивно-оперативниот раководител поради исплата спре-
ма точката II од оваа наредба. 

VI. Неисплатените фактури за примената репара-
циона и реституциона стока како и транспортните 
трошкови во 1949 година, како и за фактурите што 
ке се испостават во 1950 година а се однесуваат на 
'1949 и на поранешните години, непосредните инве-
ститори преку своите админиетративио-оперативни ра-
ководства ке ги испратат до надлежното ресорно ми-
нистерство односно комитет. Ресорните министерства 
односно комитети што се однесува до обезбедувањето 
на средствата за исплата на овие фактури ке постапат 
(спрега Наредбата од Министерот на финансиите на 
ФНРЈ бр. 2600 ед 28 јануари 1950 година („Службе« 

лист на ФНРЈ", бр. 12,60) за пријавување на обвр. 
ските, со тоа што барањата за обезбедување на кре-
дитите ке можат да ги поднесуваат до министерството 
на финансиите и после 31 март 1950 година. 

VII. Исплатата на фактурите на Репараци^ната 
комисија ке ја вршат непосредните инвеститори или 
нивните адмииистратиЕНо-сперативни раководители со 
издавање на вирмански налози до кредитната установа 
кај која што им се отворени инвестиционите кредити 
во корист на сметката на Реларационата комисија на 
Владата на ФНРЈ кај Народната банка бр. 103-820004. 

VIII. Начинот по кој што ке се книжи стоката и 
исплатите од точ. II на оваа наредба кај инвеститорот 
(претпријатието) и административно-оперативните ра-
ководители' ке го пропише Министерството на финан-
сиите на ФНРЈ. 

IX. Со денот на објавувањето на оваа наредба во 
„Службениот лист на ФНРЈ,, престануваат да важат 
сите досегашни прописи што се однесуваат до начи-
нот на исплатата на инвестиционата стока од рела-
рациопо и оестетунчоно потекло. 

Бр. 10100 
13 април 1950 година 

Белград 
Го застапува Министерот на финансиите 

на ФНРЈ, 
Министер за надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
Милентије Попович, е. р. 

Согласен, 
Претседател на Сојузната планска комисија, 

Борис Кидрич, е. р. 

Претседателството на Владата на ФНРЈ, по извр-
шеното ср а ви ув ање со изворниот текст, установило 
дека во текстот на Уредбата за унапредување на 
задружното сточарство, објавена во „Службениот 
лист на ФНРЈ", бр. 27 од 12 април 1950 година, се 
поткрала долу наведената грешка и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАДРУ-

ЖНОТО СТОЧАРСТВО 
Во чл. 7 ст. 1 во последниот ред наместо зборот 

„задружниот одвишок" треба да се стави зборот 
„задржаниот одвишок'". 

IV. бр. 2020. — Од Претседателството на Владата 
на ФНРЈ, 19 април 1950 година. 

У К А З И 
Врз основа на членот 74 точката 10 од Уставот 

на ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Прези-
да ум от на Народната скупштина на Федеративна На-
родна Република Југославија донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ И ОДЗИВАЊЕ ДОСЕГА-
ШНИОТ АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ 
АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 

1) Се одзива и разрешува од должноста Косано-
вич Сава, досегашен амбасадор на ФНРЈ во Соедине-
ните А|мерикански Држави. 

2) Се назначува за амбасадор на ФНРЈ во Сое-
д и н е ш е Американски Држави Поповић Владимир, 
помошник на Министерот на надворешните работи. 

Министерот на надворешните работи ке го изв-
врши овој указ. 

У. бр. 632 
18 април 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народи}! Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, е. р. др Иван. Рибар, е. р. 
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5 А ЦЕНИ 
Брз основа на чл. 6 од Уредбата за единствените 

дени („Службен лист на ФНРЈ", бр. 106/46), и Реше-
нието на Владата на ФНРЈ за овластувањето на Сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ (Сојузниот уред 
за цени) за. лрописување цени („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/47), Сојузниот уред за цени донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЧА ЕДИНСТВЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

ЗА СОРТИРАНА И ЕТИВИРАНА СУВА СЛИВА 
I. На сортираната и етивираната сува слива од 

бербата на 1949 година се одредуваат следни един-
ствени цени на производителот франко истоварната 
станица иа купувачот, со важност на целата терито-
ри ја на Федеративна Народна Република Југославија: 

"Сц УО 
ti <и Сн 

П р о и з в о д 

цд 

S ° 

н и о О К И 
СН П 

s 2 а 
ш £ 

1. Сортирана сува слива 
големина 70/75 1 кг 51,34 

80/85 1 „ 45,76 
95/100 1 „ 39,88 

110/120 1 32,99 
преку 120 (меркантилг.а) 1 „ 30,69 

2. Етивирана сува слива 
големина 70/75 . 1 кг 55,50 

80/85 1 „ 50,80 
95/100 1 „ 43,76 

110/120 1 „ 36,72 
преку 120 <1меркантилна) 1 „ 34,37 

II.Овие цени се подразбираат за 1 мг суви сливи 
нето тежина. Во цените на сортираната слива не е 
засметана вредност на амбалажата, а во цените на 
етивираната сува слива засметана е и вредноста на 
амбалажата. 

Ова Решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија" 

Бр. 752 
14 април 1950 година 

Белград 
В.д. Директор на Сојузниот уред за цени, 

Милан Михајлович, е. р. 

Сојузниот уред за цени врз основа на Решението 
од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ за пониските единствени цени на индустриските 
производи, со важност на целата територија на <£'НРЈ 
бр. 21970 од 18 декември 1948 година донесува 

Д О П О Л Н У В А Њ Е 
НА ЦЕНОВНИКОТ НА ОТКУПНИТЕ И ДРЖАВНИТЕ 
(ВРЗАНИТЕ) ЦЕНИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВО-
ДИ, И ПОНИСКИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ПРОДАВНИ ЦЕНИ 
НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ, СО ВАЖНОСТ 

НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Ценовникот на откупните и државните (вр-
вните) цени на земјоделските производи, и пониските 

единствени продавнк цени на индустриските про-
изводи, со важност на целата територија на ФНРЈ — 
посебно издание на „Службениот лист на ФНРЈ" 1949 
година на страната 224, за белешката дадена на пре-
сметката на полумилиметарските или децималните ди-
мензии за спирални бургии се однесува само на пре-
сметката на истите под 10 м.м. 

• 2. Метју мнлнметарските димензии над 10 мм се 
пресметуваат по првата повисока полна димензија. 

Бр. 497 
29 март 1950 година 

Белград 
В.д. Директор на Сојузниот уред за цени* 

Милан Михајлович, е. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" во 
бројот 12 од 10 април 1950 година објавува: 

Уредба за унапредувањето и заштитата на пче-
ларството; 

Решение за издавање потрошачки карти; 
Решение за укинување на зимскиот додаток на 

гориво и мазиво за моторните возила. 

610 

612 

612 

613 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

254. Уредба за редот и безбедноста на желе-
зниците — — — — — 609 

255. Уредба за структурата на цената и фондот 
на раководството на железничкиот превоз 

256. Уредба за изменување на Уредбата за 
оснивање Главна дирекција на поморско-
техничките претпријатија — 

257. Уредба за дополнение на Уредбата за лик-
видација на односите што настанале со 
конфискацијата на имотот — 

253. Наредба за сроковите за оставање, пре-
гледување и одобрување на завршните 
сметки на државните стопански претпри-
јатија од сојузно и републико значење — 

259. Решение за наголемување бројот на инду-
стриски производи кои што влегуваат во 
сојузното обезбедено снабдување и за на-
чинот на купувањето на тие производи на 
куповни или парични бонови -

260. Наредба за начинот на плакјање на репара-
ционата и реституционата стока од инве-
стиционен карактер, као и на транспорт-
ните и други трошкови кои што се одне-
суваат на оваа стока — во текот на 1950 
година — — — 614 

Исправка на Уредбата за унапредување на за-
дружното сточарство —• — — 

Решение за единствените цени на производите-
лите за сортирана и етивирана сува слива 

Дополнување на ценовникот на откупните и: 
државните (врзаните) цени на земјодел-
ските производи и пониските единствени; 
пролазни цени на индустриските производи, 
со важност на целата територија на ФНРЈ 616 

613 

615 

616 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул бр. 20, 
—* Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 

Печат на Југословенското штампарско претпријатие; Белград . 


