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О Д Л У К А 

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТ-
ВРДА НА УРЕДБИТЕ ОД ВЛАДАТА НА ФНРЈ ШТО 
СЕ ДОНЕСЕНИ ОД 28 ФЕВРУАРИ 1951 ГОДИНА' 

ЗАКЛУЧНО ДО 15 АВГУСТ 1951 ГОДИНА ' 

Сојузното веќе на Народната ску.пштина на ФНРЈ! 
на својата IX седница што е одржана на IV редовно 
взседанне (од второто свикување) на 28 септември 
3951 година во Белград и Веќето на народите на На-
родната с,купштина на ФНРЈ на својата IX седница 
ипо е одржана на IV редовно заседание (од второто 
свикување) на 28 септември 1951 година во Белград 
донесоа истоветна одлука ко"а гласи: 

Се потврдуваат уредбите што ги донесе Владата 
на ФНРЈ од 28 февруари 1951 година заклучно до 15 
август 1951 година врз основа на чл. 1 од Законот за 
овласту.вање на Владата на ФНРЈ за донесување уред-
би по прашањата од народното стопанство од 4 фе-
вруари 19-16 година, и тоа: 

1) Уредбата за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за лучките накнади („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12,51); 

2) Уредбата за извршување планот на градежните 
објекти во 1951 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
34/51);. 

3) Уредбата за југословенските стандарди, за со-
Лузните прописи за квалитетот на производите и за 
врои-зводителните спецификации („Службен л мет на 
ФНРЈ", бр. 17/51); 

4) Уредбата за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за патните и селидбените трошкови на др-
жавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", број 
17/51); 

5) Уредбата за укинување задолжителниот откуп 
(на месо, слаби свињи, млеко, компир, вариво и храна 
ѕа добиток („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/51); 

6) Уредбата за плаќањето во стопанството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 22/31); 

7) Уредбата за присобирана и промет на отпадоци 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/51); 

1 8) Уредбата за ставање вон сила на Уредбата за 
кредитирање и снабдување на селанските работни за-
други и задружните економии („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/51); 

9) Уредбата за укинување Уредбата за финансии 

Ѕ^ање и финансиска контрола на инвестициите од со-
узно, републичко и од локално значење и за измену-

вање на Уредбата за организацијата и работењето на 
Државната инвестициона банка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22'51); 

10) Уредбата за изградба станбени згради на ра-
ботниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 23/51); - ' 

11) Уредбата за поодувањето на стопанските прет-
пријатија што вршат промет со селско-стопански про-
изводи и за платите на персоналот запослен во тие 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/51); 

12) Уредбата за примопредавањето на должноста 
на службениците на државните стопански претприја-
ти-ја („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/51); 

13) Уредбата за уписот на поморските бродови н 
кајаци на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25,51); 

14) Уредбата за изменувањата и дополнувањата, 
на Уредбата за задолжително полагање на стручните 
испити на државните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/51); V 

15) Уредбата за изградба на инвестиционите об-
јекти на селан-ските работни задруги и" за ослободува-, 
њето на селанските работни задруги од инвестиции 
ките долгови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36;51); ; 

16) Уредбата за изменување на Уредбата за от-
куп на животински длаки („Службен лист на ФНРЈ"',, 
бр. 37/51); 

17) Основната уредба за откуп на селско-стопан-
ските производи („Службен лист на ФНРЈ", број 
38/51); 1 

18) Уредбата за наплата на доспеалите -обврски 
спрема буџетот и општодржавниот амортизационен 
фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 38/61); ' 

19) Наредбата за дополнување на Наредбата аа 
мерките за штедење артикли за широка потрошувачка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/51). 

28 септември 1951 година 
Белград 

- Претседател Претседател 
на Бебето на народите, на Сојузното веќе 

Јосип Видмар, с. р. Владимир Симиќ, с. р , ' 
I 

408 . 

У К А З 

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а вд 
врска со членот 6 точка 3 од Законот за Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната -скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот 
за овластува-ње на Владата на ФНРЈ за воведување 
нов платен систем и други стопа-нски мерки со дел да 
се подготви новиот плански и финансиски систем што 
го донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите на 
Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 
28 септември 1951 година, а кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ЗА ВО-
ВЕДУВАЊЕ НОВ ПЛАТЕН СИСТЕМ И ДРУГИ СТО-
ПАНСКИ МЕРКИ СО ЦЕЛ ДА СЕ ПОДГОТВИ НО-

ВИОТ ПЛАНСКИ И ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ 

Член 1 
До донесува-њето на нови закони за планскиот и 

финансискиот систем, се о-вла-стува Владата на 'ФНРЈ 
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да може аа донесува уредби за воведување ное пла-
тен систем и други стопански мерки со цел да се под-
I отпи новиот плански и финансиски систем и да може 
со тие уредби да отстапува од поодделни одредби на 
законите што — ^ о а т . 

Член 2 
Уредбите донесени по претходниот член ќе и се 

поднесат на потврда на Народната скупштина на ФНРЈ 
на нејзиното прво наредно заседание а најдоцна до 
1 јануари 1952 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила с" денот на објаву-

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

У. бр. 1690 
2 октомври 1951 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

4 ! О. 

Секретар, 
Миле Перуничиќ, с. р. 

Претседател, 
др Иван Рибар, с. р. 

409. 

У К А З 

Врз основа на членот 71 точч-а 6 од Уставот, а 
во врска со членот 6 точка 3 од Законот за Президи-
умот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува За-
конот за изменувањата на Царинскиот закон што го 
донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите на На-
родната скупшти-на на ФНРЈ на своите седници од 28 
септември 1951 година, а кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 

Член 1 
Во Царинскиот закон наместо зборовите „Мини-

стерот на надворешната трговија" се ставаат зборови 
„Министерот на финансиите на ФНРЈ", д наместо збо-
ровите „Министерството на надворешната трговија" 
се ставаат зборови „Министерството на финансиите на 
ФНРЈ". 

Член 2 
Ставот 2 на членот !9 се менува и гласи: 
„За стоката до утврдената вредност што ја прене-

суваат патниците, Министерот на фина-нсиите на ФНРЈ 
во согла-сност со Министерот на надворешната трго-
вија на ФНРЈ ќе пропише посебна поста-пка за цари-
нење". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

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

У. бр. 1693 
2 октомври 1951 годиш 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

У К А З 

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во 
врска со членот 6 точка 3 од Законот за Президиумот 
на Народната ску.пштина на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот 
за изменување на Основниот закон за бракот што го 
донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите на На-
родната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 28 
септември 1951 година, а кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА 

БРАКОТ 

Член 1 
Се уки-нува членот 2^1 од Основниот закон за 

бракот. 
Член 2 

Оној закон влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Ј; доставија". 

У. бр. 1692 
2 октомври 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна -Република Југославија 

Секретар, 
Миле Перуничнќј с. р. 

Претседател, 
др Иван Рибар, с. р. 

4 П 

У К А З 

Секретар, 
Миле Перчиниќ, с. о 

Претседател, 
ар Иван Рибар, с. р. 

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во 
врска со членот 6 точка 3 од Законот за Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот 
за укинување на Законот за шумската народна мили-
ција што го донесоа Сојузното веќе и Веќето на наро-
дите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите сед-
ници од 28 септември 1951 годи-на, а кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМСКАТА 

НАРОДНА МИЛИЦИЈА 

Член 1 
Законот за шумската народна милиција од 29 

април 1948 година се укинува. 

Член 2 
Работите за чување и безбедност на шумите ќе ги 

вршат органите што се определени со Општиот закон 
за шумите. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

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

У. бр. 1694 
2 октомври 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ. с. р. ДР Иван Рибар, с. р. 
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412 . 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот па ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на 
Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ АКАДЕМИЈАТА ЗА ТЕАТАРСКА 
УМЕТНОСТ ВО БЕЛГРАД ВО НАДЛЕЖНОСТ НА 

ВЛАДАТА НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА СРБИЈА . 

1. Академијата за театарската уметност во Бел-
град, основала со Уредбата за оснивање и делокругот 
на работењето на Академијата за театарска уметност 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 108/48), се пренесува 
во надлежност на Владата на Народна Република Ср-
бија. 

2. Службениците на Академијата за театарска умет-
ност во Белград, како и подвижниот и неподвижниот 
имот што и е даден на управување и нејзините буџет-
ски средства ќе ги преземе Владата на Народната Ре-
публика Србија. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југосла-вија". 

IV бр. 4542 
27 септември 1951 година л 

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 наука и култура, 

Родољуб Чолановиќ, с. р 

413. 

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за изградба на 
станбени згради на работниците и службениците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 23/51), пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕТО ВО ЗЕМЈИШ-
НИТЕ КНИГИ ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА 
ЗГРАДИТЕ ИЗГРАДЕНИ НА ЗЕМЈИШТЕ ОД ОПШТО-

НАРОДНИОТ ИМОТ 

1. Врз основа на одлуката од надлежниот околи-
ски односно градски (реонски) народен одбор за до-
делување земјиште од фондот на општонардониот 
имот на инвеститорот со цел за градење станбена 
вграда, судот, по предлог од народниот одбор или од 
инвеститорот, во земјишнокњижниот уложок во кој 
што е запишано доделеното земјиште ќе го укнпжи 
правото на инвеститорот и неговите правни следбе-
ници на бесплатно користење со земјиштето за нео-
пределено време. 

Правото на бесплатно користење на доделеното 
вемјиште за неопределив време ќе се укннжн во те-
реткиот лист на односниот земјишнокнижен уложок. 

- Ако доделеното земјиште не се поклопува со по-
с т о е в т е катастарски парцели односно тела, за тоа зе-
мјиште ќе се формира одделна катастарска парцела 
односно тело, а по потреба и одделен земјишио'кни-
жен уложок во кој ќе се запише правото од ставот 1 
на оваа точка. 

П. Кога ќе биде зградата довршена, а врз основа 
на записникот од комисијата за прием на градежните 
работи, ќе се отвори по предлог од инвеститорот од-
делен земјишнокнижен уложок за изградената зграда. 

Во поседовниот лист на овој земјишмокнижен у-
ложок ќе се запише зградата (краток опис) со поз!гв 
на бројот од земјншнокнижниот уложок в 0 кој што 
се води доделеното земјиште кое е оптерстено о 
правото на инвеститорот на бесплатно користење ЗЈ 
неопределено време. 

Во сопственичкиот лист ќе се укнижи правото на 
сопственост на изградената зграда во корист на инве-
ститорот, а во терескиот лист ќе се за.пише правото 
на предимствено купување зграда во корист на работ-
ниците и службениците на претпријатието, с шпанско-
то здружение, надлештвото и на установата ири кгна 
што бил инвеститорот запослен во време кога ја до-
бил градежната дозвола. 

Истовремено по поселопниот лист на земјишнокни-
жниот уложок во кој што е запишано поделеното зе-
мјиште ќе се запише дека на тоа земјиште е изгра-
дена зграда и ќе се означи бројот на ул скокот во кој 
што е зградата запиша.на. 

III. Сите стварни (книжни) права на изградената 
зграда како и промените во правото на сопственост 
се запишуваат во земјишнокнижниот уложок во кој 
што е запишана односната зграда. 

IV. Евидентирање на стварноправните односи ста-
нати во врска со применувањето на Уредбата за и 
градба на станбени згради на работниците и службе-
ниците на подрачјата во кои што се уништени или ќе 
постоат земјишни книги ќе се врши со пола-гање во 
суд исправите врз основа на кои што би се вршиле 
инаку уписи во земјишните книги. 

V. На подрачјата на кои што постоат таписки кни-
ги ќе се постапува аналогно на предните одредби и 
во смисла на правилата за издавање тапии, со тоа што 
по довршувањето на зградата да ќе му се издале на 
инвеститорот посебна тапија за зградата. 

VI. Врз основа на одлуката од околискиот одно-
сно градскиот (реонскиот) народен одбор со која што 
на инвеститорот му се одзема правото за користење 
со земјиштето врз .основз на чл. 11 од Уредбата за 
изградба на станбени згради на работниците и слу-
жбениците, судот ќе ја брише укнижбата на правено 
на инвеститорот на бесплатно користење со грби-
штето. 

VII. Со цел за обезбедување на одобрениот кре-
дит банката може да бара забележеа на правото на 
предимствен ред поради осигурување рангот на хи-
потеката што ќе ја стави на зградата што ќе изгради 
инвеститорот на доделеното земјиште. 

Забележбата на предимствен ред ќе се запг. не 
во теретниот „лист на земјишнокннжниот уложок во 
кој што е запишано доделеното земјиште. . ' 

Забележбата на предимствен ред судот ќе ја за-
пише по службена должност и во теретниот лист на 
земјина окнижниот уложок за изградената зграда штом 
ќе биде отворен тој уложок. 

VIII. По ова напатствие аналогно ќе се постапува 
и при пренесувањето на згради од фондот на општо-
народниот имот во смисла на чл. 17 од Уредбата за 
изградба на станбени згради на работниците и службе-
ниците и точката 37 од Напатствие^ за извршување 
на оваа уредба. 

При пренесувањето згради на двајца работници 
или службеници, во земјишните книги односно во та-
гокјата ќе се означат и нивните идеални сосопственич-
ки делови. 
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г IX. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југосла-вија". 

Бр. 4425 
22 септември 1951 година 

Белград 

Министер нз пралосудието на ФНРЈ, 
Фране Фрол, с. р. 

414 . 

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста 
за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службе,н лист на ФНРЈ", бр. 63 50), а во врска со 
Уредбата за поучувањето на стопанските претприја-

,тија што вршат промет со селско-стопанските произ-
води и ва платите на персоналот запослен во тие прет-
пријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/51) изда-
ваме 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОТКУПНИТЕ И ПРОДАВАТЕ ЦЕНИ НА СЕМЕН-
СКАТА СТОКА ЗА СЕИДБА, КАКО И ЗА ПОКРИВА-
ЊЕ ТРОШКОВИТЕ И ПЛАТИТЕ НА ПЕРСОНАЛОТ 
ЗАПОСЛЕН ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРОМЕТ СО 

СЕМЕНСКА СТОКА 
ѕ 

1. Претпријатијата за промет со семенска стока, 
како и други претпријатија што купуваат семенска 
стока од производители, ќе вршат договарање и купу-
вање на сортно семе за сеидба по цените спрема усло-
вите ,на пазарот. 

2. Претпријатијата од точ. 1 на оваа наредба ќе 
ја продаваат семенската стока за сеидба по цените 
спрема условите на паза-рот. 

3. Исклучително од прописите на точ. 1 на оваа 
наредба, начинот на утврдувањето цените по кои што 
претпријатијата од точ. 1 на оваа наредба ќе купуваат 
семенска стока на жита, солнчоглед, уљена рспица, 
соја, коноп, лен и шеќерна репа, ќе се регулира со 
одделно напатствие. 

4. Поблиски напатствија за цените по кои што 
претпријатијата од точ. 1 на оваа наредба ќе ја купу-
ваат односно продаваат семенската стока за сеидба ќе 
донесува, по потреба, Уредот за цени при Советот за 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ во согласност 
со Управата за цени при Министерството на финанси-
ите на ФНРЈ. 

5. На претпријатијата за промет со семенска стока 
ќе се применуваат во поглед на покривањето трошко-
вите и платите на персоналот запослен во тие прет-
пријатија, одредбите на чл. 8 до вклучително чл. 21 
од Уредбата за иселувањето на стопанските претпри-
јатија што вршат промет со селско-стопанските про-
изводи и за платите на персоналот запослен во тие 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23 51), 
осем начинот на расподелбата на добнвот. 

6. Остварената добив на претпријатијата за про-
мет со семенска стока се распоредува: 

а) за наголемување фондот на платите на прет-
пријатието; 

б) за уплата во фондот за рационализација на 
претпријатието; 

е) за уплата во резервниот фонд на претприја-
тието; и 

г) за уплата во фондот за унапредување на се-
менарството. 

Начин за расподелба на добивката и за употреба 
на поодделни фондови ќе пропише со одделно напат-
ствие Министерот на финансиите на ФНРЈ во СОГЛА-

СНОСТ СО Претседателот на Советот за селско стопан-
ство и шумарство на Владата на ФНРЈ. 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на о б а -
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 13631 
27 септември 1951 година 

Белград 

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 
Ми-нистер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско 

. стопанство и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 
Министер на Владата на ФНР.Ј 

Претседател на Советот за преработувачка 
индустрија, 

Рато Дугоњиќ, с. Р 

415. 
Врз основа на точ. 9 ст. 2 од Наредбата за сузби-

вање на комиировата златица („Службен лист не 
ФНРЈ", бр. 42/47) издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕВОЗЕЊЕТО НА КОМПИРОТ 
ОД ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ СО КОМПИРОВАТА 

ЗЛАТИЦА 

1. Со цел да се спречи натамошното ширење на 
компировата златица од заразените околии во Народ-
на Република Хрватска и Народна Република Слове-
нија на територија на другите народни републики, 
превезеното (извозот) на компирот ќе се врши спо-
ред прописите од оваа наредба. 

2. Од околните цитирани во точ. 3 на оваа наред-
ба може да се врши превезеле и и,спраќање на ком-
пир во Народна Република Србија, Народна Република 
Босна и Херцеговина, Народна Република Македонија 
и Народна Република Црна Гора само за потрошу-
вачка, под услов испратеше да се прегледани прет-
ходно од определени стручни лина и снабдени со уве-
рение за иезаразеноста со компировата златица (обра-
зец 1). 

Како незаразена испратеа ќе се смета онаа за која 
е утврдено при прегледувањето дека е чиста од ком-
пнровата златица (одрАснати бубачки, лутки и ларви), 
грутки земја и збрчкан стар компир. 

Се забранува секој извоз на компир зз семе (са-
дење) од заразените подрачја на Народна Република 
Хрватска и Народна Република Словенија во другите 
народни републики. 

3. Како подрачја заразени со компирова златица 
во 1951 година ќе се сметаат следните реони: 

На триторшјата на НР Хрватска: реоните на око-
лиските народни одбори: Бузет, Вараждии, Доња С р -
бица, Загреб, Зелена, Иранец, Клањец, Лабин, Лудбрег, 
Плени, Прелог, Рајска, Самобср и Чаковец. 

На територијата на НР Словенија: 
а) реоните на градските народни одбори: Јесе-

нпие, Кран,, Љубљана и Цеље; 
б) реоните на околиските народни одбори: Го-

рица, Гросупље, Дол. Леплива, Цдрија, Илирека Би-
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С1 рика, Камннк, Кочев је, Кран., Кршко, Љубљана, Љ у -
томер, Ново Место, Постојна, Нтуј, Радгона, Радов" 
лица, Сежана, Слонењградец, 'Голман, Трбовље, Треб-
ње. Цеље и Шоштањ. 

4. Железничките станици и пристаништа, како и 
сите други државни, задружни или приватни тран-
спортни претпријатија не смеат да примаат па отпре-
мање испратки на компир што се наменети за потро-
шувач-ка од местата цитирани во точ. 3 на оваа на-
редба. а;со дел ретката не е снабдена со уверение за 
независноста со клмплровата златица. 

5. Ппевозење (извоз) и испраќање на територи-
јата на НР Хрватска и НР Словенија на компирот на-
л:спот за потрошувачка ќе се врши под истите усл-ови 
ј 'кг) 'и по точ. 2 на оваа наредба, додека превозењето 
(извозот) на компирот наменет за сеидба (саден.е) ќе 
го рег удираат советите за селско стопанство и шумар-
ство на Владата на НР Хрватска и НР Словенија на 
територијата на своите републики. 

6. Советите за селско стопанство и шумарство на 
владите на НР Хрватска и НР Словенија ќе ја опре-
делат дгтата за ваѓање компир во заразените околи-и 
на своите републики. 

7. Советите за селско стопанство и шумарство на 
в а д и т е на НР Хрватска и НР Словенија ќе определат 
и ќе оспособат потребен бпој лица кои ќе вршат пре-
гледување на испратете на компир и издавање у-ве-
ренија за нсзаразеноста. 

8. Извршу-вањето на оваа наредба ќе го контро-
ли-раат Главните управи за селско стопанство на на-
родните републи-ки и органите на околиските (грат-
ските) и месните народни одбори што се надлежни за 
ра-ботите на селското стопанство. 

Железничките органи се должни за пристигањето 
на секоја непратка на компир од заразените подрачја 
(точ. 3 од оваа наредба) да го известат покрај при-
мателот на стоката и псверенствого за селско стопан-
ство на надлежниот околиски (градс-ки) народен од-
бор. поради прегледување на пристигнатиот компир. 

Истоварувањето на компирот што пристигнал од 
заразените реони може да се врши само во присуство 
на фитосанитетскн органи или селско стопански струч-
њаци определени од поверенството за селско стопан-
ство. 

Ако при истоварувањето ќе се установи дека 
исправата содржи грутки з емја и збрчкани стари 
компири, примателот на стоката е должен по барање 
од стручњаци да изврши чистење на компирот и сета 
нечистота веднаш да ја дезннЛику-ва со нафта. 

9. Со парична казна До 5.000 динари ќе се казни: 
1) тој што превози или пренесува компир спро-

тивно на одредбите на точ. 2 од оваа наредба; 
2) тој што превози или пренесува компир спро-

тивно на одредбите на точ. 5 од оваа наредба и на 
републичките прописи донесени врз основа на одред-
бите од таа точка. 

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Репу-блика Југославија". 

Бр. 8136 
25 септември 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско 
стопанство и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 
Согласни: 

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за сообраќај и врски, 

Тодор Вујасиновиќ, с. р. 

Број 44 м. Страна 509 

Совет за. селско стопанство и шумарство 
на Владата на НР 

(Образец 1) 

У В Е Р Е Н И Е 
ЗА НЕЗАРАЗЕНОСТА НА ПОКРАТКАТА НА КОМПИР 

СО КОМПИ РОВ АТА ЗЛАТИЦА 

Потпишаниот тврди, 
дека на денот изврши-л прегледувања 
на долу опишаната испратка на компир што е наме-
нета за потрошувачка и нашол дека истата не е зара-
зена со ком-пировата златица и дека е чиста од земја 
и од збрчкани стари компири. 

Опис на испратката 
1) Содржина   
2) Начин на пакувањето 
3) Тежина на исправата - . -4 
4) Потекло на компирот (место и околија) -
5) Начин на експедицијата: 

а) со железница — вагон број товарна 
станица -

б) со автомобил (кола) - регистерски број -
— товарно место 

6) Име и адреса на испраќачот - - -4 
7) Натоварна (устата) станица: народна република 

— место ' 
8) Примател на исправата -

Дата 1 

Место 
(М. П.) 

Прегледот го извршил, 1 

416 . 
/ Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6360), во врска со точ. 
1 од Наредбата за издавање парични бонови на потро-
шувачите на обезбедено снабдување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 42 и 43/р1), а во согласност со Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА МАЛО 

НА БРАШНОТО И ЛЕБОТ ВО СЛОБОДНА 
ПРОДАЖБА 

1. За брашното и лебот се определуваат следните 
единствени продажни цени на мало во слободна про-
дажба: 

Динари 
за 1 кг 

а) Пченично брашно типот 90% мелено: 
— во житородните реони 32 
— во други реони 34 

б) Пченично брашно типот 80% мелено: 
— во житородните реони 44 
— во други реони — 50 

в) Леб од пченично брашно типот 90% 
мелено во сите ртгони - - 30 

г) Леб од пченично браш-но типот 80% 
мелено: 
— во житородннге реони — — 40 
— во други реони - - 45 

9 
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Претседателот на советот за промет со стоки на 
народ-ната републи-ка ќе определи кои реони се ж и т о 
родни. 

2. За пченично бра,шно од други типови мелено и 
брашно од други видови жита и пченка, како и за 
лебот од пченично брашно од други типови мелено 
или од мешано брашно од други ви дом! жита и пчен-
ка, продажните цени на мало но слобо-дната продажба 
ќе ги определуваат уредите за цени на народните ре-
публики согласно со упра,вата за цени при министер-
ството за финансии на народната република, во пари-
тет спрема цените од точ. 1 на оваа решение. 

3. Од разликите помеѓу опрг делените продажни 
цел к на мало во слободна продажба и набавните цени, 
трговските п,ретпри.јатија на мало односно фурните ги 
покриваат сите свои трошко-ви околу набавката и про-
дажбата на стоката од,нос-но печењето на лебот, в со 
остатокот на разликата ќе постапуваат во смисла на 
Наредбата за пресметуваше и уплатување на пазари-
шната добив и на разликите во цените на репродук-' 
цнониот материјал наменет за локалното производство 
како и за накнада (регрес) на разликите станати во 
цените при продажба на стоките за широка потрошу-
вачка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3'51). 

4. Потребиувачнте можат да купуваат леб но це-
ните од точ. 1 и 2 на ова решение било само за го-
тови. пари било со попуст на боновите за прехрана. 

Потрошу-вачите не можат да купуваат брашно по 
цените од точ. 1 и 2 на ова решение за готеви пари, 
туку само со п-опуст на боновите за прехрана. 

5. Поблиски напатствија за спроведување на ова 
решение ќе пропише, по потреба. Уредот за цени при 
Со-ветот за промет со стоки на Владата, на ФНРЈ во 
согласност ,со Управата за цени при Министерството 
на финансиите на ФНРЈ. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се применува од 
1 октомври 1951 година. 

Бр. 13434 
22 септември 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. 

417 . 

Врз основа на Решението од Владата на ФНРЈ 
IV бр. 7791 од 21 септември 1948 година во согласност 
со Претседателот на Советот за законодавство и из-
градба на на-родната власт на Владата на ФНРЈ доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
з а ОСНИВАЊЕ ЦЕНТАР ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА 

ИНВАЛИДИТЕ ЗА РАБОТА 

1. Со цел да се оспособат за работа инвалидите 
ОД војната, инвалидите на трудот и другите инвалиди 
се оснива Центар за оспособување на инвалидите за 
работа, со седиште во белград. 

2. Задачите на Центарот се: 
а) оспособување на инвалидите за работа со 

современи методи на лекувањето; 
б) утврдување можности за оспособување за 

работа и определување видо-ви занимања за кои што 
би можел инвалидот да се оспособи; 

в) поучување на инва-лидите за нови работи во 
работилници под раководство на мајстори-инструктори 
и медицински стручњаци за оспособување; 

г) усовршување на постоевте и издигање нови 
кадрови за работа околу оспособувањето на инвали-
дите спрема најновите придобивки на медицинската 
наука; 

д) истражување и проучување технич,ки и дру-
ги методи за што поправилно и што побрзо оспособу-
вање на инвалидите за работа. 

3. Со работењето на Центарот раководи Одбор коЈ 
има најмалку 7 члена, сметајќи го во тој број и управ-
никот на Центарот. 

Управникот и другите членови на Одборот ги име-
нува и разрешува Советот за народно здра-вје и соци-
јална политика на Владата на ФНРЈ. Членовите на Од-
борот се именуваат од редот на претставниците на 
Сојузот на воените инвалиди од војната, од Мини-
стерството на Народ,ната одбрана, од Синдикатот, од 
Црвениот крст и од други заинтересирани општествени 
организа,ции како и од други лица што се истакнуваат 
со своето работење на прашањата од делокругот на 
работењето на Центарот. 

Советот за народно здравје и социјална политика 
на Владата на ФНРЈ дава о-пшти смерници, донесува . 
начелни одлуки во врска со работењето на Центарот 
и врши надзор над неговото работење. 

Одборот на Це,нтарот за оспособување на инвали-
дите за работа раководи со работењето на Центарот 
и решава за сите прашања од делокругот на Центарот 
на своите седници. Заклучоците на седниците на Од-
борот се донесуваат со мнозинство гла-сови. 

Управни,кот раководи со седниците на Одборот, ги 
извршува неговите за,клучоци и непосредно управува 
со работењето на Центарот. 

Работата на членовите на Одборот, осем на управ-
никот, е почесна и бесплатна. 

4. Центарот и-ма своја одделна предсметка во рам-
ките на предсметката на Советот за народно здравје 
и социјална политика на Владата на ФНРЈ. 

Наредбодавец за извршување на предсметката е 
управни-кот на Центарот. 

5. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 19738 
30 август 1951 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно зд-равје 

и социјална политика, 
др Павле Грегорнќ, с. р. 

Согласен, 
Претседател на Советот за законодавство 

и изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 
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418 . -
Врз основа на чл. 42 од Законот за еднообраздото 

сметководство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 94/46), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОСНОВ-
НИТЕ РАСПОРЕДИ НА КОНТАТА (КОНТНИТЕ ПЛА-

НОВИ) НА ДРЖАВНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. Во врска со Решението за доприносот за уста-
новување фондот на променливиот дел на платите и 
за слободно располагање од остварената пазаришна 
добив на државните производителни претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/51), при распореду-
вањето делот на пазаришната добив што му припаѓа 
на фондот на променливиот дел од платите се книжи 
во корист на синтетичкото конто 791 Фонд на рако-
водството — посебно аналитичко конто Фонд на про-
менливите плати, а делот што му се става на претпри-
јатието ,на слободно располагање во корист на кон-
тото 792 Фонд на средствата за самостојно распола-
гање. 

2. Износот на фондот на променливиот дел на 
платите што му припаѓа на работниот колектив (нај-
многу до 8% од постојаните плати), се прекнижува 
при месечното пресметување од контото 791 Фонд на 
раководството (посебно аналитичко конто Фонд на 
променливите плати) во корист на контото 146 Обвр-
ски оД платите, додека евентуалното нераспоредено 
салдо на контото 791 Фонд на раководството (посебно 
аналитичко конто Фонд на променливите плати) се 
пренесува на контото 792 Фонд на средствата за само-
стојно располагање. 

3. Ова решение ќе се применува од денот на обја-
вувањето Во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 19275 
26 септември 1951 година 

Белград 

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

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народ не Републике Босне и Хер-
цег о иии е" во бројот 16 од 11 август 1951 година обја-
вува: 

Указ за определувањето установите од обласно 
значења за установи од републичко значења; 

Уредба за укинување на Уредбата за распореду-
вањето на квалификованите и полуквалифпкованите 

градежни работници на работни задачи; 
Уредба за укинувањето на Главната дирекција на 

семенските претпријатија; 
Уредба за инспекцијата за енергетика и рудар-

ство; 
Уредба за изменување на Уредбата за откупот на 

селско-стопанските производи. 
Во бројот 17 од 18 август 1951 година објавува: 
Уредба за утврдувањето и пренесувањето правото 

на сопственост на 'бившите кметски седишта што не 
преминале во поединечна сопственост; 

Уредба за изменувањата и дополнувањата на 
Уредбата за надоинада т р о н о в и т е на сведоците, ве-
штите лица и толкувачите во кривичната постапка; . 

Уредба за изменувањата и дополнувањата на 
Уредбата за дневниците и за надокнади на т р о н о -
вите на судиите-поротници; 

Наредба за определување тарифата за превоз на 
житарици и мелнича(раки производи на патните мо-
торни возила; 

Решение за цените на.. електричната енергија за 
селските стопанства со важност на целата територија 
на Народна Република Босна и Херцеговина; 

Решение за определување местата во кои што се-
ла, носите работни задруги'кога продаваат селско-сто-
пански производи на слободен пазар по слободни 
цени, ќе добиваат откупни бонови во износ од 15% 
од бруто прометот; 

Решение за висината на индивидуалната маржа 
за претпријатијата на државниот житен фонд; 

Решение за одобрувањето оснивањето и работе-
њето на „Здружението на универзитетските настав-
ници и научните работници на Народна Република 
Босна и Херцеговина"; 

Решение за одобрувањето оснивањето и (работе-
њето на ,Здружението на забо-техничките работници 
на Народна Републи-ка Босна и Херцеговина" и „Здру-
жението на наставниците за физичко одгледување во 
Народна Република Босна и Херцеговина" и „Здру-
жението на селско-стопанските стручњаци на Народна 
Република Босна и Херцеговина". 

цеговине" во бројот 18 од 5 септември 1951 година 
објавува: 

Решение за определување местата во кои ќе мо-
жат да се изградуваат станбени згради во смисла на 
Уредбата за изградба станбени згради на работниците 
и службениците во 1951 година; 

Наредба за определување на ловостојот на за-
штитената дивеч; 

Решение за определување пониската единствена 
продаваа цена на производителите за чорапи; 

Решение за определување на пониската единствена 
продавна цена на производителите за женски блузк. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народие Ренублике Црне Горе'" 
во бројот 18 од 20 августа 1951 година објавува: 

Указ за помилувањето на осудените лица; 
Уредба за укинувањето поодделни поверенава во 

околиските и градските народни одбори во Народна 
Република Црна Гора; 

Уредба за изменувањето на Уредбата за данокот 
на доход („Службен лист на НР Црна Гора" бр. 6/51). 

Во бројот 19 од 31 август 1951 година објавува: 
Уредба за укинување на Автомеханичарска школа 

во Котор. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКБ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" Службени лист Народне Репу-

блике Хрватске во бројот 49 од 16 август 1961 ГОДИМЕ 
објавуваат: 1-

Наредба за надлежноста на републичките и локал-
ните органи за определување тарифи; I 

Наредба за престанокот на работењето на укина-
тите и почетокот на работењето на новоопредвЛенит^ 
окружни судови; 

Напатствие за откупот на маслиново уље во 
1951/52 година. 
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Во бројот 50 од 20 август 1951 година објавуваат: 
Наредба за тарифата за превоз на жита и брашно 

со моторни возила во житната кампања на 1951 го-
дина. 

Во бројот 51 од 27 август 1951 година немаат слу-
жбен дел. 

Во бројот 52 од 30 август 1951 година објавуваат: 
Наредба за собирањето на мелнички ушур и за 

водење книга за мелење; 
Решение за определување местата во кои селан-

и т е работни задруги имаат право да добиваат от-
купни бонови за продадени селско-стопански про-
изводи на слободен пазар. 

Во бројот 53 немаат службен дел. 
Во бројот 54 од 15 септември 1951 година обја-

вуваат: 
Решение за горната граница на цените за услужно 

сечење на огревното дрво со моторна пила со ва-
жност на целото подрачје на Народната Република 
Хрватска; 

Решение за определување места во кои ќе можат 
да се изградуваат станбени згради во смисла на Уред-
бата за изградба на станбените згради на работниците 
и службениците. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републпке Србије" 
во бројот 29 од 30 август 1951 година објавува: 

Одлуки на Президиумот на Народната скупштина 
на И Р Србија; 

Наредба за дополнување на Наредбата за време-
ното мобилизирање на приватните запреш и запре-
жните возила; 

Наредба за определување срокот за регистрација 
на постоевте дуќани и работилници што се занима-
ваат со една од дејностите слични на занаетчиските 
работиост; 

Решение за пропишување тарифата за услуги на 
бањите под управа на Главната дирекција на при-
родните лекувалишта во Белград; 

Правилник за занаетчиските струки што можат да 
се извршуваат дома; 

Правилник за утврдувањето образецот на регистри 
па занаети дома кај порачачот; 

Правилник за утврдување образецот на регисте-
рот на занаетчиските радиности без постојано работно 
место. 

Во бројот 30 од 15 септември 1951 година објавува: 
Уредба за откуп на селско-стопанските производи 

во календарската 1952 година и економската година 
П952/53: 

Решение за определување местата за изградува-
ње станбени згради во 1951 година на територијата 
на НР Србија според прописите од Уредбата за изгра-
дување станбени згради на работниците и службени-
ците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/51) и Напат-
с т в и е ^ за нејзиното извршување („Службен лист 
ФНРЈ", бр. 36/51); 

Решението за наголемување возаринските ставови 
за превоз на жита и мелничарски производи од жита 
со моторни возила во патниот сообраќај; 
! Решение за пропишување на тарифи за пополну-
вање почетните и заклучните образеци при прегледу-
вањето или при други констатации што се однесуваат 
на лицата осигурани кај Државниот осигурителен 
завод; 

Правилник за изменување и дополнување на Пра-
вилникот за надокиада на носителите на авторските 
права за изводење и прикажување книжевни, умет-
нички и музички творби на територијата на НР 
Србија. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 25 од 6 септември 1951 /одпна обја-
вува: 

Решение за одобрување оснивањето на Друштво-
то на писателите на Македонија и Друштвото на гра-
дежните инженери и техничари на Народна Република 
Македонија со седиште во Скопје. 

ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ" 
Администрацијата прима уште претплата на „Слу-

жбен лист на ФНРЈ" за 1931 година по цена од 600.— 
динари. 

Установите, претпријатија и другите претплатници 
можат според своите потреби да го наголемат бројот 
на претплатените примерни на „Службениот лист на 
ФНРЈ". 

Претплатата се прима за сите четири издања (срп-
ско, хрватско, словенечко и македонско). 

Претплатата се положува на текуќата сметка број 
1031-900880. - Телефон 26-276. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

407. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ 
за потврда на уредбите од Владата на ФНРЈ 
што се донесени од 28 февруари 1951 го-
дина заклучно до 15 август 1951 година -

408. Закон за овластување на Владата на ФНРЈ 
за воведување нов платен систем и други 
стопански мерки со цел да се подготви но-
виот плански и финансиски систем 

409. Закон за изменувањата на Царинскиот 
закон — — — 

410. Закон за изменување Основниот закон за 

411. Закон за укинување на Законот за шумската 
народна милиција — — — 

412. Решение за пренесување Академијата за теа-
тарската уметност во Белград во надлежност 
на Владата на Народна Република Србија -

413. Напатствие за начинот на укинување во 
земјишните книги правата на сопственоста 
на зградите изградени на земјиште од оп-
штонароден имот — — 

414. Наредба за откупните и продавните цени на 
семенската роба за сеидба, како и за по-
кривањето трошкови и плати на персоналот 
запослен во претпријатијата за промет со 
семенската стока — 

415. Наредба за начинот на превозењето на ком-
пирот од подрачјата заразени со компиро-
вата златица — — — — 

416. Решение за единствените ирод ани и цени на 
мало на брашното и лебот во слободна про-
дажба — — — — — 

417. Решение за оснивање Центар за оспособу-
вањето инвалидите на труд 

418. Решение за изменување и дополнување о-
сновните распореди на контата (контните 
планови) на државните производители!! прет-
пријатија 
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