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ција 28-838, Администрација 27-595, 
Продавно одделение 22-619, Сметко-

водство 26-276, Експедиција 21-251. 

610, 
Врз основа на чл. 28 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите, 
Владата на ФНРЈ, на предлог »од Министерот »на фи-
нансиите на ФНРЈ и од Претседателот на Советот за 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОИЗВОДИТЕ НА КОИ ШТО КЕ 
ИМ ГИ ОПРЕДЕЛУВА ЦЕНИТЕ ВЛАДАТА НА ФНРЈ, 
МИНИСТЕРОТ НА ФИНАНСИИТЕ НА ФНРЈ И ПРЕТ-
СЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ ЗА ПРОМЕТ СО СТОКИ 

НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

1. Владата на ФНРЈ ги определува: 
а) откупните државни (сврзани) цени за: * 

житарици (пчелица, р'ж, јачмен, овес и пченка), 
добиток за колење (говеда, бивши, овци и свињи), 
кожи сурови, маст свинска, волна, индустриски расте-
нија, кокони од свилена буба; 

б) пониски единствени продажни цени за: 
С т а р и ц и пченица , р'ж, јачмен, овес и пченка), 

сите видови брашно и гриз, шеќер, маст свинска, и 
зејтин за јадење (освен маслинов). 

2. Министерот на финансиите на ФНРЈ ги опре де-
лу аа: 

а) продажните цени на производителот за след-
ните суровини, полупроизводи и производи; 

Гранка 111 — Производството и расло делбата на елек-
т р и ч н а т а енергија 

Гранка 112 — Производството и преработката на ја-
гленот 

1) јаглен секаков, 
2) производи од преработка на јаглен, освен плин, 
3) аморфни производи на јаглен. 

Гранки ИЗ — Производството и преработка на нафта 
1) земни уља, 
2) продукти од преработка на земни уља, 
3) продукти од мешање на минерални уља со 

други СОСТОИШ!, 
4) минерални мазивни масти, 
5) продукти од изгорување на нафтени деривати; 
6) земни битумен (асфалт) и восоци, 
7) земни плинови, 

Гранка 114 — Црната металургија 
1) руди на црна металургија, 
2) оплемене™ руди на црна металургија, 
3) железо сурово, 
4) суров челик, 
5) ваљали производи, 
6) влечки производи, 
7) производи обработени со ковиље, 
8) феролегури. 

Гранка 115 — Металургија^ на разнобојените метали 
1) РУДИ, 
2) концентрат^ 

3) топилнички меѓуфазни производи, 
4) сурови метали, 
5) рафинирани метали, 
6) метали и легури ваљалнички и легури во блок, 
7) меѓади и легури на ваљалнички производи, 
8) метали и легури на пресуван производи, 
9) метали и легури на влечени производи, 

10) производи од претопување и регенерација на 
стари метали и легури, 

11) други производи на разнобојена металургија. 

Гранка 116 — Производството, оплеменување™ и пре-
работката на неметални руди 

1) кварц, 
2) алуминиум оксид и хидроксид, 
3) ватростални метеријал, 
4) силика на динас производи, 
5) високо ватростална! производи, 
6) кисело отпорни производи, 
7) азбестна руда сурова, 
8) азбест, 
9) азбестни производи, 

10) лискун, 
11) фелдспат, 
12) шупливо стакло, 
13) равно стакло, 
14) -специјални технички стакла, 
15) каменштина осем грнчарија, 
16) вештачки точила, 
17) брусии производи, 
18) барит, 
19) гипс, 
20) талк, 
21) сол, 
22) дијамант, 
23) графит, 
24) фосфати, 

Гранка 117 — Индустријата на метали и преработка 
на метали 

1) средства и материјали за репродукција и одр-
жување, 

2) средства и материјали за инсталација, 
3) машини и уреди за обработка метали и дрво / 
4) машини и уреди за преработка и обработка во , 

текстилна, кожарска, гумарска и чевларска ин-
дустрија, 

5) машини и уреди за рударство, 
6) машини и уреди за ТОПИЛЈЈКЦИ И валалници, 
7) машини и уреди за градежништво и градежна 

индустрија, 
8) машини и уреди за прехранбена индустрија, 
9) машини и уреди за вентилација, климатизација, 

воздушно греење, сушење и ладење, 
10) енергетски постројки, 
11) средства за изградба и опрема, 
12) средства за железнички собраќај , 
13) средства за друмски моторни собраќај и ре-

зервни делови за истите, 
14) машини и средства за земјоделско производ-

ство, 
15) машини и уреди за хемиската индустрија, 
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16) машини и уреди за графичката индустрија, 
17) машини и уреди за индустријата на целулоза 

м е њ а ч а и папир, 
18) машини и уреди за индустријата на стакло, 
19) машини и уреди за електроиндустријата, 
20) машини и уреди за тутунската индустрија', 
21) алат, прибор и уреди, 

а) алат за сечење метали, 
б) земјоделски ал,ат, 

22) апарати, инструменти и производи на прецизна 
механика, 

23) куглични лежаи, 
24) средства и производи за широкото трошење: 

а) садови и прибор, 
б) печки, шпорети и прибор, 

, 25) амбалажа (канти, кутии, шишиња и буриња од 
лим) . 

Гранка 118 —- Бродоградбата 

Гранка 119 — Електро-инду етри јата 
1) ротациони машини, 
2) не ротациони машини, 
3) расклопна апарати за висок и низок напон, 
4) инсталациони материјал, 
5) изолирани водови, голи јажиња и профилна 

водна жица за јака струја и проводници за 
слаба струја и прибор за нивно спојување, 

6) сијалици за јака струја, 
7) инструменти и апарати за мелење, 
б) разно — други производи на електро-ин ду а џ и -

јата за јака струја: 
а) акумулатори .оловни, 
б) акумулатори челични, 
в) електрични апарати за агиомобили, 

9) бежична телекомуникација, 
10) жична телекомуникација, 
11) -^оптика, 
12) с\.ѓ?ал-:и и ала-тни постројки, 
13) инструменти и апарати за мерење на телеко-

муникација, 
14) специјални уреди за напојување, 
15) составни делови на телекомуникациони уреди. 

Гранка 120 — Хемиската индустрија 
1) а«органски елементи, - ; 
2) аноргански киселини и анхидрнди, 
3) ан орган ски бази (дужина), 
4) соли од: амонијак, калиум, натриум, магнезиум, 

калциум, стро-нциум, бариум, бакар, цинк, же-
лезо, олово и др. 

5) други »неоргански производи, 
6) оксиди, 
7) вештачки гном ва, 
8) средства за заштита на растенијата, 
9) синтетички средства за дезинсекција, 

10) компримирани гасови, 
11) племенити гасови, 
12) хлорни деривати, 
13) органски киселини и анхидриди, 
14) органски единења, 
15) пластични маси, 
16) природни смоли, 
17) природни восоци (освен од пчели), 
18) вештачки восоци, 
19) вештачки смоли за лакови, 
20) помошни средства з.а обработка на кожа, 
21) помошни средства за текстил, V 
22) помошни средства за текстил и кожа*, 
23) производи од преработка на одпадоци од жи-

вотни, 
24) фирнајси, 
25) уљени бои, 
26) печатарски бои, 
27) аницински бои и пигменти, 

38) природни бои и екстракти, 
29) казеински бои, 
30) уљени лакови, други лакови, удрени емајли, 

глазури, нитролакови и емајли, целовски лакови 
и емајли, средства за симнување стари нали-
ч ј а , шпиритни лакови и ема јдп, разредувачи, 
китови, суви бои, 

31) сапуни, 
32) етерични уља и мириси, 
33) каписли, барути, штапине и експлозиви, 
34) алкохоли, 
35) забрзувачи — вулкацити, средства против ста-

рење на гума, омекнувач*! за гума и лакови* 
растворачи, 

36) траганти и гуми, 
37) вештачки штавила, 
38) целулоза, целофан, целулоид, 
39) флотациони реагенси, 
40) сол за кадење, жарење, цементирање, гсрашкови 

за заварување, соли и средства за галваниза-
ција. 

41) активен јаглен, 
42) средства за деколоризација и дезодорација, 
43) средства за смекнување вода. 
44) фото — материјали и фото — папир, 
45) лабораториски хемикалии, 
46) хемикалии за графичката индустрија, 
47) разни хемиски производи — увоз. 

Гранка 121 — Индустријата на градежни материјали 
1) цемент, ^ 
2) производи од цемент, од ан срган ски и органска 

влакна, 
3) покривна лепенка. 

Гранка 122 — Дрвната индустрија 
1) сечена граѓа од листари и четинари, ' 
2) цилиндрични должници, 
3) фурнир, 
4) шпер-плочи и панел-плочи, 
5) вештачки плочи, 
6) паркет и нузпроизводи од паркет, 
7) бродарско душеме, 
8) дрвена коцка за калдрма, 
9) амбалажа од дрво, 

10) барски и дрвени куќи, 
11) разни финални производи: 

а) чевларски клинци, 
б) фл ок — дрво, 
в) моливи, 

12) дрвена волна, 
13) кибрит, 
14) екстракти за штавење, 
15) калафониум и терпентин, 
16) производи од сува дестилација, 
17) импрегнација, 
18) отпадоци за танин и целулоза. 

Гранка 123 — Индустријата на дрвењача, целулоза и 
хартија 

1) целулоза, 
2) дрвењара, 
3) папир и мукава, 
4) лепенка, 
5) вреќи од натрон-папир, 
6) утензилии — цевки од папир. 

Гранка 124 — Текстилната индустрија 
1) вештачко влакно, 
2) памучни отпадоци, 
3) памучно предено (влечено и чешлано), 
4) вигањ, 
5) селаи еко памучно предено, 
6) памучен конец, 
7) сите памучни тканини, 
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8) вшна — вештачко влакно, 
9) волнени отпадоци-, 

10) волнено предено индустриско (чешлана и вла-
чано), 

11) волнени тканини (од влачано и чешлано пре-
дено) освен ткаени килими и ќилим« на јазли; 

12) машински чешлано ленено влакно. 
13) ленено предено, 
14) ленени тканини, 
15) ленен конец, 
16) каделно влакно, 
17) оил ем ел ето каделно влакно, 
16) каделно предиво, 
19) каделни тканини, 
20) каделни гуртни, 
21) греж, 
22) индус триено предено од природна свила, 
23) кешед од природна свила, 
24) предено од вештачка свила, 
25) конец од вештачка свила, 
26) сите тканини од вештачка свила, 
27) тканини од природна свила, 
28) отпадоци од природна и вештачка свилар ] 
29) јутено предено, 
30) јутена тканини, 
31) сис?л — влакно и предено, 
32) кокос — влакно и предено, 
33) манила — влакно и предено, 
34) рафија — влакно и предено, 
35) морска грева, 
36) данско предено, 
37) ламе предено. 

Гранка 125 — Индустријата на кожи и обувки 
1) сите преработени кожи освен крзно, 
2) технички изработки од кожи, 
3). тешки кожни обувки, 
4) граѓански кожни обувки, 
5) сандали кожни, 
6) лесни кожни обувки, 
7) граѓански кожни обувки со гумен ѓон, 
8) сандали со гумен ѓон, 
9) лесни обувки оо гумен ѓо.н, 

10) отпадоци од кожа. 

Гранка 126 — Индустријата на гума 
1) природен каучук, 
2) синтетички каучук, 
3) бала 1 а, гутаперка, ебонит, 
4) стара гума, 
5) пнеуматик, 
6) гумена техничка стока, 
7) гумени цевки, 
8) гумени обувки, 
9) гумени производи за обувки, 

10) други производи од гума. 

Гранка 127 — Прехранбената индустрија 
1) производи од мелничката индустрија, 
2) овошни преработки: пулпа,- марк, пекмез, мар-

мелада, суви сливи сортирани и етивирани, 
3) производи од шеќерна репа: 

а) шеќер, 
б) споредни продукти од шеќерна репа, 

4) екробови и скробни преработки, 
5) бонбони: Iврди (дропс) и полнети (ф\ре) , 
6) какао — производи: какао-прав, чоколада' 
7) производи на врење: шпирит (суров и рафи-

ниран, дехидриран алкохол, предни и задни 
тек, наточио уље, денлтурисан шпирит, слад 
и следни екстракти, 

8) алкохолни пијалоци: вински дестилат, ракија 
природна, вино природно, 

9) сурово уље (освен маслиново), 

10) рафинирано уље (освен маслиново), 
11) други уљени маснотии, 
12) други производи од уљарство, освен белан-

- чевини, 
13) продукти од преработка на-млеко: ка зени, 
14) производи на колење: отпадоци од молење, 

црева, и класични отпадоци за хемиски цели, 
15) производи од месо и маснотии од животни: 

а) сушено месо, 
б) колбасичарски производи: 

аа) зимска салама, 
бб) специјални колбаси, 

в) конзерви од месо, 
г) маст од животни за јадење, 
д) технички. масти од животни, 
ѓ) производи од крв. 

Гранка 129 — Индустријата на тутун 
1) ферментиран угутун, 

2) тутунски производи. 

Гранка 130 — Филмската индустрија 

Гранка 313 — Експлоатацијата на шуми 
1) трупци за фурнир, 
2) трупци за лупење и кибрит, 
3) трупци за сечење листари и четинари, 
4) обла граѓа, 
5) делкана граѓа, 
6) цепено дрво, должини. 
7) дрво за хемиска преработка, 
8) смола, 
9) суров.ши за штавење, 

10) спарел ни шумски производи за натамошна 
преработка. 

б) продавните цени на увезените производи, по 
кои што ке ги продаваат тие производи увозните прет-
пријатија 

Наименувањето на производите во точ/а) од пред-
ниот став е извршено според „Привремената номенкла-
тура на производите" на Сојузната планска комисија. 

3. Претседателот на Советот за ^оомет со стоки 
на Владата на ФНРЈ ги определува: 

а) откупните државни (врзани) цени за: 
житарица (ориз, просо, ељда, напол ица и 

крупнпк), коњи, добиток, освен добиток за колење 
(говеда, бивали, овци и свињи), кози, млеко, живина, 
перје, јајца, мед, восок, јајца од свилена буба, риби, 
компир, граз, семенска стока од градинарски оасте-
нија, семенска стока од крмпи растенија, грозје, ово-
штие (јаболки, круши, сливи), с\ви слив:! овошно семе, 
лековити растенија, шумско семе? уљени сачми — по-
гачи, суви резанци од шеќерна репа, зејтин маслинов, 
вино и ракија. 

б) пониските единствени продавци цени за: 
аа) сите земјоделски производи цитирани 

погоре под а), како и за оние земјоделски производи 
на кои што откупната државна (врзана) цена им ја 
определува Владата на ФНРЈ во смисла на тсч. 1 под а) 
од оваа наредба, освен производите на кои што пони-
ската единствена продавца цена им ја определува Вла-
дата на ФНРЈ во смисла на точ. 1 под б) од оваа 
наредба; 

бб) сите оние индустриски производи чија што 
продавца цена на производителот ја определува Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ во смисла па точ. 2 
под а) од оваа наредба, доколку се тие производи 
наменети за широкото трошење, освен производите 
на кои што им ја определува пониската единствена 
продавца нена Владата на ФНРЈ во смисла иа точ. 1 
под б) од оваа наредба. 

в) цените над кои што не можат во слобод-
ниот откуп да се откупуваат земјоделските производи. 
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и тоа за: сите житарица, коњи, добиток (говеда, би-
кови, овци, кози и свињи), волна, кожи сурови, маст 
Свинска, млеко, живина, перје, јајца, мед, восок, кокош! 
(Ц јајца од свилена буба, индустриски растенија, ком-
пир, грав, семенска стока од градинарски растенија, 
семенска стока од крмни растенија, грозје, овоштие 
(јаболки, круши, сливи), сута сливи, овошно семе 
лековити -растенија, шумско семе, У ЈБ ен а сачма — ПО; 
гада, сув« резанци од шеќерна репа, зејтин од ма-
слинки, вико и ракија. 

4. Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 
наредба ке донесува по потреба Министерот ма фи-
нансиите на ФНРЈ и Претседателот на Советот за 
промет со стоки на Владата па ФНРЈ, секој во рам-
ките на својата надлежност. 

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

IV б,р. 5872 
24 ноември 1950 година 

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

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

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

инж. Милентије Поповиќ, е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

611. 
Врз оснива на. точ. 6 од Наредбата за склучување 

договори воз основа на планските квоти за 1951 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), а во согласност ' 
со Претседателот на Стопанскиот сов-ет на ФНРЈ, про-
пису вам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ 
НА ГЕНЕРАЛНИТЕ, ОКВИРНИТЕ И ГЛОБАЛНИТЕ 
ДОГОВОРИ ЗА ИЗРАБОТКА И ИСПОРАЧКА НА 

ОПРЕМАТА ОД ГРАНКАТА 117 М И 119 М 
I. 

1) Генералните, оквирните и глобалните договори 
за изработка и испорача на опремата од гранката 
117 М и 119 М ги склучуваат од една страна генеоал-
мите дирекции — повисоките стопански здруженија — 
производители, а од друга страна основните или крај-
ните потрошачи — инвеститори. 

2) Обемот на испорачката и еа услугите ипо се 
превземени од страна на производителите и во зави-
сност од тоа да ли основниот одношено крајниот потро-
шач — инвеститор дава: 

а) само основни елементи — со тоа произво-
дителот да го изврши проектирањето, изработката и 
монтажата; 

б) техничка документација — со тоа производи-
телот да изврши, изработка и монтажа; 

в) техничка документација — со тоа самиот 
инвеститор да врши монтажа односно да ја повери 
оваа на друго претпријатие-, додека производителот 
врши само изработка на опремата. 

3) Непосредно извршување на обврските од гене-
ралните, оквирните и глобалните договори може да ги 
превземе како крајна производител било едно прет-
пријатие било повеќе претпријатија здружени во. едно 
повисоко стопанско здружение, со тоа едно претпри-
јатие во случаите под а) и б) точ. 2 иа ова напатствие 
да склучува договор со инвеститорот и превзема на 
себе монтирање, комплетирање и предавање на гото-
виот обект на инвеститорот. 

Крајниот производител, кој што склучува договор 
со инвеститорот во случајот на претходниот став, дол-
жен е со другите мопорачачи — производители да 

склучи одделни договори за испорачате и услугите 
на овие производители, а кои што влегуваат во рам-
ките на неговата обврска. • 

Доколку се рабо! и за испорачате на комплетните 
уреди во рамките на еден обект, а не за дополнител-
ните, помошни или споредни, — производителите 
претпријатија склучуваат договор непосредно со ин-
веститорот. 

4) Генералните договори може да се склучуваат 
само 1, случај ако инвеститорот има за тоа овласту-
вање од надлежните плански органи. 

5) Оквирннте и глобалните договори се склучу-
ваат врз основа на планските квоти за 1951 година 
а по прописите на точ. 22 и 23 од Напатствие^)- за 
извршување наредбата за склучување договори ВРЗ 
основа на планските квоти за 1951 година. 

II. 
6) Генералните и оквирните договори содржуваап 

а) називи на основниот производител и потро-
шач; 

б) назив на инвестициониот обект; 
в) обем на испорачката односно услугата (точ. 2 

на ова напатствие); 
г) општи технички и други карактерне!ики "а 

опремата; 
д) обврска на потрошачот — инвеститорот: за-

испраќање податоци (основни технички елементи кои 
што ја условуваат изработката на обектот и идејните 
скици, главни ге проекти, подробните проекти, работил-
ничките цртежи, податоците за состојбата на обектите 
доколку се започнати), за испраќањето на материјалот 
и на другите средства кои што потрошачот —• инве-
ститорот ги става на располагање (девизи и друго), 
за подготвувањето на теренот за успешното и навре-
меното извршување на самата монтажа; 

ѓ) ориентациони срокови за извршувањето на 
поодделни договорни обврски на потрошачот — инве-
ститорот и испорачачот, како и срокови за склучу-
вање на непосредни договори; \ 

е) ориентациона цена според точката 47 од На-
патствие^ За извршување на Наредбата за склучу-
вање договори врз основа на планските квоти за 1931 
година; 

ж) одредби за плаќањето — аванси и рати; 
з) општи податоци за приемот на опремата или 

на други извршени услуги; 
и) -општи одредби за начинот на отпрема; 
ј) општа одредба за гаранцијата; 
к) одредба за договорната казна; 
л) обврска на странките за определувањето вре-

мето и местото за одржување заедничките договори 
поради поуспешно извршување на договорните пазо-
ски. како и определување лицата за ова. 

7) Непосредните договори се склучуваат врз осно-
ва на генералниот или оквирни от договор и содржу-
ва ат особено: 

а) означување на генералниот или екипниот 
договор врз основа на кого се склучуваат; 

б) називи на крајниот производител и потрошач 
— инвеститор; 

в) предмет на испорачкага со сите потребни по-
датоци; 

г) сите обврски на потрошачпте за испраќањето 
па потребни дополнителни елементи, податоци, сред-
ства како и друго во смисла на генералниот и оквир-
ни от договор; 

д) поединечни задолжителни срокови за испо-
р а ч а како и други превземни обврски на производи-
телот (испорачачот); 

ѓ) цена според точ. 47 од Напатствие^ за извр-
шувањето на Наредбата за склучување договори врз 
основа на планските квоти за 1951 година; 

е) одредби за плаќањето на аванси и рати; 
ж) подробни одредби за квалитативно™ и кван-

титативно^ примање, сроковите за поплаки како и 
обемот и срокот на гаранцијата што се однесува до 

^квалитетот; 
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з) подробни одредби за начинот на отпремање; 
и) срокот за -склучување на дополнителниот до-

говор за монтажата, доколку крајниот производител 
ја изведува истата; 

ј) одредбата за договорната казна поради не-
извршувањето во срокот на превземените обврски.; 

к) одредба за тоа ки измени множат да се извр-
шуваат на кој начин односно под кои услови, како и 

л) одредби и податоци за другите потребни еле-
менти за извршување предметот >на непосредниот до-
говор. 

III. 
8) Доколку има потреба да се намали или најго-

леми обемот на генералниот, оквирниот, глобалниот 
»или »непосредниот договор или ако има потреба битно 
да се измени нивниот предлог, за тоа помеѓу странките 
ке се склучи нов договор или само договор з а с м е -
тување и дополнување на стариот договор. ^ 

Бр. 5476 
25 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател ПЈ СОП'-ГОГ за ма-чниоградба, 
Франц Лескошек, е. р. 
Согласен: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот сонет, 

Борис Кидрич, е. р. 

612. 
Врз основа на точ. 18, 22, 37, 40, 43/ 51, 53, 64, 

65 и 68 од Напатствие го за извршување Наредбата за 
склучување договори врз основа на планските квоти 
за 1951 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), 
а во согласност со Претседателот на Стопанскиот со-
вет на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ЗАЕДНИЧКОТО ДОГОВОРАЊЕ ЗА ГРАНКИТЕ 
114, 117 М и 119 М ВРЗ ОСНОВА НА ПЛАНСКИТЕ 

КВОТИ ЗА 1951 ГОДИНА 
1) Договорчето врз основа на планските квоти за 

1951 година за производите на $ рамките 114 (Црна ме-
талургија), 117 М (Маиишоградба на металната инду-
стрија) и гранката 119 М (Машизградба на електро-
индустријата) ке се одржи на едно место (заедничко 
договорзње) во интерес на што поправилно догова-
рање и »склучување на непотребните патувања. 

2) Договорањето за гранките 117 М и 119 М ке 
се изврши од 1 до 31 декември 1950 година во Опа-
тија. * 

3) Со заедничкото договорише ке'раководи со од-
делно решение определен раководи гел, кој што ке се 
грижи за правилното и Н А В Р Т Е Н О Т О О Д В Ј Г З / Њ С на до-
говореното во смисла на прописите од Наредбата :УЅ 
склучување договори врз основа на шинските квоти 
за 1951 година и Напатствие™ за извршувањето на 
Наредбата за склучување договори врз основа на план-
ските квоти за 1951 година. Раководителот на заед-
ничкото догов ор аљо го орган"-ира работењето и го 
определува работното време. 

4) Дотворањето на производите од гранката 114 ^ 
— тир ија в а на асортиманите за И, Ш и IV квартал ке -
се изврши во Белград ве Генералната дирекција за 
црна металургија на Владата на ФНРЈ од 1 до 25 
јануари 1951 година. 

5) За време на договори ње го производителите и 
потрошачи!е должни се ла во^аг иги дот одо-
ра«* ето да не се пречекорат милност!«: што се 
утврдени при расподелбата. 

Со планот доделената вредност е онаа граница 
која што потрошачот не може да ја пречекори. 

6) Во гранката 114 за билансните групи под ред-
ните броеви 1, 2 и 3 ке договорапг по.-[пријатната 
на заедничкото договореле преку непосредно догово-

реше. За балаисните групи пад редните броеви 4, 5 
и 6 ке се пријавува асортиман на претпријатијата'на 
заедничкото договорам^ За балансни^ групи од бро-
јот 7 и 8 ке се договора кај претпријатијата преку 
писмени порачки директно. 

7) Во гранката 117 М балашсните групи под р* (-
»ите броеви 23, 44, 49 и 54 ке ги договорам дирек-
циите, а сите други балансни групи ке ги договорам 
претпријатијата на едно место. Балапсните групи 15, 
16, 17 и 19 ке се договораат преку писмени порачки. 
Баламсните групи под редниот број 1, 5, 6, 7, 9, 28, 
30, 44, 45, 48, 49 и 54 ке се догов ораат преку пријава 
на асортиманот, додека сите други групи ке се дого-
вораат со непосредно договорање. 

8) Во гранката 119 М сите балансни групи ке ги 
договорат претпријатијата нд едно место со 
средно договор ање. 

9) Врз основа на пријавата на асорѓидаио;, гене-
рални ге дирекции ке определат кој крајни про ил во-
дител ке врши определени испораки и на кој потро-
шач. Доколку се ваков распоред па производство и) и 
со расподелбата на извесни основни потрошачи се у-
патуваат на увоз, решение за тоа ке донесе Советот 
за машн.чоградба на Владата на ФНРЈ врз основа на 
предлогот од генералната дирекција. 

10) Баланснше групи под редите броеви 1 7 и 8 
во гранката 114 се сметаат како суровини, а билан-
сните групи под редните броеви 2, 3. 4, 5 и 6 како 
полуфа<бр!жати. Нивното договорање е едновремено. 

Балансните груни пол редните броеви 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 13. 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 29. 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 45, 
46, 50, 51 и 52 о>д гранката 117 М ке се. сметаат како 
готови производи и да се договорат до 15 декември 
1950 година. Балапсипте Јрупи под редните броеви, 
28, 30, 47, 49 и 54 ке сз сметаат како полулронззодн 
кои што треба да се договорат до 20 декември 1950 
година. Сите други балансни групи треба да сс сме-
таат како пол упро изводи кои што треба да се дого-
ворат до 21 декември 1950 година. 

Баланенкте групи под редните броеви 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 16, 17 19, 21 и 22 од гранката 119 М треба 
да се сметаат како готови производи што се догово-
рам до 15 декември 1950 година; балансните групи 
под редните броеви 8, 10, 12, 14 и 18 треба да се сме-
таат како го 1 ови производи што се договораат до 20 
декември 1950 година; а билансните груни под редни те 
броеви 2, 20, 23 и 24, треба да се сметаат како полу-
производи што ке се договараат до 20 декември 1950 
година. 

Баланснатд група под редниот број 11 треба да се 
смета како полупропзводи што се договараат до 25 
декември 1950 година. 

Билансната група под редниот број 15 нема да се 
производи и договора во 1951 година. 

11) Сите приоритетни потрошачи треба с к о т е 
приоритетни погреби да ги договорат од 1 до 6 де-
кември 1950 година, за да би можеле на тој начин да 
ги искористат најдобрите возможности на полниот 
асортиман,, да обезбедат најдобри срокови за испо-
р а ч а и да договора/ со производителот што е најспо-
собен да ги обезбеди тие нивни потреби. 

Сите производители што обезбедуваат приоритегии 

потреби на споменатите потрошачи, имаат приоритет 
за маеријалите што им се потребни за ова производ-
ство. 

12) Во гранката 14 за балансннте групи под ред-
ниот број 4, 5, 6, ке се даваат квар галип срокови за 
испорача додека за други те балансни групи ке се 
даваат месечни срокови за испорача. 

Во гранката 117 М за балансните групи под ред-
ниот број 22, 23, 44 и 54 ке се даваат квартални сро-
кови за испорача, а за сите други балансни групи 
месечни срокови за испорача. 
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Во гранката 119 М за балансните групи под ред-
ниот број 6, 11, 12 и 16 ке се даваат квартали!! сро-
кови за испорача, а за сите други^ балансни групи 

13) Одобрение на потрошните да можат директно 
со производителот да склучат количини под минимал-
ните кс дава Претседателот на Советот ,за машино-
градба па Владата на ФНРЈ само во исклучителни слу-
чаи и за поодделни потреби. 

14) Генералната дирекција за мат и и оградеа на 
Владата на ФНРЈ, генералните дирекции за маши до-
градба на народните републики, Генералната дирекција 
на црната металургија на Владата на ФНРЈ, Генерал-
ната дирекција за металургија на Владата на ФНРЈ, 
Советот за прераборвачка индустрија на НР Босна и 
Херцеговина и Министерството на железниците на 
ФНРЈ ке определат гЉ еден претставник со кој ипо ке 
биде поврзан раководителот на договорањето. Овие 
лица треба да го координираат работењето на своите 
крајни производители. 

15) Заеднички трошкови на договорањето (за про-
стории, огрев, осветление иш.) ги сносам крајните про-
изводители спсоед вредноста н» извршеа*-*., договори, 

Бр. 5475 
25 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата н<? ФНР 

Претседател на Советов за машино1 радба. 
Франц Лескошек, е. р. 
Согласен: 

Министер на Владата иа ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

613. 
Со цел »на понатамошна демократизација на на-

родната власт, а согласно со точ. X од Општото на-
патствие на Владата на ФНРЈ бр. 8779 од 16 октомври 
1948 година, Советот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на ФНРЈ п р е т к у ва 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА О Б И В А Њ Е Т О НА СОВЕТИ ЗА ПРОСВЕТА И 

КУЛТУРА ВО ОКОЛИСКИТЕ И ГРАДСКИТЕ 
НАРОДНИ ОДБОРИ 

I. Наместо досегашните поверенава за просвета 
како рако водни органи за работите на просветат а и 
културата во околиските и градските народни одбори, 
ке се основаат во сите овие народни одбори совети 
за просвета и култура. 

Советите за просвета и култура ке ги извршуваат 
сите извршни и управни функции што ги извршуваа 
до-сега пс веренствата за просвета. 

Во поголемите градишта и во околиите дека за 
тоа има потреба, работите на поверенствата за про-
света можат да се разделат на работи од просвета 
и на работи од културата и уметноста, така работиге 
на процветати да се стават во надлежност на советот 
за просвета, а работите на културата и уметноста во 
надлежност на советот за култура и уметност. 

II. На чело од советот се нагога поверени«, член 
на извршниот одбор, како претседател на советот. 

Советот има 7 до 15 члена. Во овие гргивнци на-
родниот одбор определува број на членови на сове-
тот Со оглед на условите на развитокот и потребите 
на околната односно градот. 

Членовите на советот ги избира народниот одбор 
Во планумот од редовите на културно-просветнпте ра-
ботници и другите граѓани што покажуваат интерес и 
способност за да се унапреди просветата и културата. 

Избирањето на членовите на советот се врши по 
истекот на секоја година. Едно исто лице. може да 
биде повеќе пати избирано за член на советот. 

Народниот одбор може и пред да истекне срокот 
од годиш а дена да разреши поодделни членови на со-
ветот или целиот совет, и на нивно мссто да избере 
други членови. 

III. Седници на советот свикува неговиот претсе-
дател најмалку еднаш месечно. Една третина на чле-
новите од советот може да бара да се свика седница 
и покрај редовните седници. 

Советот може да работи ако се присутни (Зарем 
половина од членовите, а заклучоци се донесуваат со 
мнозинство на гласови од присутните членови. 

Претседателот има право да го обустави заклучо-
кот на советот. Во таков случај претседателот е дол-
жен да го изнесе случајот пред извршниот одбор на 
народниот одбор, кој што за заклучокот конечно ре-
шава. 

IV. Работењето на членовите" од советот е поче-
сно и бесплатно. 

Членовите на советот имаат право на накнада за 
сторените патни и други стварни трошкови во врска 
со работењето на советот. 

V. За вршење инспекција и инсгруктажа во шко-
лите, советот има потребен број инспектори. 

За извршувањето на административните работи 
(статистика, евиденција, персонални работи, матери-
јално работење ити.) советот има свој апарат. 

VI. Советите за законодавство и VI ат ра дб а на на-
родната власт па владите на народните републики, во 
согласност со министрите на просветат? (наука и кул-
тура) на народните републики ке издадат, во смисла 
гл ова напатствие, поблиски напатствија за обивање-
то и работењето на советите за просвета и култура 
во околиските и градските народни одбори. 

25 ноември 1950 година 
Белград 

Го застапува 
Претседателот на Советот за законодавство 

И изградба * на народната власт 
на Владата на ФНРЈ 

Министер на надворешната трговија 
на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

614. 
Врз основа на точ. И од Наредбата за мерките 

за да"се обезбеди прехранета на населението и за да 
се запази сточниот фонд („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 56/50), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ ИЗВОЗОТ НА ОСНОВНИТЕ 

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. За да се обезбеди пребараната на населението, 
се забранува до 1 јули 1951 година извоз на основ-
ните прехранбени производи, како житарица месо, 
маснотии и други основни прехранбени производи. 

Претседателот на Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНР1 ке утврди кои производи се сметаат 
како основни прехранбени производи што се в^жни 
за прехрана на населението на кои што ке се приме-
нува оваа наредба. 

2. Оваа наредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 9820 

25 ноември 1950 година 
Белград 

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

Борис Кидрич, е. р. 
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615. 
Врз основа на чл. 2 ст. 4 од Уредбата за струч-

ното оспособување и звани јата на работниците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 57/50) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТРУЈНИТЕ И ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
ШТО СЕ МАТИЧНИ ЗА ПООДДЕЛНИ СТРУКИ НА 

РАБОТНИЦИ 
1) Решението за определувањето на струките и 

државните, орг ани што се матични за поодделни стру-
ки на работници, Кбр. 263 од 3 октомври 1950 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/50 и бр. 60/50) се 
дополнува во следното: 

а) во точ. 1 под „29 .Транспорта струка", се 
додава: „30 Техничко-санитарна струка, 31 Општо-
комунална струка, 32 Украсно-вртларска струка"; 

б) во тач. 2 под „25 Земјоделска струка", се 
додава: ,,з) Комитет за локално стопанство и кому-
нални работи нп Владата на ФНРЈ — 30 Техничко-
санитарна струка, 31 Општо-комунална струка, 32 
Украсно-вртларска струка". 

2) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

К. бр. 289 
18 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ ^ -

Претседател на Сојузната планска комисија, 
Борис Кидрич, е. р. 

616. 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за Сојузните 

стручни совети („Службен лист на ФНРЈ", бр. 62/50), 
Советот за м а т ин оградеа на Владата на ФНРЈ, доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОСНИВАЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ СТРУЧЕН СОВЕТ 
ЗА МАШИНОГРАДБА 

1. Со цел на сестрано проучување и решавање на 
стручните проблеми од областа на ма-шиноградбата и 
црната металургија, се оснива сојузен стручен совет 
еа машиноградба, како постојанен советодавен орган 
иа Советот за маншноградба на Владата на ФНРЈ. 

42. Задача .на Сојузниот стручен совет за машино-
удадба е да проучува прашања на унапредувањето и 
»рационализацијата на - производството на поодделни 
гранки од машиноградбата и црната металургија, по-
добрувањето квалитетот на производите, воведувањето 
на нови производи, нови методи на работење и нова 
•организација на производството, издигање на нови 
обокти како и на сите проблеми на машиноградбата. 

Овие прашања советот ги проучува и за нив дава 
предлози по барање на Претседателот на Советот за 
машиноградба ва Владата на ФНРЈ, иди пе сопствена 
иницијатива. 

3. Сојузниот стручен совет за машиноградба може 
да има секции за проучување поодделни гранки од 
»областа на машиноградбата и црната металургија. 

Секции востановува и укинува Претседателот на 
Сојузниот стручен совет за машиноградба. 

4. Сојузниот стручен сочзет за машин оградба рабо-
ти и дава ш е к и ј а и предлози во пленумот и во сек-
ции. 

Состаноците иа пленумот и на секции 1 е ги сви-
кува и нивниот дневен ред го утврдува Претседате-
лот на Советот за машиноградба на Владин на ФНРЈ. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето Во „Службениов »ист на Федеративна На-
родна Република Ј у г о с л а в а " . 

Бр. 5220 ' 
22 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

.Претседател на Советот за машиноградба, 
Франц Лескошек, е. р. 

617. 
Врз основа на чл. 5 од Уредбата за снабдување 

населението („Службен лист на ФНРЈ'', бр. 12/48), а во 
врска со чл. 1 и 26 од Правилникот за потрошачките 
карти „Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/49 во согласност 
со Претседателот на Комитетот за социјални грижи на 
Владата на ФН<РЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА СНАБДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСТАНО-
ВИ И ОДМАРАЛИШТА СО ПРЕДМЕТИ ЗА ПРЕХРАНА 

ОД СОЈУЗНОТО ОБЕЗБЕДЕНО СНАБДУВАЊЕ 
1. Во точ 2 од Решението за снабдување на соци-

јалните установи и одмарилишта со предмети за пре-
храна од сојузното обезбедено снабдување („Службен 
шкет на ФНРЈ", бр. 43/49) после ставот под ѓ се додава 
м>6в став е) кој што гласи. 

„Учениците на средните школи (гимназии и етру- # 
чии школи) од наполнети 14 години на горе, што се 
сместени во домовите и 40 интернатите се снабдуваат 
по следната месечна таблица; 

1) хлеб __ 15,000 кг 
2) брашно пченично за запршка — 1,000 кг 
3) маст —. 1,200 кг 
4) месо — 3,000 кг 
5) шеќер — 1,200 кг 
2. Ова решение ке се применува од 1 ноември 1950 

година. 

Бр. 9676 
15 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата ва ФНРЈ 

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

618. 
Врз основа на чл. 8 од Уредбата за снабдување 

населението („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/48) и 
чл. 1 ст. 2 од Уредбата за слободно продавање и цени-
те на стоката за иш роко трошење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/50) а во согласност со Претседателот на 
Комитетот за заштита на народното здравје на Вла-
дата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СЛОБОДНА ПРОДАЖБА И УПОТРЕБА НА САХА-
РИН ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ШИРОКОТО ТРОШЕЊЕ 

1) Сите потрошачи можат за своите потреби и за 
потребите на своите домаќинства слободно да купу-
ваат сахарин кој што ке го продава државната тргов-
ска мал опро давна мрежа. 
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2) Држвната трговска малоцродавна мрежа саха-
рина- ке го продава спакуван во ќесиња од папир што 
содржат 12 гр сахарин помешан со шеќер. 

По потреба, ке се става во промет и чист сахарин 
— во таблет . На ќесињата што ги содржат овие та-
блети ке има ознака за количината на сахаринот што 
ја содржи една таблета односно едно ќесе и за коли-
чината за шеќерот на која што и одговара една табле-
та (ќесе) како средство за загадување. 

3) Во угостителските,. слаткарските и слични дуќа-
ни сахаринот може да се употребува за з агадување 
топли пијалоци (кафе, чај, и сл.), за правење освежи-
телни пијалоци, како и за изработка други слаткарски 
производи кај кои што е можна замена на шеќерот со 
сахарин. 

Персоналот на дуќаните од предниот став што упо-
требуваат сахарин за правење пијалоци, колачи и др., 
должен е при послужувањето да ги обавести потроша-
ч к е за употребениот сахарин. 

4) Со парична казна до 10.000 динари ке се казни 
одговорното лице што не ке постани по одредбата од 
ст. 2 точ. 3 'од ова решение, како и лице што врши 
препродажба на сахаринот. 

5) Ова решеше ке се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна 'Наро-
дна Република Југославија" 

Бр. 9&15 
17 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата .на ФНРЈ 

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

Согласен 
Министар на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Комитетот за заштита на народното 
едрав је 

др Павле Грегори«, с. р. 

610. 

Врз основа на чл. 17 од уредбата за платите на 
работниците на државните и задружните земјоделски 
добра („Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/48), а -во со-
гласност со Претседателот на Советот за промет со 
стоки на Владата на ФНРЈ и со (Министерот на трудот 
на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ОДДЕЛНИ ДАВАЊА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ-
ТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ШТО КЕ СЕ ОБВРЗАТ СО 
ДОГОВОР ДЕКА КЕ ОСТАНАТ ВО РАБОТЕН ОДНОС 

НАЈМАЛКУ ЕДНА ГОДИНА 

1. — После точката 7 од Решението за одделните 
давања на земјоделските работници кои што ке се 
обврзат со договор дека ке останат во работен однос 
најмалку една година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
36/49) се внесува нова точка 8 која што гласи: 

Д а земјоделските работници на државните земјо-
делски добра за издадени слаби свињи, овци и пченка 
ке им се одбиваат од нивното обезбедено снабдување 
следни количини месо и маст: 

за 1 кг слаби свињи 0,7 кг месо; 
за 1 кг гоени овци 0,35 кг месо и ОД кг маст; 
за 1 иг пченка 0,0б кг месо и 0,06 кг маст. 
Одбивањето ке се врши само за издадени свињи, 

овци и пченка после 1 август 1950 година. 
Одбивањето на месо и маст од обезбеденото снаб-

дување ке се врши од месецот декември 1950 година 
и ке трае се додека не ке се покрие сета количина на 
месо и маст, која што и одговара на количината на 
издадените слаби свињи, односно гоени овци и 
пченка". 

2. — Точката 8 станува точка 9, а точките 9, ГО 
и 11 стануваат точки 10, 11 и 12. 

3. — Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 9093 
14 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за земјоделие 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровић, е, р. 
Согласни: 

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

Осман Карабеговиќ, е. р. 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Веќеслав Хољевац, е. р. 

С О Д Р Ж А Ј 
Страна 

610. -Наредба за утврдување производите на кои 
што ке им ги определува целите Владата на 
ФН)РЈ, Министерот на финансиите на ФНРЈ 
и Претседателот на Советот за промет со 
стоки на Владата на ФНРЈ — " — — 1057 

611. Напатствие за условите за склучување и 
елементите на генералните, оквирните и 
глобалните договори за изработка и испо-
р а ч а на опремата од гранката 117 М и 
119 М 1060 

612. Напатствие за заедничкото договарање за 
гранките 114, 117 М и 119 М врз основа -на 
планските квоти за 1951 година — 1061 

613. Напатствие за обивањето на совети за про-
света и култура во околиските и градските 
народни одбори — — — 1062 

614. Наредба за забранување извозот на основ-
ните прехранбени производи — — 1062 

615. Решение за дополнување Решението за 
определување на струки и државните органи 
што се матични За поодделни струки на ра-
ботниците — — — — 1063 

616. Решение за обивањето на Сојузниот стру-
чен совет за машиноградба — — — — -- 1053 

617. Решение за изменување и дополнување на 
решението за снабдување на социјалните 
установи и одмаралмита со предмети за 
прехрана од сојузното обезбедено снабду-
вање 1053 

618. Решение за слободна продажба и употреба 
на сахарин за потребите на широкото тро-
шење — 1063 

619. Решение за изменувања и дополнувања на 
Решението за одделни давања на земјодел-
ските работници кои што ке се обврзат со 
договор дека ке останат во работен однос 
-најмалку една година — — — 1064 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 30, 
— Директор п одговорен уредник Слободан М. Нешови ч. Мајке Јевросиме бр. 20, —» 
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