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155. 
На основа чл. 1 Законот за овластуење Владата 

ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народ-
ното стопанство, по предлог на Министерот на тр-
говијата и онабдуењето ФНРЈ, Владата ФНРЈ про-
пишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОТКУП ЖИТАРИЦИ 

Член 1 
Работниот народ во градот и селото за да би 

могол да ги вложи сите свои сили во остваруењето 
на општиот стопански план, нарочно ш а п о т на 
и н д у с т р и ј а л и з а ц и ј а и електрификацијата, потребно 
е земјоделците да го обработат своето земјиште и да 
со што поголемо производство на житарици доприне-
сат на тоа да Владата ФНРЈ оствари правилна исхрана 
на народот и неговото обезбедуење со леб, Со тоа зе-
мјоделците непосредно ќе участвуат во извршуење-
то на стопанскиот план, ко ј што содржи и план на 
унапредуење поледелството како и план на снабду-
в а селото со индустриски производи. 

Снабдуењето на народот со леб ќе се обезбеди 
со создавање на единствен државен житни фонд. Др-
жавниот житни фонд се образуе во прв ред со обве-
зен откуп на житарици од земјоделците врз основа на 
планот за откуп, кој што го утврдуе Владата ФНРЈ. 

Член 2 
Државните органи должни се на секој земјо-

делец у ш и ред да му соопштат кол.ку житарици е об-
везен да и испорачи на државата. Земјоделци врз 
основа на оваа обвезѕ ќе з а с е а т потребни површини 
со житарици така да би можеле да ја извршат обве-
зната испорачка и покрај тоа да им останат доста-
тачно житарици зг сопствена исхрана, за семе, за 
подмирувале потребите на газдинството како и за 
слободно располагање. 

Член 3 
Бидејк ји д,а количината која што земјоделците 

треба да ја испорачат на државата изнесуе само 
дел на жетвениот принос, тоа со останатиот дел на 
жетвениот принос мож,ат земјоделците, кога ќе де из-
вршат својата обвеза слободно да располагаат било 
сами да го потрошат, било на друг да го продаваа 
За да би им осигурила на земјоделците поволна 
продавачка на овој дел житарици без посредуење 
на шпекуланти, државата ќе се грижи да било преку 
државни трговски претпријатија, било преку коопе-
рации организира купуачка и на овие в и т к о в и на 
житарици како и на сите други земјоделски про-
дукти. Земјоделците можат продавачката -на своите 
в и т к о в и да ј а осигураат и на тој начин уна-пред не-
посредно или преку своите кооперации да склучат 
договори со државни трговски претпријатија за про-
давачка житарици. Претпријатијата можат вр з 
основа иа бвие договори да им исплатуат на земјо-
делците потребни предуеми. 

Државата, за да би им овозможила на земјодел-
ците онабдуење со индустриски артикли, ќе го врши 

откупот на обвезните испорачки на житарици ото 
единствени откупни цени во целата држава. Един-
ствените цени ќе ги одреди Владата ФНРЈ. 

Член 4 
Обвезно мораат да се дадат во државниот жи-

тни фонд: пшеница, рж, к а ш л и ц а , крупник, царевка, 
ечмењ. и овес. 

Во државниот житни фонд, покрај житариците 
кои што мораат обвезно да ги испорачуат зем-
јоделците. селските работни кооперации и држав-
ните поледелски добра влегуат и житарици кои што 
државата ги добива од ор-аници те на оние газ-
динства кои што тие ораници спрема обвезата не ги 
засејале, па народниот одбор ги издал под наем. 
Исто така во државниот житни фонд влегуат и жи-
тарици кои што с!е дават за ушур било на мелници, 
било ка ј вршалици, круњачи и крупари, било да се 
даваат на машинско-тракторските станици или на 
станиците за чистење семе. Најпосле, во државниот 
житни фонд влегуат и житарици кои што државата 
ги купуе на слободно пазариште од вишковите со 
кои што земјоделците слободно располагаат. 

Истородно и нежитородно подрачје 

Член 5 
Обвезните напор ачки ќе бидат инакви во жито-

родните но во нежитородните подрачја. 
Во житородните подрачја се одредуе обвезата 

за иснорачка спрема просечниот принос на земји-
штето по хектар. Во нежитородните подрачја се про-
ценуе за секое поедино газдинство колку има ства-
рен вкупен допринос, колкави се потребите за издр-
жуење на неговиот чељад и газдинството и колку е 
опрема тоа во состојба да и иопорачи на државата. 

Министрите на трговијата и снабдуењето на на^ 
родните републики треба да одредат кои подрачја 
во народната република се сметаат житородни а кои 
нежитородни. 

Член 6 
Бидејк ји да и во житородните подрачја не е при-

носот на житарици секаде еднаков, тоа министрите 
на трговијата и снабдувањето на народната репу-
блика ќе ги разделат житородните подрачја на ре-
они спрема просечниот принос, како би во секој реон 
мо-желе да ј а одредат обвезата на испорачка спрема 
стварната економска сила на газдинството во реонот. 

Кој и како одредуе план на откуп 

Член 7 
Обвезниот откуп има да се врши по унапр'ед од-

реден план на откуп како би земјоделците точно 
ги знаеле своите обвези спрема државниот житни фонд, 
Најнапред се составу е општодржавниот план на от-
куп спрема вкупните потреби на народот. 

Општодежавниот план го утврдуе Владата 
ФВРЈ. сшпт о д р ж а н и о т план на откуп Владата 
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ФНРЈ одредуе колку која народна република треба 
да даде житарици во државниот житни фонд спрема 
својата економска сила. 

Чле,н 8 
Кога владата на народната република го прими 

општодржавниот план на откуп, таа одма ќе одреди 
колку житарици треба Дд се откупи во секој округ 
и во секоја околија . Количината на обвезната иапо-
рачка ко ја што мора да ја даде секо ј поедин округ 
и околија, владата на народната република ќе ја од-
реди спрема тоа да ли т о ј округ односно околија се 
наво-гја во житородно односно нежитородно подра-
чје и во каков реон на житородното подрачје . 

Член 9 
Секој околиски извршни одбор штом ќе го прими 

планот на откуп од владата на народната реп,ублика, 
составуе план на откуп за својата околија и го изне-
суе на заседание на околискиот народен одбор, за да 
го утврди околискиот народен одбор со сво јата 
одлука. 

Во околискиот план на откуп треба да се одреди 
колку житарици е должно да испорачи секое село 
(место) векје спрема бро јот на газдинствата и нив-
ната економска с и л а Околискиот извршни одбор 
му испраќаа на секој местен одбор план на откуп за 
селата кои што се на подрач јето на т о ј местен на-
роден одбор, 

Околискиот извршни одбор непосредно раководи 
со целокупниот откуп на своето подрачје . Околи-
скиот извршни одбор може како свои помошни ор-
гани да обравуе комисии за откуп. Секоја комисија 
работи под раководство на еден член на народниот 
одбор. 

Член 10 
Кога месниот народен одбор го прими за своите 

села планот на откуп, т о ј одма е должен да изврши 
на своето заседание, спрема прописите на оваа уредил, 
разрез утврлуе јк ји колку секое ооедино газдинство 
е должно да и испорачи на државата житарици. 
Штом месниот народен одбор го утврди тоа. т о ј е 
должен утврдениот разрез да го соопшти на сите 
земјоделски газдинства ТОЈ разрез за газдинството 
е обвезен. 

Својот план на откуп месниот народен одбор е 
должен Лп го изнесе на соборите на избирачите во 
секое поедино село За сите забелешки на соборот 
на избирачите месниот нареден одбор должен е да 
расправи на својата сегашна и потоа за,писникот од 
соборот на избирачите како и своите заклучни 
да ги испрати на околискиот извршни одбор на ко-
нечно решуење. Ако околискиот извршни одбор на-
прави, врз основа на забелешките на соборот на из-
бирачите и врз основа на заклучните од месниот наро-
ден одбор, некакви измени во планот на откуп на ме-
сниот народен одбор или во раѕрезите на поедини 
газдинства, месниот народен одбор должен е тие из-
мени да им ги соопшти на земјоделските газдинсгва 
ма кои што овие промени се однесуат. 

На кој начин се утврдуе обвезата на поедино газ-
дикство во житородните подрачја 

Член И 
Кога месниот народен одбор во житородните 

подрачја ја одредев количината на обвезната испо-
р а ч а на житарици за секое поедино газдинство, 
тој треба најнапред да утврди колку секое поедино 
газдинство има хектари обработива површина 

Во обработила површина влегуе и она земјиште, 
кое што поедино газдинство го дало во исполица 
или наем. 

Вака утврдена големина на обработива површи-
на во хектари, служи како основ за одредуење на об-
везната испорачка на секое поедино газдинство. Во 

оваа обработива површина месниот народен одбор 
не ќе ги засметуе: 

пашњаците и ливадите. Но оние ливади кои 
што до 1939 година биле ораници мораат да 
се засмегаг во обработива површина, оти и 
тие треба обвезно да се засеат. 

Исто така нема во оваа обоаботива повр-
шина да се засмета земјиштето засеано со ин-
дустриски растенија (тутун, шек јернз репа, лан 
л тн.) врз основа на договор со д р ж а в н о сто-
панско претпријатие; 

потоа земјиште засеано со . зарзават в р з 
основа на договор со државна ' с е н о в а или 
откупно претпријатие ; како и 

земјиште под ориз и земјиште под компири. 

Во краишта кои што ќе ги о д р е д и министерот 
на тргови јата и снабдуењето на народната република 
не ќе влезе во обработива површина, ни лоз ја , 
вокјнаци или градини. Кои се тие краишта министе-
рот на трговијата и снабдуењето на народната репу-
блика мора да одреди во пролет секоја година. 

Член 12 
Кога месниот народен о д б о р утврди колку кое 

газдинство има обработива површина, тога ј ќе од-
редуе колку е секое газдинство обвезно да испорачи 
житарици. 

Газдинствата , кои што имаат н а ј п о в е ќ е еден 
хектар обработила површина не се должни да да-
дат ништо во државниот житни фонд . 

Газдинство кое што има обработива површина 
повек је од 1 хектар а н а ј п о в е ќ е 3 ха обвезно е 

да д а д е по хектар н а ј п о в е ќ е 215 кг ; 
повекје од 3 хектари а на јповек је 5 ха обвезно е 

до даде по хектар н а ј п о в е ќ е 310 кг; 
повекје од 5 хектари а н а ј п о в е ќ е 8 ха обвезно е 

до даде по хектар н а ј п о в е ќ е 510 кг ; 
повекје од 8 хектари а н а ј п о в е ќ е 10 ха обвезно е 

да даде по хектар н а ј п о в е ќ е 690 кг ; 
повекје од 10 хектари а н а ј п о в е ќ е 15 ха обвезно е 

да даде по хектар наЈповекје 930 кг; 
повекје од 15 хектари а наЈповекје 20 ха обвезно е 

да даде по хектар на јповекје 1150 кг; 
повекје од 20 хектари обвезно е да даде по 

хектар н а ј п о в е ќ е 1300 к 

Б и д е ј к ј и да ни во ж и т с р о д н и т е краишта секој 
рео-н нем? еднаков жетвен принос, тоа министерот 
на тргови јата и снабдуењето на народната република 
ќе одреди точно одредена количина на обвезни ис-
п о р а ч а по хектар 'на секо ј реон, со тоа да не може 
да биде за поедини горни групи газдинства поголем 
износот но што е ве предниот стар одредено (не-
може на пр. за газлинство од 1 до 3 хектари да биде 
поголем до - :.нос од 215 кг. но учг .е да буде помал, 
да речеме 200 или 150 кг, век је спрема реонот. 

Член 13 

Б и д е ј к ј и горните количини да се пресметани за 
газдинство од 4 член,а, тоа на газдинствата кои што 
имаат пет или повек је членови а немаат повекје од 
пет хектари обработива површина, ќе им се остави 
уште за секој член по 200 кг житарици. На оние газ-
динства, кои што имаат преку 5 хектари обработива 
површина, не ќе им се остават тие 200 кг по член ни 
тога ј ако имаат повекје од 5 члена. 

За членови на газдинства се сметаат оние лица 
кои што постојано живеат во заедничко газдинство 
било да се членови на фа.милијата, било да се посто-
јано на работа во п о л е д е л с к о ^ газдите тео. 

Член 14 
Копа месниот народен одбор утврди колку кило-

грами житарици е обвезно да даде некое газ шчс:но , 
тој ќе утврди колку од кој вид житарици треба ДА 

Сабота, 15 март 1947 
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се испорачи (на пр. колку пченица, колку царевка 
и ти.). Месниот народен одбор тоа ќе го утврди врз 
основа на р а змер к о ј што ќе по утврди министерот 
на т р г о в и ј а т а и снабдуењето на народната република 
за поедини реони Но ако една житарица потфрли 
во р о д о т или ако наста.нат вонредни потреби, 
министерот ,на трговијата и снабдуењето на народна^ 
та република ќе одреди која друга житарица ќе се 
дава на место онаа која што потфрлила и во ко ја 
сразмер а. 

Член 15 
Ако родот на житариците во некои краишта на-

страда поради непогода (суша, град, пожар и сл.), мо-
же Министерот на трговијата и снлбдуењето ФНРЈ , по 
предлог на министерот на трговијата и снабдуењето 
на народната република, да ги смали за тие краишта 
количините на обвезната и с п о р а ч а . 

На кој начин се утврдуе обвезната испорачка 
во нсжитородпите краишта 

Член 16 
Биде јк ји да во неж,природните краишта обвезната 

испорачка се оценуе сир-ма тоа колкав е вкупниот 
жетвен принос на секое газдинство и колкави се не-
говите потреби, тоа месниот народен одбор, да би 
можела во секое село да се откупи во планот одреде" 
ната количина се образуе оделни комисии за проце-
на. Секоја таква комисија ќе биде под раководство 
на еден член од месниот нероден одбор. 

Министер ::а трговијата и снабду^њето нр народ-
ната република ќе пропише на к о ј начин ќе р а с т а т 
овие комисии, ШТ-Ј м - Ј И А Г да земат во оглед к а ј ' П р о -
цената и какво решеше ќе дснесуе месниот народен 
одбор. Министерот на трговијата и снабдуењето на 
наредната република особено ќе одреди како ќе се 
установат количините кои што мораат на секое газ-
динство да му останат на слободно располагање. 

Должност на откупните претпријати ја 

Член 17 
Откупните -претпријатија на време ќе организи-

раат превземање на жптариците, кои што се должни 
да ги испорачаат поедини газдинства, како и прев-
земаше на слободните в и т к о в и . 

Откупните претпријатија се должни при 'Превзе-
мањето на житариците одм,а да вршат исплата на 
превземените житарици по одредени цени. 

Околискиот и м о т н и одбор ќе одреди за под-
рач је на секој местен народен одбор место на к о е 

што мораат житариците да им се предадат на от-
купните претпријатија . До тоа место зсмјодслд -те 
се должни на свој трошок да го извршат допрема-
њето на житприците, а натамошното отпремање оди 
на терет на откупното претпријатие. 

Казни и прекршаи 

Член 18 
Ако некој сокрие житарици, не сака да ги за-

сее обработивме површини, ги уништи житарици-
те или врши слична дела на саботажа и шпекула-
ција, ќе биде казнет за саботажа или шпекулација 
по закон. 

Други прекршам кои што не се кривично дело, ќе 
се казнуат парично до "5.000 динари. За ова казнуење 
надлежен е околискиот извршни одбор. 

Завршни одредби 

Член 19 
Поблиски одредби за тоа како врз основа на 

оваа уредба ќе се врши откупот на житарици доне-
сле Министерството на трговијата и снабдуењето 
ФНРЈ. 

Министрите на трговијата и снабдуењето на на-
родните републики пред но што ќе донесат про-
писи, на кои што се овластени, ќе бараат согласност 
о,д Министерот на тргови јата и снабдуењето ФНРЈ. 

Член 20 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југослави ја" . 

11 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата Ф Н Р Ј 
и Министер на народната одбрана, 

М а р ш а л на Југославија 
Јосип Броз-Тнто, с. р. 

Министер на трговијата и снабдуењето, 
др Заим Шарац , с. р. 

156. 
Н а основа чл. 1 Законот за овластуење Владата 

ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од на-
родното стопанство Владата ФНРЈ , по предлог на 
Министерот н а трудот Ф Н Р Ј пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА Р А Б О Т Н И КНИШКИ 

Член 1 
Со цел на д о к а ж у е њ е на работното својство и 

преглед на движењето во работниот однос се издава 
на секо., работник односно намештеиик работна 
книшка. 

Со ова не се докачуе во обвезата да некои 
видови на работници и намешгеници имаат п о к р а ј 
работна книшка и одделни работни книшки односно 
документи спрема постоекјите законски прописи 
(поморци, бродари, воздухопловни др.). 

А 
Член 2 

Работната книшка содр/ки подаци за занимавање 
и стручната спрема (специалност), за времето про-
ведено на работата , за прона јдуењето , за ударни-
штвото, за одликуењата , за пофалбите и наградите 
во работењето . 

За време додека работникот односно намеште-
никот се навогЈа на работа, работната книшка се 
чува к а ј , претпријатието, и т а н о в а т а или надлештвото 
односно к а ј работодавачот . 

Содржината и форма I а на работната книшка ја 
пропишуе Министерот на трудот ФНРЈ, 

Образецот на работната книшка единствен е за 
целото подрач је на Федераптвна Народна Република 
Југославија . 

Вредноста на образецот на работната книшка 
ја одредуе Министерот на трудот ФНРЈ и истата ја 
плакја работникот односно намсштепикот. 

Работната книшка се издава по правило за 10 
години. 

Член 3 
Работните книшки издаваат и заменуат за сите 

работници и намештениии извршните одбори на око-
лискиот (градскиот, реонскиот) народен одбор, преку 
своите о д д е л е н а на трудот, односно отсеци на тру-
дот, а дека овие ги нема преку отсеците за стопан-
ство. 

Работните книшки се печатат и пополнуат на 
службените јазици на народните републики. 

Член 4 
Извршните одбери на околиските (град.ските, 

реонските) народни одбери и министерствата на тру-
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дот на на-родни!е републики ќе водат евиденција за 
издадените работни книшки на своето подрачје. 

Министерството на трудот ФНРЈ ќе води еви-
денција за издадени работни книшки на целото 
подрачје на Федеративна Народна Република Ју-
гославија. 

Член 5 
Во случај на повреда прописите за работните 

книшки, лице кое што из-вршило повреда ќе се казни 
парично од 100 до 5.000.— динари. 

За постапка и изречуење казна надлежен е око-
лиски (градски, реонски) извршни одбор. 

Против решења на околиските (градските; реон-
ските) извршни одбори може д а се поднесе жатба 
во срок од 8 дена од денот на приемот решението 
до непосредно повисокиот орган, чијата одлука е 
конечна. 

Наплатената казна оди во корист на народниот 
одбор ко ј што ја изрекол казната. 

Член б 
Непрописно издавање, користење, како и фалси-

фик, ење на работни книшки се казнуе по прописите 
на кривичниот законик. 

Член 7 
Сите службени работи и сите документи во врска 

со набавуење и излавање на работни книшки осло-
бодени се од плакјање такса. 

Член 8 
Се овластуе Министерот на трудот ФНРЈ да 

издаде правилник и напатствија за извршуење на 
оваа уредба. 

Член 9 
Ова уредба злегуе во сила со денот на објаву-

ењето во ,,Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

10 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер н а трудот ФНРЈ, 
Вицко Крстулович, с. р. 

157. 
На основа чл. 1 Законот за овластусње Владата 

С - . Р Ј за донесуење уредби по прашањата од народ-
ното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на Прет-
седателот на Сојузната планска комисија на Влада-
та ФНРЈ, про пишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА КРАТОК ПОПИС НА ЖИТЕЛСТВОТО ВО ФЕ-

^ Р А Т М В Н Л НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Н 3 територијата на Федеративна Народна Репу-

блика Југославија ќе се врши краток попис на жи-
тел СУВОТО, домаќинствата и поледелските стопан-
ство. 

-Организацијата околу извршуењето на пописот 
како и обрасци и техничките напатствија за пописот 
ќе пропише Државн.иот статистички уред на Сојуз-
ната планска комисија на Владата ФНРЈ. 

Денот на извршуењето на пописот ќе го одреди 
со наредба Претседателот на Сојузната планска 
комисија на Владата ФНРЈ. 

Член 2 
Трошковите околу извршуењето на пописот паг-

јаат на терет на предсмегката на Сојузната планска 

комисија на Владата ФНРЈ освен трошковите о д чл 
4 на оваа уреба. 

Член 3 
Органи за извршуење пописот се: 
1) Државниот статистички уред на Сојузната 

планска комисија; 
2) статистичките уреди на планските комисии "а 

народните републики; 
3) пописните одбори на околиските и градските 

извршни одбори и месните народни одбори. 

Член 4 
Градските (реонските) и месните народни одбори 

ќе образуат пописни одбори и ќе именуат потребен 
бро ј пописуачи од редот на гра,гјаните. Должноста 
на пописуачите е почесна и по правило бесплатна. 
Исклучително, ако пописуачот ја врши својата дол-
жност на територија на местен народен одбор во 
ко ј што то ј не живее им а право на надокнада на 
патни трошкови и дневница. О в а ј издаток пагја ^а 
терет на околискиот односно градскиот (реонскиот) 
народен одбор н 2 чијата територија работи пони-
суачот. 

Член 5 
Спрема напатствијата на Државниот статистички 

Уред односно статистичките уреди н а народните ре-
публики, околиските и градските народни одбори 
ќе вршат непосреден надзор и ќе им укажуат потре-
бна помокј на реонските и месните народни одбори 
со цел на правилно извршуење на пописот. 

Дека ќе се у к а ж е потреба околиските извршни 
одбори ќе вршат непосредно преку своите пописни 
одбори попис во местата на својата околија. 

Член 6 
Секој г р а ѓ а н и н е должен да даде потполни и̂  

вистински подѕци за сето зошто во пописот ќе се 
праша. Пописните органи должни се да чуваат ка-^о 
службена та јн а она што дознале во вршењето на 
поличната задача. 

Член 7 
Кој намерно го избегне пописот или скуси по-

даци кои што е должен д а ги даде или даде неви-
стински подаци, ќе се казни со парична казна до 
5.000.— динари. Казната по овој член је изречуат 
околиските односно градските извршни одбори. 

Член 8 
Напатствија за извршуење на оваа уредба ќе 

донесле Претседателот на Сојузната планска коми-
сија на Владата ФНРЈ 

Член 9 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обја-

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

10 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Претседател 
на Сојузната планска комисија, 

Андрија Хебранг, с. р. 
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