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909. 
На основу чл. 74 тач. 16 Устава ФНРЈ, а на 

предлог Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије издаје 

У К А З 

0 ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА РЕПУБЛИЧКОГ 
ЗНАЧАЈА ЗА ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ 

ЗНАЧАЈА 

Одређују се за предузећа општедржавног значаја 
следећа предузећа републичког значаја: 

Ибарски рудници каменог угља, Ваљевац, Рашка 
Рудник каменог угља Јерма — Ракита код Пирота 
Рудници угља аранђеловачког басена — Аранђе-

ловац 
Руднице угља деспотовачког басева — Деспот 

говац 
Рудник мрког угља Јелашница — Јелашница 
Рудник угља Соко — Читлук код Соко Бање 
Млавски рудници угља — Петровац на Млави 
Рудник угља Колубара — Велики Грљени 
Рудник угља Јунковац — Јунковац, Вреоци 
Рудник угља Пркосава — Рудовци 
Рудник угља Радљево — Радљево, Бргуле 
Костолачки рудници лигнита — Нови Костолац 
Рудник лигнита Стари Костолац — Стари Костолац 
Рудник мрког угља Врдник — Врдник 
Рудник мрког угља Хајдук Вељко — Ленова« 

Лубница 
Уб 

Коншчина 
Нови Голубовец 

Рудник угља Иваново 
Рудник угља Звиздар 
Рудник угља Звездан — Лубница, Зајечар 
Предузеће за изградњу и експлоатацију 

шинског копа у Колубари 
Коншчински рудници — 
Голубовечки рудници — 
Иванечки рудници — Иванец 
Међумурски рудници — Мурско Седишче 
Копривиички рудници — Бреги 
Сињски рудници — Син, 
Рударски сервис — Загреб 
Рудник угља Канижарица 
Рудник угља Шентјанж 
Рудник угља Жабуковица 
Рудник угља Печовник 
Рудник угља Сеново 
Рудник угља Кочевје 
Рудник угља Лешко 
Рудник лигнита Глобоко 
Рудник лигнита Белење 
Рудник лигнита Илирска Бистрица 
Рудник мрког угља Тимав Времски Бритоф 
Рудник барита Плеше 
Рудник каолина Чрна 
Државни рудник угља Мостар — Мостар 
Државни рудник Угљевик — Угљевик 

повр-

Рудник угља Милевина — Фоча 
Рудник угља Сухача — Сански Мост 
Рудник сребра — Сасе код Сребренице 
Рудник пирита Баковићи, Фојница 

Влада ФНРЈ извршиће овај указ. 

У. бр. 1764 
21 децембра 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, 
Миле Перуничић, с. р. 

Претседник, 
др Иван Рибар, с. р. 

910. 

На основу члана 44 т-чка 23 Устава ФНРЈ, 
члана 13 ст;1ва 7 Закона о државним службелицима 
и члана 1 Закона о овлашћењу Вл гди ФНРЈ за 
доношење уредаба по питањима из народне при-
вреде, на предлог Министри за науку и културу 
Владе ФНРЈ. Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О ПЛАТАМА НОВИНАРА И ПУБЛИЦИСТА 

Члан 1 
По прописима ове уредбе одређиваће се плате 

новинара и публициста запослених у извинам!:), 
часописима; новинским агенцијама и радио-стани-
цамо као и новинара и публициста у државној 
Служби. 

Члан 2 
Под платом из члана 1 ове уредбе подразумева 

се: 
1) основна плата; 
2) функционални додатак; 
3) личин дода;(так; 
4) посебна »зграда; 
5) додатак на децу. 

Члан 3 
Основна плата новинара и публициста одређује 

се прем!з њиховим звањима и положајима који се 
распоред ју у платне разреде. 

Основна месечна плата за поједине платне ра-
зреде износи: 
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Платни 
Разред: Плата: 

I — __ динара 7.500—9.000 
И 6.500—8,000 

ЈП — I 5.500-^7.000 
Ј У _ 4 . 5 0 0 — 0 . 0 0 0 

V „ ; 3.500—5.000 
VI — — — „ 3.000-4.000 

ЧЛЕН 4 

Звања и положаји новинара* и публициста ра-
сло ре ђу,ју се; 

Ѓ!) у први платни разред: 
1) главни уредник дневног листа; 
2) директор новинске агенције; 
3) директор рад ио-станице; 
4) директор Дирекције за информације Владе 

ФНРЈ; 

б) у други платни разред: 
1) заменик главног уредника дневног листе; 
2) помоћних директора новинске -агенције; 
3) помоћник директора радио-станице; 
4) помоћник директора Дирекције за информа-

ције Владе ФНРЈ: 

в) у трећи платни р а з р о к 
1) главни уредник листа који излази више пута 

недељно; 
2) главни уредник недељног листа; 
3) уредник рубрике дневног листа, новинске 

агенције р а д и о- е та н и ц е; 
4) секретар дневног листа;; 
5) начелник одељења Дирекције за информације 

Владе ФНРЈ, 

г) Ј четврти платни разред: 
1) уредник рубрике недељног листа; 
2) уредник рубрике листа који излази више пута 

недељно: 
{ЗЈ сарадник-помсћник уредника листо, новинске 

агенције и радио-ста нице, 
старији сарадник; 

тп помоћ*!!« начелника Дирекције за ин фор мас 
ци је Владе ФНРЈ; 

п) ше;'1 отсеха Дирекције за информације Владе 
ФНРЈ; 

д) у пети платни разред: 
1) с к а л н и к ; <*> 

V 2> ре• > -рекг Дирекције за информације Владе 
ФН(Г\\ 

о) у шести платни разред: 
1 ) с : р а д н и к - п р и п р а Е н и к ; 
2) м.т.з:ђи референт Дирекције за информације 

Вл,: е е ' ФНРЈ. 
Уредник часописа р а с п о р е ђ у ј се у II, III или 

IV платни разред. 
Уредник стручног листа распоређује се у III или 

IV платни разред. 
Остала званог новинара и публициста могу се 

распореди™-. 

а) у четврти, трећи и Други платни разред: 
1) коментатор; 

б) у четврти и трећи платни разред: 
1) карикатурист*; 
2) стенограф-ногаинар; 
3) технички уредник; 

4) лектор; 
5) лектор-преводил/гц; 

в) од петог до трећег платног разреда: 
1) слободни репортер; 
21) радио-репортер; 

г) од шестог до трећег платног разреда: 
1) фото-ре:портер; 
2) коректор. 

Ч л ш 5 
Висина основне плате у границама најмањег и 

највећег износа одређује се према врсти листа!, зна-
чају и важности листа и установе, према тиражу, као 
и према обиму посла и показаном успеху у раду, 
новинара и публициста. ; 

Члан 6 
Новинарима и публицистима, р<аепоређеним на 

зипња и положаје главног уредника, директора,, по-
моћника главног уредника, помоћника директору 
секретара дневног листа, уредника- рубрике, начел-
ника одељења Дирекције зо информације Владе 
ФНРЈ, уредника часописа или стручног листа, сан 
радника-помоћника уредника, помоћника начелника 
Дирекције за информације Владе ФНРЈ и шефа 
отсека Дирекције за информације Владе ФНРЈ, по-
ред основне плате припада и функционални додатак 
у износу од 500 до 4.000 дви:ра. 

Висина функционалног додатка у границама нај-' 
мањег и највећег износа одређује се према рангу; 
функције, обиму одговорности и значију листа од-* 
весно радио-СТЕН иц е и новинске агенције, вдисснф 
организационе јединице. . = 

Чади 7 
Новинарима и публицистима, да би били пра« 

%'илно награђени према с п е ц и ј а л н о с т посла, ква;« 
ли тету и залагању у раду, може се давати личин 
додата« у сталном месечном износу у следећим слу* 
чајевима: 

1) ка,дп.' способност и већа стручна спрема ^фа-
култетска и друге шкотске стручне квалификације, 
идејно-политичка изграденост, знатне свога и стра-
них језика, општа култура итд.) с н п мо долази до 
изражаја при обављању редовних дужности; 

2) када ковин р и публициста да јс за лист од-
носно за установу у којо ј је запослен, чланке, ре-
портаже, информације, карикатуре, фотографије и 
други новинарски материјал, у већој к о р т и н и и 
бољи по квалитету; 

3) .када новит.гон и публицисти стално чине 
изванредно залагање у раду или на нов татарским 
дужностима каје треске нарочите напоре {ноћни 
рад, теренски рад, дописничке служба итд.); 

4) када својим нпр очитим ор ганиза горским спо-
собкостима доиоиносе бољој организацији новинар-
ске односно' публицистичке службе; 

5) мада истовремено врше више дужности (на 
пример сарадник и фото-репортер, сарадник и сте*1 

но пр аф итд.); 
6) када врше новинарску, односно публицисти1!-

ку ДУЖНОСТ под нарочито тешким условима; 
7) када стално врше нарочито поверљиве з»ѕ̂  

дата е. 
Лични додани могу се давати у границама о д 

600 до 5.000 динара. 
Лични додатак припада! новинару и публицисти 

док постоје разлози због којих је дат. 

Члан 8 
Посебне награде могу се д а в а т у листовима* 

новинској агенцији и радно-станици, н а р о ч и т ^ 

1 
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3» чланке, репортаже, карикатуре и фото-
си имк е које су са идејне,^садржајне, стилистике и 

"уметничке стране изузетно доброг крчали тет а; 
2) 3№ чланке, репортаже, карикатуре и фото-

доброг квашитеп> кој е су написане односна 
Мзрађене преко сталне месечне 

3) за нарочито добро и систематско уређивање 
рубрике, еа брзину и тачност доношења вести и за 
што муњи (јр ој штампар е ких грешака. 

Члан 9 
Свима новинар има и пубљицнсткш ири пада 

прашта до-да так на децу по постојећим прописима!. 

Члан 10 
Основна плата, функционални додатак и ДОДГЈ-

ЈиИаос на децу исплаћују се месечно унапред, личин 
додатак месечно уназад, а посебна награда по до-
ношењу решења надлежног старешине односно над-
лежног управног органа појединих организација. 

Члан 11 
- Новинари и публицисти КОЈИ- не показују до-

вољно залагања у послу и чији квалитет рада не 
одговара платном разреду у коме се налазе, могу 
бит« враћени на ни^ку плату. 

Члан 12 
Уколико прописима ове уредбе није друкчије 

одређено за функционални и лични додатак, посебну 
награду и додатак н а децу важе прописи о припад-
дужностима државних службеника. 

Член 13 
Ближа упутства за опро вођ ање ове уредбе до-

неће Министар за науку и културу Владе ФНРЈ. 

Члан 14 

За {адвија;)е и публицисте у републичко] и 
локалној штампи влада народне републике извршиће 
распоред звања и положају у платне разреде. 

Члан 15 

Ова уредба ступа на снагу даном објављи<в124н»а 
у „Службеном листу Федеративна Народне Репу* 
блике Југослав иј е" кога дан?.: престаје да важи 
Сено®,на уредба о платама невин а оа и »публициста 
у државној служби од 24 септембра 1947 година 
(,Службени лист ФНРЈ" бр. Ѕ3'47), као и прописи 
који су на основу ње донесени, уколико се односе на 
новинаре и публицисте. На преводиоце примењиваће 
се ови прописи и деље. 

18 децембра 1943 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
" и Министар народне одбране, 

Марш,аш "Ју гео л авије 
Јосип Бро>Тито, с. р. 

Министар за науку и културу 
Владе ФНРЈ, 

Родољуб Чолаковић, с. р. 

911. 

На сен сву чл. 40 ст. 1 Закона о петогодишњем 
плану развитка народне привреде Федеративне На-
родне Републике Југославије у годинама 1947—51, 
у вези са чл. 1 Уредба о оснивању и раду Савезног 
статист никог уреда ,и статистичких уреда у народ-
ним републикама, Влада. ФНРЈ, на предлог Претсед-
н и к Владе ФНРЈ, издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ПОПИСУ СТОКЕ, ЖИВИНЕ, КОШНИЦА, ВОЋ-
НИХ СТАБАЛА И ЧОКОТА ВИНОВЕ ЛОЗЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈА 

1. — У циљу установљења* бројног стања сто,ке, 
живине, кошница, воћних стабала и чокота, винове 
лозе извршиће се у времену од 16—31 јануара 1949 
године, а преми стању ка дан 15 јануара. 1949 го-
дине, ка територији Фед емотивне Наре даг Републике 
Јупселавије попис стоке, живине, кишница, воћних 
стабала и чокота винове лозе. 

Ради добијања података о промету стоком, о 
производњи .сточарства!, о приносу воћа и грожђа, 
кар! и о пререди воћа. и гвожђа извршиће ог у ок-
виру овог пописа анкета у једном делу пољопри-
вредних газдинства. 

2. — Пописом ће се обухватити сва државна, за-
дружна:, приватна пољопривреди® газдинства (добра, 
економије), по љ стр ив редна газдинства друштвених 
организација, као и сиа газдинства (установе, пре-
дузећа, задруге, домаќинства итд.) која нису пољо-
привредна али поседују стоку, воћна стабла или чо-
ко те винове лозе. 

Анкетом ће се обухватити сва држави® пољо-
привредна добра и све сељачке радне задруге, а од 
приватних пољопривредних разденетава 5—10% га-
здинства у оквиру енаќе категорије газдинства "свр-
станих по' величини поседа. 

3. — Припремним радњама и организацијом гао-
писа на територији Федеративне Народне Републике 
Југослви је руководиће Савезна пописна! комисија, 
а на територији народних република републичке до-
писне комисије. 

Савезну -поимену комисију именује Претседник 
Владе ФНРЈ. 

Републичке прописе комисије именују претсед-
ници влада народних република!. 

4. — У циљу организовања и спровођења попи-
са на подручју среских, градских и месних народних 
одбор®, образоваће се пописне комисије при сре-
ским, градским односно месним народним одборима. 

Среску (градску) поштену комисију именује из-
вршни одбор СНО-а (ГНО-а). У опста® комисије 
улазе: 

а) претседник или секретар МОНО-а у својству 
претседник® пописне комисије; 

б) повереник за пољопривреду и претседник 
планске комисије С Н О а (ГМО-е) као чланови; 

в) шеф статистичког уреда при СНО-у (ГНО-у) 
као се« р ет ар потисне комисије; 

г) претставници' друштвених организација. 
За извршење овог попис® извршни одбори СНО-а 

(ГИС)-®) Д^жни су да ставе н а ' р а д о лагање пописној 
комисији довољан број особља. 

Месну потисну комисију именује месни народни 
одбор. У састав месне пописне КОМИСИЈА улазе: 
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«•) гаре гсе ди ик или секретар месног народног од-
бере; 

б) јед?« до два члана! месног народног одбора; 
в) претседник сељачка радне задруге односно 

земљорадиичке задруге; 
г) пољопривредни референт месног нар однет од-
бора (где. исти постоји); 
д) претставници друштвених организација:. 
Непосредни извршиоци пописа су пописивачи, 

тј. лида кој® у ту сврху одреди и овласти извршни 
одбор надлежног среског народног одбора. 

5. — Обрасце и упутства за извршење полиса 
прописаће Савезни статистички уред. 

6. — Одговорни руководиле ци државних, задру-
жних и друштвених газдинства^ (добра, економије), 
као и власници, држаоци односно управитељи при-
ватних пољопривредних и н еп о љопривр еди их таедин-
става, дужни су дати одговоре на сва питаше до-
стављена у пописном и анкетном обрасцу. Они од-
говарају за тачност датих података. 

7. — Ко намерно онемогући вршење пописа од-
носно анкете или ускрати податке које је дужан 
дати или дз неистините податке, казниће се новча-
ном казном до 5.000 динара или поправним радом 
до! 30 дана'. 

Адиминистративно-шзневи поступак воде и каз-
аше изричу извршни одбори среских (градских) на-
родних одбора по прописима Основ ист закона о 
/прекршај има. 

8. — Трошкови спровођења овог пописа падају 
на терет савезног буџета. 

9. — Ова наредба ступа на снагу даном об јада-
ли® ан»а у „-Службеном листу Федер ати ви е Народне 
Р еп уб л и к е, Југо славије". 

IV бр. 10431 
18 децембра 1948 године 

БУС (град 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославија 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

912. 
На основу чл. 30 Основне уредбе о .пр и надле-

жностима савезних државних службеника!, у спора-
зуму са Министром финансија ФНРЈ и Претседником 
Комитета за законодавства и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ, а по одобрењу Пр ете едни ка 
Владе ФНРЈ, прописуј ем 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ПРЕМИСКИМ ДОДАЦИМА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ 

ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ДРЖАВНИХ ЖЕЛЕЗНИЦА 

Члан 1 
У чи. 1 Правилника о премиски« додацима 

службенике југословенскиве државних железница! на 
крају наже 8 ставља се тачка и запета (;) и додају 
»ове тачке: 

„9) премиски додатак за формирање техничких 
маршрутних возова; 

10) премиски додатак за одржање норме задржа-
: вања кола У станицама; 

11) премиски додатак за прашано, тачна И 
уредно евидентирање колак" 

Члан 2 
После члана 19 додају се нови чланови који 

гдаасе: * 

„IX. — Премиски додатак за формирање техничких 
маршрутних возова 

Члан 20 
Премиски додатак за формирање технички^ 

маршрутних возова заводи се за службенике на по* 
словима р у к о в а о ц маневре, надзорника маневру 
отправника возова, оперативног помоћника шефа, 
станице, шефа стенице, сасбраћајног лиено« енг а и 
старијег диспоиента у саобраћајном сектору. 

Члан 21 
Под техничким м,.-ршрутним возом подразумева 

се директни теретни воз састављен од товарио* 
бр ута у станици или од брута приспелог у ту станицу 
из разних станица — изузев брута пошиљаочевог 
степекастог маршрута за једну станицу — где ће се 
истоварити или прерадити у сврху деље отпреме или 
претовар ити у кола друге ширине колосека. 

Члан 22 
Службеници®«* на пословима руковаоц^ маневре, 

надзорника маневре и отправника возова додатак из 
чл. 20 припада и износи највише до 80 динара за 
формирани и справљени технички маршрутни воз. 

Службеницима на пословима оперативног помоћ-
ника шефа станице и шефа станице припада пре-
миски додатак у висини 100% просечног додатка 
свих службеника на пословима руковшца маневре, 
надзорника маневре и отправника возов« »сте ста-
нице. 

Члан 23 
Службеници^ на пословима е а обраћај ног ди опо-

нент а у саобраћајном сектору додатак из чл. 20 
пришта и износи највише до 40 динара! за сваки 
технички маршрута« воз формиран и отправљен на 
његовом диспонентском рејону у његовој смени, 

Слулебенициш на пословима старијег диспо-
вента у саобраћајном сектору припада премиски 
додатак у висини 100% просечног додатка саобра-
ћајних депонената чијим радом руководи у смени. 

Члан 24 
Премиски додатак за поједини технички марш-

р у т а воз у границама износа1 из става 1 чл. 22 $ 
став:а1 1 чот. 23 одређује се према дужини пута који 
та ј маршрутни воз има да пређе од полазне до 
упута е станице. 

Услове за стицање овог додатка и његову 5ШЈИУ 
одређује упутством Генерални директор железница 
по одобрењу Министра саобраћаја ФНРЈ. 

X. — Премиски додатак за одржање норме задр-
жавања кола у станицама 

Члан 25 
Премиски додатак за одржање норме »адрж% 

вања кола у станицама заводи се за службенике 
пословима вође колског уред:!, помоћника шефа ма-
гацина;, шефа магацина, оперативног помоћника 
фа станице и шефа станице и износи: 

1) код станица са просечном дневном мѕариру^т 
Нијем преко 20 кола (утовар, истовар, претовар) 
највише до 18% од основне месечне плате; 

2) мод распоредних станица са прерадом кола 
највише до 14% од основне месечне плете; 
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3) код ранлаирних станица са прерадом кола 
Навише до 16% од основне месечне плате. 

Члан 25 

Службеници«а ЈИ чл. 25 запосленим на прела* 
еном станицама, ако су испунили условне за пра(в ИЛЈ-
КО, Тачно м уредно евидентирање кода у прелазу, 
пове&ааа се при па дајући премиски додатак но нај« 
више ј о в др од основне месечне плате. 

Члан 27 
Прем лек I додатак у границама износа из чл. 25 

Одређује се према нормом утврђеном броју кола У 
манипулација односно преради за један дан у одно-
6НОЈ станици, е додатак из чл. 26 п р е т броју кода 
У прелазу ЈТ једном месецу. 

Услове за стицање ових додатака и њихову ви-
сину одређује упутством Генерални директор желќ-
а&лц« ио одобрењу Министра саобраћаја ФНРЈ. 

Члан 28 
Норма задржавала кола у станили је просечно 

време »државама кола изражено У колским часо-
вима (посебне лако, посебно транзит) које се утврди 
Да станицу. 

Одржа** »арму задржавања кола у станици зна-
чи задржати кола у садници највише онолика кол-
ске* часова колико је нормом предвиђено. 

XI. — Премиски додатак за правилно, тачно и уредно 
евидентирање кола 

Члан 29 
Пјремнеки додатак за правилно, тачно и уредно 

евидентирање кола заводи се за службенике на по-
словима пописна:^ и сшдентичара кола, шефа ста-
нице на прелазним станицама и заступника југосло-
венскнх држаних железница на територији стране 
железличке управе и износи: 

1) за службенике на пословима пописивача и 
евмдентнчара кола највише до 20% од основне ме-
сечне галате, е тим да им се на прелазним станицама 
са просечном дневном манипулација (утовар, и с т о 
вар, претовар) преко 20 кола додатак повећава но 
највиша још до 10% од основне месечне плате; 

2) за службенике на пословима пописивача кола 
и шефа станице на прелазним станицама са просеч-
ном дневном м.анипулацијом (утовар, истовар, пре-
товар) испод 20 кола највише до 10% од основне 
месечне плате; 

3) за службенике на пословима пописивача и 
евидентичара кола и заступника југословенски* др-
жавних железника на територији стране железничке 
управе највише до 18% од основне месечне плате. 

Члан 30 
Премиски додатак у границама износа из чл. 29 

одређује се: 
1) за службенике из точке 1 према одређеном 

броју кола ла пописивање за један дан у ман.ипу-
лативним, распоредним и ранжирним станицама и 
према броју кола у прелазу преко државне границе 
у једном месецу; 

2) за службенике из тачке 2 и 3 према броју 
вола у прелазу преко државне границе у једном 
месецу. 

Услове за стицање ових додатака и њихову ви-
сину одређује упутством Генерални дирек-?ЈР желе-
зница по одобрењу Министра саобраћаја ФНРI." 

Члан 3 
Чланови 20. 21, 22 и 23 постају чланови 31, 32, 

33 и 34. 

Члан 4 
Исплата' додатака по овом правилнику вршиће 

ѓѕ од 1 о г дана наредног месеца1 од дана ступања 
Истога на снагу. 

Члан 5 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославија." 

М. с. бр. 14117 
21 октобра 1948 године 

Београд . 
Министар саобраћаја, 

Тодор В у ј и н о в и ћ , с. р. 
Министар финансија, 

Добривоје РаДосављевић, с. р. 
Претседник Комитета за законодавство 
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ* 

Едвард Кардељ, с. р. 
Одобравам, 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

913. 
На основу члана 10 Уредбе о регистрацији и 

евиденцији грађевинских машина („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 109 од 18 децембра 1948 године) пре-
писујем 

П Р А В И Л Н И К 
О РЕГИСТРАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈИ БРОЈНОГ СТА-

ЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 

I. Општи прописи 

Члан 1 
Регистрација и евиденција бројног стања грађе-

винских машина вршиће се по прописима овога пра-
вилника. 

Члан 2 
Под грађевинским машинама у смислу члана 1 

овога правилника имају се разумети следеће машине: 
1) трактори гусеничари са булдозером, акгледозе-

ром, тилидозером и за вучу; 
2) пловни багери; 
3) сувоземни багери; 
4) скрепери са сопственим погоном и за вучу; 
5) гредери са сопственим погоном и за вучу; 
6) моторни ваљци; 
7) парни ваљци; 
8) експлозивне жабе; 
9) вибратори за набијање; 
10) ријачи са зубима; 
11) моторне макаре за побијање шипова са маљем 

и вибрационе; 
12) сондажни уређаји; 
13) мешалице за бетон; 
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14) торњеви за дотурање бетона; 
15) вибратори и первибратори; 
16) торкрет апарати за бризгање бетона; 
17) финишери за бетонске путеве; 
18) разастирачи бетона; 
19) машине за кување и мешање асфалта; 
20) финишери за асфалтне путеве; 
21 разастирачн асфалта; 
22) цистерне за течни бутумен; 
23) дробилице камена; 
24) млинови за камени песак; 
25) равна и ротациона сита за сортирање агрегата; 
26) сушионице агрегата; 
27) парне локомотиве за колосек 60 см., изузев 

локомотива за јавни саобраћај; 
28) моторне локомотиве за колосек 60 см. изузев 

локомотива за јавни саобраћај. 
29) аутсвагонетн са сопственим погоном (кипери); 
30) дековиљски кип вагонети; 
31) моторни утоваривачи на гусеницама; 
32) кесони за фундирање који се не уграђују; 
33) покретне пумпе које се употребљавају у гра-

ђевинарству ; 
34) уређаји за вентилацију у тунелима (компре-

сори са вентилационим цевима); 
35) моторне покретне багер дизалице на гусени-

цама II Гуменим ТОЧКОВ!!.. . 
36) покретни транспортери; 
37) покретни компресори за све; 
38) стабилни компресори на грађевинским ра-

довима; 
39) покретни агрегати за производњу електричне 

енергије; 
40) покретни моторни витлови; 

' 41) грађевинске дизалице; 
42) агрегати за електрично лучно варење, чији 

су сопственици грађевинска предузећа; и 
43) бензински, дизел и електрични мотори јачине 

преко 5 коњских снага, чији су сопственици грађе-
винска предузећа. 

П. — Пријава и регистрација 

Члан 3 
Пријаву (стројну карту) за регистрацију грађе-

винских машина морају директор предузећа, надлеж-
ни руководилац надлештва, установе, задружне и 
друге организације, односно приватни власник грађе-
винске машине поднети до 2 јануара 1949 године. 

И ве грађевинске машине морају лица из пред 
њега става пријавити надлежном министарству грађе-
вина народне републике у року од 8 дана по њихо-
вом пријему. 

У истом року мора се пријавити свака промена 
корисника односно власника и преправка грађевинске 
машине који у већем обиму мењају њене техничке 
особине (намену). 

Члан 4 
Стројну карту за регистрацију грађевинских ма-

шина подносе државна надлештва, предузећа и уста-
нове својим ресорним министарствима, комитетима 
односно комисијама, а задружне и друге организа-
ције и приватни власници среским односно градским 
народним одборима. 

Стројна карта се подноси у једном примерку и 
мора да садржи све битне податке о грађевинској 
машини. 

Које битне податке мора да садржи стројна карта 
прописаће се накнадно. 

Члан 5 
По пријему стројне карте органи из члана 4 овога 

правилника провериће да ли је она исправно попу-
њена. Ако стројна карта није исправно попуњену 
затражиће од подносиоца стројне карте да је допуни, 
или ће то сами учинити, уколико располажу потреб-
ним подацима. 

Исправно попуњене стројне карте, сређене по 
врстама машина и корисницима односно власницима, 
доставиће органи из члана 4 министарству грађевина 
народне републике. 

Члан 6 
По пријему стројне карте министарство грађевина 

народне републике извршиће упис грађевинске ма-
шине у регистар грађевинских машина, означиће на 
стројној карти број под којим је машина регистро-
вана, па ће је вратити кориснику односно власнику 
преко истог органа преко кога је примљено. 

Уз стројну карту доставиће се кориснику односно 
власнику и регистарска таблица, коју је дужан да 
причврсти на одговарајућу машину. 

Члан 7 

Регистар мора да садржи исте податне о грађе-
винској машини које садржи стројна карта, а машине 
се у њега уписују хронолошка! редом аристизања 
пријава. 

Ш. — Евиденција бројног стања 

Члан 8 

Све регистроване грађевинске машине морају се 
евидентирати по бројном стању. 

Евиденцију бројног стања грађевинских машина 
воде, на основу података на стројне карте, органи 
из члана 5 Уредбе о регистрацији грађевинских ма-
шина. 

Члан 9 
По извршеној регистрацији грађевинских мешина 

преписаће министарства грађевина народних репу* 
блика струјне карте за своју картотеку евиденције 
бројног стања грађевинских м а ш т а . 

Податке из стро јн е карте дужна су министарства 
грађевина народних република да достављају Ми-
нистарству грађевина ФНРЈ. 

ЧЛЕН 10 

Министарства, комитети, комисије и срески од-
носно градски народни одбори, преко којих СУ 
поднете пријаве, морају одмах по пријему оверених 
стројних карата од министарства грађевина народне 
републике преписати стројну карту за своју мартом 
теку евиденције бројног стања1 грађевинских машина. 

IV. — Завршни прописи 

Члан 11 

Упутство и обрасци за регистрацију и евид«№?и|у 
бројног стања грађевинских машина пронис^е се 
накнадно. 
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Удам 12 
Овај правилник ступ,а на снагу даном објављи-

ваи*а у „Службеном листу Фед вративме Народне Ре-
Облике Јурашавије". 

Мгбр. 23514 
22 децембра 1948 године 

београд 
Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с. р. 

914. 
На основу чл. 5 ст. 2 и чл. ЗА тач. 1 Уредбе о 

сузбијању к спречавању сточних зараза пр описујем 

П Р А В И Л Н И К 
О СУЗБИЈАЊУ МЕЛИТОКОКОЗЕ МАЛТЕШКА 

БРУЦЕЛОЗА) ОВАЦА И КОЗА 

Члан 1 
Сузбијање и спречавање заразне болести нели« 

томокозе (малтешке бруцелозе) код оваца и коза 
врши: се по одредбама Уредбе о сузбијању и опре«, 
чувању сточних зараза, по прописима издатим на 
основу ње и ло одредбама овога правилника. 

„ Члан 2 
Кад се у неком месту појави мелитококоза или 

одас&ана сумира да бет се ова зараза« могла појавити, 
месни (прадски) наредни одбор ће извршити попис 
свих оваца! и коза на своме подручју и забраниће 
шимово .студирање и набављање извеан свога подруч-
ја1. Накнадне промене (прираст, угинућа и клања) 
морају се уперити у списак пописаних оваца и коза. 

Члан 3 
Пошто изволиш одбор среског (градског) народ-

ног одбора сазна ма нг, који начин појави заразе 
односило1 о сумњи одредиће ветеринара, који ће од-
мах извршити индивидуални клиничког преглед свих 
оваца и коза тога места и пр ов ести дијагностички 
поступак алергичном или КОЈОМ другом научно при-
знато«* методом. 

Члан 4 
Према резултату клиничког прегледа и ди јашо-

стичжпг поступка по делић е се овце и козе у четири -
категорије: 

•а) болесне од мелитококозе (које показују кли-
ничке знаке оболења, или коЈе су даи е позитивну 
алерги ју . реакцију); 

б) сумњиве да! су оболеле од мелитскокозе (које 
помазују нејасне клиничке знаке болести, или које 
су дале сумњиву а л е р г и ј у реакцију); 

в) сумњива да су заражене мелитококозом (које 
не (помазују никакве знаке болести мелитококозе и 
које су дале негативну ал ер тиску реакцију, али су 
у последњу три месеца биле у додиру са болесним 
или на оболење сумњивим грлимо); и 

г) здраве односно несумњиве на мелитококозу 
(које нису долазиле у додир са грлимо наведеним 
под а, б и в, а алергични поступак је дао. негативан 
резултат), 

Чшз« 5 
Кад се У немом месту установи мелитококоза код 

0®аца ноти коза предузеће се у зараженом дворишту 
односно зараженом стаду следеће мере: 

а) издвојиће се грла за* која, се сумња да су за-
ражена (чл. 4 тач. в) од болесних и од оних за која 
се сумња да су оболела (чл. 4 тач, а, и б) са којима 
више не смеју долазити у додир; 

б) овце и козе које су оболеле и сне за коЈе се 
сумња да су оболеле обележиће се трајним и добро 
видљивим знаком (ровашење ,или какав други трајнији 
знак), док ће се посебним знаком обележити оне за 
које се сумња да су заражене; 

в) овце и козе које су болесне и оне за КОЈО се 
сумња да су оболеле морају се држати затворене у 
зараженом дворишту односно ограђеном простору; 

г) о®це и козе за моје се сумња да су заражене 
могу се пуштати на засебан пашњак под условом да 
не долазе у додир са незајраженим овцама, или ко-
зама и да имају одвојено појилиште; 

д) чишћење и дезинфекција оз 3% раствором 
овеже .припремљеног хлорног креча стана, торова и 
стајалишта где су се болесне и на оболење сумњиве 
овце и козе задржавале, прибора! и разних предмета! 
са којима су такве овце или козе биле у додиру, као 
и посуда у ко тима су њихови производи држани. 
Дезинфекција се може спроводити уз помоћ среског 
санитетско^ референта! односно санитарне еин:де ми-
ел ошке станице, ако ветеринарска служба не распо-
лаже са довољно1 средстава и стручних лица; 

ђ) простирку, остатке хране и ђубре из просто-
рија односно са1 простора где су била болесна! грла 
или она за која се сумња да су болесна, треба спа-
лити или изнети на место- које није у близини јавних 
путева, испаша, текуће воде, извора ид«- бунара и 
тамо дезинфиковати. Текво ђубре не сме се употре-
бљавати у повртарске сврхе; 

е) пастирима и другим лицима забрањено је по-
ништи у зараженим просторијама!; 

ж) иа излазу из заражених стаја и торова мора 
ге ставити врећа, крпа! или слама добро натопљена 
раствором хлорног креча; и 

з) коже оваца и коза моје су биле болесне или 
сумњиве да су оболеле или заражене мелитококозом, 
морају се пре употребе или пуштања у промет пот-
пуно осушити (најмање 60 дана, ТЈ1, док им реп и 
уши сасвим не отврдну), на месту неир иступали см 
животињама!, а вуну потапањем у кључалу воду де-
вин фик ов а те* 

Члан 6 
У месту у моме је установљења мелитококоза 

оваца или коза одредиће се следеће мере: 
а) ове овце и козе ставиће се под ветеринарски 

надзор и могу се пуштати само на оне пашњаке 
које одреди месни народни одбор по предлогу ве-
теринара; 

б) забраниће се за време трајања заразе сваки 
промет (трговина или било какво друго отуђивање) 
овцама и козама, изузевши ако су намењене за не-
одложно! клање; 

в) забрањено је употребљив ање, продавање, по-
клањање. замењивале или прерађиван^ овчијег и 
кози јес млека ако није претходно загрејано* на тем-
ператури (кување, пвстеризација, стерилизација), 
која уништава клице заразе; 

г) сваки случај побачаја код оваца и кола мора 
се хитно, саопштити извршном одбору среског (град-
ског) народног одбора, а леш по бач еног јагњета или 
јарета сачувати до доласка ветеринара, који ће зара-
жени материјал послати на испитивање. 

д) секциЈу лешева оваца и коза, које у биле бо-
лесне или сумњиве да су оболеле од мелитококозе. 
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као и секцију избачених фетуса (плода) може вр-
шити само ветеринар; и 

ђ) лешеви угинулих или због мелитококозе уби-
јених животиња као и лешеви избачених фетуса 
(плода,) морају се учинити »ешкодљивим или спаљи-
вањем или дубоким закоиавањем »а сточном гробљу 
или бацањем У јаму — гробницу. 

Члан 7 
Овие и казе, које су приликом извиђај а дале 

позитивну или сумњиву реакцију на мелитококозу, 
треба., цо правилу, поклати. . Одлуку о томе доноси 
министар пољопривреде народне републике на пред-
лог извршног одбора среског (градског) народног 
одбора, ш и извршни одбор среског (градског) на-
родног одбора по овлашћењу министра пољопри-
вреде народне републике. 

Ако у неком дворишту или стаду преко 40% 
оваца и коза да позитивну или сумњиву реакцију 
на мелитококозу, може министар пољопривреде на-
родне републике наредити да се покољу све овце и 
кеве из тога дворишта односно стада. 

У одлуци о клању одредиће се места за вршење 
клања, начин преношења оваца и кова до одређеног 
места за клање, мере опрезности за спречавање раз-
ношења заразе као и поступак са1 месом и осталим 
деловима од закланих животиња'. 

Одредбе чл. 23 Уредбе о сузбијању и спречава-
њу сточних здрава; којима се уређује питање накна-
де штете, примениће ог. и код клања, и угинућа оваца 
и коза и уништења ш и оштећења .предмета насталог 
у следству сузбијања мелитококове. 

Члан-8 
У зараженом месту морају се дијани останком по-

ступку подвргнути сви чобански пси, мао и остали 
пси који су били у додиру или могли доћи У додир 
са болесним или на заразу сумњивим животињама. 

Псе, који режира ју позитвко или сумњиво на 
ме ли то коко зу, треба одмах побити. 

Псе, који су р сатир али негативно, треба држати 
везане 6 месеци, ша; ако и ход поновног дијагностич-
ког поступка резултат буде негативан иа мелитоко-
козу, сматраће се незараженим. 

Члан 9 
Ако! су овце или козе које су болесне или за ко,'е 

се сумња да су заражене долазиле посредно или не-
посредно у додир са осталом стоком (говеда, коњи, 
свиње ил«' друге ѕа ову заразу пријемчиве домаће 
животиње) извршиће се и код тих животиња! дијаг-
ностички поступак 

Грла, која на дијагностички поступак даду пози-
тиван или сумњив резултат, издвојиће се од остале 
стоке и држави затворена. 

Даљи поступак са таквим гр лима1 регулисаће ми-
нистарство пољопривреде неродне републике посеб-
ним прописима. 

Члан 10 • 
Приликом извиђај а ветеринар је дужан да испи-

та одакле и на кој«! начин је зараза унета. Аио1 се 
утврди или посумња да је зараза унета! из »ехо-г дру-
гог места, обавиће се извиђај « у томе месту. 

Исто тако ветеринар ће проверити д а ли су пре 
установљења заразе болесне или сумњиве овце или 
коза отпремане у критичном времену у друга места, 
па ако јесу извршиће се извиђај и у тим местима. 

Ако се место из кота ј е зараза унета, или места 
у ко ја се ј е зараза могла пренети, налазе ва подруч-
ју другог ореоког (градског) народног одбора, мора 
се о томе хитно известити извршни одбор дотичног 
среског (градског) народног одбора и министарство 
пољопривреде народне републике, * л 

Члан 11 

О сваком уетановљењу мелитокхжозе ветеринар 
ће известити надлежног органа санитарне инспекције 
и назначити му име и место становала власника за? 
ражених грла, са предлогом о мерана које требф 
предузети ради спречавања преноса болести еа људе.; 

Исто тако дужни су органи санитарне тисне«!« 
није да известе органе вет ерни ар оке «*ужбе © уста-
новљен^ ове заразе код људи и да, ива могућност«*, 
назначе где и на који начин су се. могли заразити. 

Члан 12 
Из зараженог места могу се уз посебну дозволу 

отпремати овце и козе у друга1 места само ради 
неодложног клања (чл. 5 тач. б). Клање болесних 
грла и оних за које се сумња да су оболеа?1 може се 
вршити само у местима и . кланицама које одреди 
министарство пољопривреде народне републике* или 
орган кога оно одреди. 

Члан 13 
У зараженом месту морају се грла »е кој® се 

сумња да су заражена мелито-кокозом (чл. 4 тач. в) 
после 5—6 месеци подвргнути понова клиничком и 
дијагностичком поступку. Ако се установи да међу 
њима има болесних или сумњивих да еу оболела, 
поступиће се по прописима овога правилника. 

Члан 14 
Мелитококоза> ће се сматрати престанам кад 

последњег угинућа или клања болесник и сумњивих 
грла прође 6 месеци, а поновни дијагностички по-
ступак ксд свих оваца и коза1 зараженог места даде 
негативан резултат. 

Пре проглашења престанка заразе морају ее сва 
дворишта у којима је било заражених грла очистити 
и дезинфнковати. 

Члан 15 

Кад се менито коко за појави у већим размерама 
и кад постоји опасност да би се могла раширити и 
на даља подручја може министар пољопривреде на-
родна републике наредити да! се ове или само неке 
мере из чл. 6 овога! правилника прошире и »а таква 
угрожена (подручја. 

Члан 16 

Лита (моја се огреше о одредбе овог« иравилни? 
одговараће по казненим одредбама Уредбе. о> суб* 

биј&њу и спречавању сточних зареза. 

Члан 17 

За извршење овог.« правилника пропифаЈје миши 
старстеа пољопривреде народних република тао* 
требна упутства. 

Члан 18 

Овај правилник ступа на' снагу даном »објави®& 
ња У „Службеном листу Федеративна Неродне Ре* 
публике Југославије". 

XXIII бр. 38667 
17 децембра 1948 године 

Београд 
Министар пољопривреде, • 
инж. Мијалко Тодоровић, с. р. 
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915. 

На основу чл. 17 Уредбе о радним нормама, а у * 
сагласности са Претседником Привредног савета Вла-
де ФНРЈ, преписујем 

У П У Т С Т В О 

О СТРУКТУРИ, ШЕМИ ПРОЈЕКТОВАЊА И О ЕВИ-
ДЕНТИРАНА ТЕХНИЧКЕ НОРМЕ ВРЕМЕНА 

I. — Техничка норм,а времена је прорачунато 
време за извршење одређеног посла, добијено на 
основу пројектовања, најпродуктивнијег рада при 
извршењу одређених радњи под датим техничким и 
другим условима, који захтевају углавном следеће: 

а) радника који добро познаје технику произ-
водње, располаже одговарајућим стручним квалифи-
кацијама и праксом за одређени ПОСУО;. 

б) најбољу организацију рада уређаја и разме-
штаја радног места у датим условима' ради потпуног 
искоришћења радног времена; 

в) искључење сувишних радњи и покрета; и 
г) најбоље искоришћење подударања (прекри-

вања) повезаног ручног и механичког (машинског 
и др.) рада. 

Техничка! норма времена састоји се из припрем* 
ног-завршног времена и главног времена (времена 
израде). 

1) Припремно-завршно време претставља оно вре-
ме, које радник утроши на упознавање са радом, на 
припремању радног места, на реглажи машине,, на 
намештању и скидању алата и прибора и на предају 
завршеног посла. 

Особина овог времена састоји се у томе, што се 
оно рачуна само једанпут за целу количину про-
извода који се израђују без обзира на број јединица, 
под условом да се стално (континуирано) продужава 
производња на основу те припреме. Припремно-за-
вршио време се дели на активно припремно време и 
допунско припремно време. 

А. Активно припремно време претставља оно вре-
ме, које се употребљава на непосредно остварење 
припреме. 

Б. Допунско припремно време претставља оно 
време, које је потребно било при прелазу са једног 
ћоступка у припреми на следећи поступак, било ради 
других прекида насталих услед организације при-
премног рада. 

2) Главно време (време израде) је оно време, које 
радник троши при непосредној изради производа 
односно при непосредном вршењу услуге. 

Главно време (време израде) се дели на опера-
тивно време и допунско време: 

А. Оперативно време је оно време, које радник 
утроши при непосредном извршавању операција. 

Оперативно време се дели на технолошко време 
и помоћно време: 

а) Технолошко време је оно време, које радник 
•Троши на непосредно остварење технолошког про-
цеса, (промену форме и квалитета као: на измену 
Облика, димензије и површине предмета, на промену 
ј?тан>а, на измену структуре технолошких и механич-
ких особина, на измену спољашности предмета, на 
Ловеаивање предмета механичким и другим пу-
тем и сл. 

Технолошко време може да буде машинско и 
ручно: 

вл) машинско време је оно време у коме се тех» 
иолошки процес остварује акцијом уређаја без не-
посредног дејства радника, 

бб) машинско ручно време је оно време у кош 
се технолошки процес остварује акцијом уређаја 
непосредно дејство радника. 

вв) ручно време је оно време у коме се појац 
љује радник сам или са алатима, али без учешш 
рада механизма. 

б) Помоћно време је око време које радник тро-
иш на узастопне радње при свакој изради и бсј 
којих се не може обавити технолошки рад. У нб 
моћно време улази време потребно на пр. за. наме-
шташе и скидање предмета са машине, ва пренос 
лрипремљеног материјала са једног уређаја на други 
за пуштање у рад и обуставља«^ рада механизму 
за мерење итд. 

У састав техничке норме времена не улази оне 
помоћно време које је прекривено радом механизма 

3) Допунско време је оно време у току кога рад1} 
ник не врши рад него или прекида! опер1:Вд.ију или 
прелази са једне операције на другу, односно време 
у коме настаје прекид услед организације производ' 
ног рада. 

II. — У циљу правилног пројектовања и евиден-
тирања техничке норме времена, према структури ив 
тач. I овог упутства, треба имати у виду следећу 
структуру посла — који преставља комплекс учинка 
радника и уређаја — за који се утврђује техничка 
норма времена: 

Операција је непосредни објект техничког нор-
мирања. Она је део процеса у коме се рад врши без 
промене у алату, режиму обраде, технолошком ка-
рактеру и обиму рада. Тако су, на пример, разврта-
вање и нарезивање завоја две операције у процесу 
израде матица за шрафове; слагање опеке и разасти-
рање малтера две операције у процесу зидања. 

Операције које се врше на једном уређају прет-
стављају комплекс операција. 

Под комплексом операција се подразумева део 
процеса који остварује један или више радника на 
одређеном радном месту без прекидања другим ра-
дом. На пример, механичка обрада предмета на ре-
волвер стругу која се састоји из грубог стругања, 
развртавања и нарезивања ѕавоја, претставља ком-
плекс операција у случају да се све ове операције 
врше на једној машини, без обзира на то да ли се 
оне врше узастопно на једном предмету или у посеб-
ним етапама над једном групом предмета. При томе 
грубо стругање, брушење, развртавање и нарезивање 
претстављају по једну операцију овог комплекса 
операција. 

Ради анализе и пројектовања структуре опера-
ције потребно је да се она рашчлани на поступке. 

Поступак прегставља завршну радњу радника у 
одређеном циљу. Поступак се посматра одвојено' при 
анализи и пројектовању операција. Поступци могу 
да се поделе према циљу коме служе на следеће групе: 

1) технолошки поступци су они којима се непо-
средно постиже циљ технолошког процеса; 

2) поступци намештања којима се постиже одго-
варајући узајамни положај предмета и механизма; 

3) поступци састављања и растављања имају за 
циљ успостављање и прекид везе предмета рада са 
механизмом; 

4) поступци руковања механизмом имају за циљ 
укључивање и искључивање појединих радних де-
лова механизма и њиховог премештања; 

5) поступци испитивања и контроле имају за циљ 
провераван^ и контролу тока процеса и његовог по-
дударања са одређеним техничким условима. 

Поступци се деле иа покрете. 



Страна 1812 — Број 111 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ "Субота, 25 децзкбај) јШ 

Прилог 

На основу ставова изложених у Упутству о структури, шеми пројектовања и о евидентирању 
*ек**идае норме времена, образац за техничко нор мир ање који прописују министри Владе ФНРЈ над-
лежни за матичну грану доносиће се на основу ниже изложене шеме. При прописиван^ тога обрасца 
Ногу се према објашњењу у овом прилогу неки од елемената радне норме изоставити, док се неки могу 
$аш више рашчланити. За исту грану делатности односно врсту производње може се прописати је-
динствени образац, или више равних образаца. 

Р>есо|р: — —— 
АОР: — — 
Предузеће: — 

О Б Р А З А Ц З А Т Е Х Н И Ч К О Н О Р М И Р А И Е 

Р. бр. Н а з и в Наименован^ и шифра Р.бр. Н а з и в Наименување 

1 Грана делатности 4 Производ 

2 Врста производње 5 Делови производа 

3 Основна група 6 Операција 
I 

1 
-

7 Норма радног учинка 
(норма израде) 

Р.бр. Н а з и в Наименован^ и опис 

8 Посао (израда) 
и група по Уред-
би о платама 

9 Операција 

Р.бр. 

10 

3 и в 

Техничка норма времена 
1. Припремно завршно време 

А. акт. припремно време 
Б. допунско припремно 

време 
2. Главно време (време 

израде) 
А. оперативно време 

а) технолошко време 
аа) машинско „ 
об) машинско ручно „ 
вв) ручно „ 

б) помоћно „ 
Б. допунско „ 

Наименован^ и опис нормативног материјала Јед. мере И з н о с 

Р.бр. Н а з и в Опис и наименован^ 

11 Уређај 

12 
Норматив 
материјала 

13 
Тип организације 

рада 

14 
Начин на који је 
норма утврђена 

15 Други подаци 
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Покрет је део поступка помоћу кога долази до 
додира између радника и материјала односно меха-
низма или до премештања ако је додир већ извршен. 

III. — Н а основу принципа који су изложени у 
тач. I и ЈГ овога упутства, надлежни ресорни мини-
стри (претседници комитета) Владе ФНРЈ прописаће 
'Одговарајућу структуру техничке норме времена, 
шеме њеног пројектовања као и прописе о евиденти-
рања'ђа поједине врсте производње. При томе ће пре-
ма потребама одредити обим рашчлањавања елеме-
ната који су дати у тач. I и II овог упутства. 

Шема техничке норме времена поред изложеног 
треба да садржи још и следеће: 

1) начин на који је норма утврђена; 

2) услове под којима је норма утврђена; опис ме-
ханизма, норматив материјала, тип организације рада 
као и остале моменте који су потребни за дефини-
сање техничке норме времена. 

На основу структуре и шеме техничке норме вре. 
мена надлежни ресорни министри прописниаће « 
остале потребне обрасце службе нормирања као и 
обрасце и табеле за аналитичко праћење код поједи-
них врста производње. 

IV. — О в о упутство ступа на снагу даном објав-
живања у „Службеном листу Ф е д е р а л н е Народне 
републике Југослвије, а саставни део му је „Обр1Ѕ»-
зац за техничко нормирање" који -је дат у прилогу. 

IV број 17377 
15 децембра 1948 године 

Београд 
Министар рада, 

Љубчо Арсов, е. р. 
Сагласан, 

Претседник Привредног савета 
Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ ОБРАЗАЦ ЗА ТЕХНИЧКО 
НОРМИРАЊЕ 

Под 1—3 уноси се наименовање и шифра према 
номенклатури Савезне планске комисије. 

Под 4 се уноси наименован^ производа за чију 
се израду установљава норма. 

Под 5 се уносе делови производа на којима се 
врше поједине операције као на пример, код мон-
тажних радова у металној индустрији или код кон-
фекционирања у текстилној индустрији. 

Под 6 се уноси наименовање свих операција које 
цретстављају непосредне објекте нормирања при 
^зтановљавању норме за израду производа односно 
делова производа у смислу рубрике 4 и 5. 

Под 7) се уноси количина производа која треба 
^да се изради у јединици времена, што значи да је 
[Подна) редног учинка (норма! израде) величина 
обрнуто пропорционална »скрми• вршена. Гђ?и томе 

теба им1ати у виду да се припремно-завршно време 
обрачунава на целу количину производа која се 
наређују ић"основу извршене припреме. 

Под 8 се уноси посао мз Правилника о ршвр е га-
ван^ послова у групе као и група по уредби у коју 
спада посао који се нормира. Уколико се ради о 
утврђивању радне норме за групу радника, дају се 
сви послови те групе радника сем у случају где се 
ради о утврђивању колективне норме. 

Под 9 се уноси наим ено®: ње и опис операције 
која служи као непосредни објект нормирања. Код 
појединих -вр^а производње уносиће се по потреби 
и делови операције у смислу тач. II упутства. 

Под 10 се даје техничка норма времена исказана 
у временским јединицама у укупној величини, а за-
тим разложена на поједине елементе структуре, да 
би се добила слика о начину на који су комбин^ване 
основне норме за радне учинке (основне величине ѕа 
нормирање) ако се ради о изведеној радној норми, 
односно о начину пројектовања самосталне радне 
норме. Ова структура се код утврђивање норме 
времена по .искуству упрошћује тако да се на при-
мер узима само подела на припремно-зшршно време 
и главно време (време израде) и сл. 

Под 11 се уносе подаци карактеристични за уре-
ђај на коме се врши операција као: подаци из ма-
шинске карте, оптерећења и сл. 

Под 12 се уноси количина, квалитет, димензија 
материјала по нормативима, рецептуре као и посебно 
исказани нормирани проценат отпатка и нормирани 
проценат шкарта. 

Под 13 се уноси податак о томе да ли ес ради 
о бригадном систему, да ли је рад ситно-сериски, ве-
лико-сериски, ланчани и сл. 

Под 14 се уносе подаци о томе: 1) да ли је норма 
утврђена на основу таблица основних норми радних 
учинака за више елемената структуре времена или 
само за машинско време, а остале величине су обра-
чунате према њој и 2) да ли је машинско време изра-
чунато на основу формуле или је вршено само сни-
мање итд. 

Под 15 се уносе разни специфични подаци који 
су потребни ради потпуног дефинисања норме као: 
подаци о температури при којој се обавља операција, 
карактер осветљења, подаци о споредним појавама 
које се догађају у производњи (развијање штетних 
гадова) и сл. 

Код производа где имамо нормирање више опе-
рација испуњаваће се рубрике од 1—7 само једанпут, 
док ће се за поједине операције тога производа испу-
њавати само рубрике од 8 па надаље. 

Према потреби ће се поједине рубрике обрасца 
проширивати зависно од обима материје кој^ том 
рубриком треба да се обухвати. 

Даља упутства у погледу и з р а ж а в а њ а поједи-
них показатеља мз овог о б р а д а прописаће министри 
(преседници комитете) Владе ФНРЈ .надлежни еа ма-
тичну грану у меч1®долетај« ><н«фМира№». 
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На основу члана 2 Уредбе о установљивању 
нових група послова и платних разреда у постоје-
ћим уредбама о платама радника и ученика у при-
вреди и о одређивању специјалних додатака за, 
За обављање нарочитих послова, на предлог Мини-
стра лаке индустрије ФНРЈ и Министра1 рада ФНРЈ,' 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

0 ОДРЕЂИВАЊУ ОБРАЧУНСКИХ СТАВОВА ЗА 
ПЛАТЕ ПО РАДНОМ УЧИНКУ У МЕДИЦИНСКО! 

ИНДУСТРИЈИ 

1) Плата по радном учинку за поједине групе 
послова у медицинско] индустрији обрачунава се пд 
следећим обрачунским ставовима: 

група I 11— динара 
II 13.50 „ 

III 14.50 „ 
IV 1 6 , - „ 
V 1 7 . - ,, 

VI 1 9 , - „ 
„ VII 2 1 . - „ 
„ VIII 2 3 , - ,, 

IX 25,— „ 
2) Плаћање по овоме решењу вратиће се од 1 

октобра 1948 године. 

Бр. 19692 
18 децембра 1946 године 

Београд -
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

Министар лаке индустрије, 
Јосип Пази, с. р. 
Министар рада, 

Љубчо Арсон, с. р. 

Претседништво Владе ФНРЈ, по извршеном срав-
њен^ са изворни« текстом, установило је да се У 
тексту Уредбе о оснивању Главне дирекције помор-
ско-техничких предузећа, објављеној у „Службеном 
листу ФНРЈ" бр. 108 од 15 децембра 1948 године 
поткрала ниже наведена грешка те даје следећу 

И С П Р А В К У 

УРЕДБЕ О ОСНИВАЊУ ГЛАВНЕ ДИРЕКЦИЈЕ 
ПОМОРСКО ТЕХНИЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

У члану 7 иза речи „овлашћењима" треба ста*-
вити реч „главног". 

Из Претседништва Влаже ФНРЈ, 15 децембра 1948 
године. 

Р Е Ш Е Њ А 

За генералног диг "ктоо Геи'°оалне липрк-п 
за нафту и плин Министарства рударства ФНРЈ, 
решењем Министра рударства ФНРЈ пере. бр. 
6134/48, постављен је Радуновић Блажо, генерални 
директор за, Међународну шпедицију Министареша 
спољне трговине, у звању виши економист. 

За главног инжењера за бушење Генералне ди* 
рекције за нафту и плин Министарства рударству 
ФНРЈ, у звању виши индустриски инжењер, реше* 
њем Министра рударства ФНРЈ пере. бр. 6128/48, 
постављен је Петрић инж. Егон, главни инжењер 
Предузећа производња нафте Долња Лендава. 

За генералног инжењера, у сектору оперативе 
инвестиција, Мдаистерства' рудоетва ФНРЈ, у звањ^ј 
индустриски саветник, решењем Министра рудар* 
с т м ФНРЈ пере. број 6131/48, постављен је Костић' 
инж. Евгеније, генерални директор Генералне дирек*1 

ције рудника и топионица оборених метала; 

За директора рудника угља1 Храстник, решењем 
Министра рударства ФНРЈ пере. бр. 6132/48, ГОУ* 
стављен је Слока« Фрлани, индустриски пословођа. 

За генералног директора Генералне дирекције 
рудника и топионица, обојених метала! Министарства 
рударства ФНРЈ, решењем Министра рударства 
ФНРЈ пере. број 6130/48, постављен је Мићковић 
Милан, директор предузећа Рудници и топионице 
оловка! и цинка „Трепча,1'. 

за директора Ревизионе дирекције Народне бан-
ке ФНРЈ, у звању виши финансиски референт, реше* 
њем Министра финансија! ФНРЈ пере. бр. 415661/48, 
постављен је Лазаревић Душан, заменик директора 
Дирекције за извршење буџета. 

За ко мерциј али ог . директора Генералне дирек-
ције рудника и топионица обојених метала Мини-
старства рударства! ФНРЈ, у зиању виши комерција-
лист, решењем Министра рударства ФНРЈ пере. 
бр. 6503, постављен је Жбогар Стане, виши комер-
јалсгст Министарства комуналних послова НР Сло-
веније. 

За генералног инжењера Генералне дирекције за 
нафту и плин Министарства рудар с т м ФНРЈ, реше-
њем Министра^ рударства ФНРЈ пере. бр. 6137/48, 
постављен је Корен Стјепан, генерални директор. 

За директора Рудника олова и топионице Ме-
жице, решењем Министра рударства ФНРЈ пере. 
бр. 6414/48, постављен је Марин мз* Валентин, доса* 
дашњи службеник Министарства индустрије и ру-
дарства НР Словеније. 

За- секретара Министарства рударства, ФНРЈ, у 
звању управни референт, решењем Министра ру* 
дарства ФНРЈ пере. бр.«.6319/48, постављен је Крем-
Ж!ар Стане, секретар Главне дирекције рударства НР 
Словеније. 

За директора, план,а Генералне дирекције за угаљ 
Министарства рударства ФНРЈ, у звању економист, 
решењем Министра рударства ФНРЈ пере. бр. 
6502/48. постављен је Јованић Михајло, директор Ре-
парационог завода Решарационе комисије Владе 
ФНРЈ. 

За директора плана Генералне дирекције за нафту 
и плин Министарства рударству ФНРЈ, у звању 
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правни референт, решењем Министра рударства 
ФНРЈ тере. бр. 6504/48, постављен је Велимон^! Раи 
И т о ф ф директора фабрике „Руно" Мшштарства ин-' 
аустрије и рударства НР Слове,»ије. 

На основу члана 2 Закопа о орденима и меда* 
љама, а »а предлог Врховног команданта оружаних 
Снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ративна Народне Републике Југославије 

о е ш и о ј е 
да се за показану храброст и стечене заслуге 

за н&род у току н'3родно1с1слободил1:1чке борбе од-
ликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водник Шегрт Пана Јован; 
водници: Дрљачу Ђуре Јово, Кнежевић Марка 

Иван и Рашевић Саве Стево; 
Митас в Мирко и Шуња Ивана Антон; 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
ст. Л О Д Н И Ј И : Бабић Радовима Милош, Баружија 

Николе Сава, Ђекић Фраки Љуш и Муеулин Душана 
Милан; 

водници: Дрљача Ђуре Јово и Кнежевић Марк«' 
Иван; 

мл. водник Зорић Милоша Стеван; 
Костић Лазе Рајко, Лалос Милана! Саво, Мило-

вановић Живка Миливоје, Петровић Ђуре Душан, 
Прица Остоје Чедомир, Ренић Ивана Ленко, Савић 
Михајила Миле и Тишљер Марка Звонко. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Фрковић Николе Ђорђе, Илић Симе 

Цвијан, Обрадовић Крсте Обрад, Радић Петра Жи-
војин и Ухода Јересима Иван; 

водници: Крстић Станку Александар, Анђелковић 
Николе Влајко, Делаш Ивана Антон, Ђокић Свето-
зара Светислав, Езтимовски Јордана Александар, 
Филиповић Николе Јован, Илијевски Петка Душа«. 
Ивковић Филипа Вукадин, Кинкела Фрање Фрањо, 
Костић Илије Љубомир, Мандић Јордана Љубомир, 
Милошевић Радојице Новко, Миљковић Михајла Ми* 
Лорад, Никшић Миодрага Михајло. Перковић Ни-
коле Војислав, Петрушевски Ивана Илија, Раичевић 
Новака Арсо, Ранђеловић Тихомира Светомир, Сма-
шио џ ић Мухамеда Хамдија, Соколовић Милана Јо-
ва«, Спирковски Ванче Вукашин, Станковић Мла-
дена Тихомир, Ташјсијевић Михајла Љубиша, То-
мић Обраду Чедомир и Зарић Миодрага Јован; 

десетар«: Кнежевић Михајла Јован, Арнаут Ни-
коле Илија, Ађиахметсвић Раифа Мустафа, Бараћ 

. Ивана Јаков, Хафизовић Рефика Шериф и Хорват 
Јуре Звонимир: 

Ивошевић Милана Стеван, Јовановић Лазара Ра-
дуле, Кркић Лазара Милан, Метлић Ивана Иван, 

I Мешановић Суље Хајро, Скука« Пере Ивица, Сла-
| вец Ивана Франц, Стефановић То деси ја Александар, 
\ Шакић Радована Александар, Шеиаревић Петра Пе-
ј тар, бурчић Павла Стјепан и Вујчић Лазе Дмитар. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
ст. водници: Букорац Ранка! Ђорђе, Јовановић 

Милорад, Лазар Јосипа Рихард, Лазић Илије 
, Милосав, Меселџија Симе Илије!, Митровић Др,аго-
;-. .1»уба Живорад, Мр мак Косте Симон, Обровац Ивана 
I Мирослав, Пркајиш Светозара Мирослав и Прентић 

Ристе (Вукашин; 

водници: Андоновски Милев Дмитар, Атанаеије-
вић Диме Ђура, Барањи Матије Па1вр,а>, Цвијановић 
Миле Божо, Ђаић Борисава Љубиша1, Димовски Спи-
ров Славе, Ђорђевић Младена Божидар, Георгијев* 
ски Ебруша Павле, Госпић Павла Мате, Хаџимулић 
Мукарем,а Исмет, Хранила Аугуста Аугуст, Јаношев 
Љубомира Јован, Костић Јована Радивоје, Лутовац 
Милета Вадимир, Марушић Милисава Драган, Мија-
товић Миливоја Милисав, Милошевић Радојице 
Новко, Николић Алексијев Новица, Петковић Мак-
сима Адам, Плећаш ДШе Илија, Поповић Димитрија 
Миодраг, Ранђеловић Тихомира Светомир, Ристовски 
Ставра Трајан, Ровита«ин Хусејина "Салко, Смаил-
хоџић Мухамеда Хамдија, Станисављевић Радисава 
Драгиша, Станковић Александра Ђорђе, Стојковски 
Николе Стојан, Танасијевић Михајла Љубиша, То-
мић Обрада Чедомир и Жив мев ић Павла Живан; 

мл. водници: Јовановић Спасоја Михајло, Кандић' 
Илије Драго, Корен Павла Ђуро, Крстић Николе 
Милош, Николић Светолика Светислав, Огњеновић 
Алексије Ђуро, Томић Тихомира Драгомир и Здрав-
ковић Дур е Радисав; 

Ађијевић Сеида Бина, Ахметовић Беата' Сервет, 
Алексић Будимира Мих,ајад, Венчић Антона Драго, 
Блант Мирка Мирко, Бебо ло кић Милутина Илијаз 
Борстин Лазара Драгољуб, Бранковић Александра 
Милован, Булатовић Ђурка Михајло, Динчић Чеде 
Драгољуб, Драгомировић Андреја Матеја, Ђорђевић 
Ставка Милан, Ђуровић Максима Боривоје, Ефти-
мовски Јордана Александар, Фуруновић Ђерђа Јован, 
Гидрић Поља Љус, Гламочлија Марка Ђуро, Хасан-
беговић Јусуфа Есад, Ивановић Светислава Брани-
слав, Јевтовић Танасија Љубомир, Кожђовић Лазе 
Никола, Кончар Каролине Борис, Крстић Јакова Ра-
дојица, Кружић Радивоја Милова«, Лаудановић Ра-
до;)} Милојко, Лавић Живш Властимир,и Лукић 
Павла Март,ип, Мардешић Ивана Томислав, Мијато-
вић Бранислава Радисав, Милошевић Јована! Сретен, 
ка Душан, Симуљ Раде Миле, Срдић Душана Мила«, 
Петковић Адама Миодраг, Петровић Богољуба Вла-
стимир, Пинта*) Станка Станко, Прпић Грге Станко, 
Раци Османа Фаик, Симеуновић Милића Радојко, Ру-
салми Авзи Мемед, Савић Станислава Михајло, Се-
феровић Хасана Зечир, Симић Марка1 Душан, Симић 
Богдана Љубомир, Стаменовић Божидара Костадин, 
Стаменовић Милутина Радивоје. Мабић Рама Незир, 
Шакић Радована Александар, Шарац Анте Станко, 
Шипка Стевана Милан, Штандлео Розалије Радослав, 
Таки рсв ић Иви е Ва* јар, Вујанић Ивана Стојан Вин-
чић Лазе Дмитар, и Бун,дел. Алојза Антон. 

Бр 181 
18 новембра Ш48 године 

Београд 
Секретар. Претседник, 

М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с. р. 

На основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум народне скупштине Федера-
тивне Народне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за показну храброст, умешност у кома«-

доведу, осведочени рад на остварењу братства и је-
динства! међу нашим народима и стечене заслуге за 
народ у току народноослободилачке борбе одликују: 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ И РЕДА: 
ПОТПЈЃКОВНИК Пајевић Паје Љубивоје 
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ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
пуковници: Напи јало Михајла Љубомир и Пејо-" 

вић Панте Милош; 
Мајори: Вал алић Хоџе Смаил, Павковић Николе 

Петар. Симић Сн ве Мирко и Старчевић Милутина 
Милко:! 

капетани: Ђурица Илије Коста, Марић Јове Ни-
кола, Новаковић Милан Раде, Поповић Пере Радо-
ван, Радак Драгоља Живко, Радошевић Јове Лазо и 
Ступар Стојана Миленко; 

.поручник Ајгеровски Седмана Деврија; 
потпоручник Бурсаћ Стевана Боја; 
заставник Ђерић Раде Стеван; 
Петровић Радоја Миладин. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА И РЕДА: 

Пуковник Пејановић Теме Милутин; 
мајори. Ћургуз Боже Драгутин, Родић Саје Симо, 

Шкољан С а в е Раде и Вујић Пане Ђуро; 
капетани: Бабић Филипа Милан, В-шаћ Лазе Ми-

лан, Ћулум Николе Душан, Крстић Мате Душан, Ми-
јић Митра Остоја, Павић Васе Перо, Павловић Љу-
бомира Владимир, Поповић Илије Јефто, Радојичић 
Миле Надо, Стојановић Саве Јован, Вулетић Дмитра 
Владо, Зечевић Милош:;: Радош и Златић Милана Пр-
во е лаз; 

поручници: Димитријевић Спасоја Драгутин; Га-
јић Томе Михајло, Марић Николе Јово, С витли ћа 
Стан кп Спасоје и Штулић Илије Никола; 

потпоручник«: Бодловић Павла Бранко, Бр недић 
Вал ле Иван, Булат Милоша Јован, Царевић Роде Љу-
бо, Цономарковић Николе Стојан, Чанковић Вуја 
Деме, "Драгојевић Драгића Д^шан, Кнежевић Ђурђа 
Лепо, Кикић Луке Милован, Латиновић 'Буре Бранко, 
Мандић Саве Петар, Метикош Ђуре Милан, Митрши-
новић Марка Стева, Орловић Боже Марија', Павле-
тић Иван Виктор, Рад ека Јове Илија, Радуловић Јан-
ка Душан, Си муљ Раде Миле, Срдић Душама Милан, 
Станковић Јове Здравко, Вељковић Мил ана'Владимир, 
Влаисављевић Илије Ђуро и Бокић Млађена Срећко. 

заставници: Боснић Ђуођа Никола, Бућан Пе-
тра Милош, Цумбо Шпире Бранко, Ђерић Раде Сте-
ван, Гојић Тривуна Милош, Ковачевић Павла Раде, 
Медић Миле Никола, Мијачика Дује Анте, Плавшић 
Цвије Петар и Петровић Радоја Миладин. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗДИСКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
мајор Смољанорић Марка Драго; 
капетани: Башић-Лисичин Срећко Данко, Кру-

жић Фрање Звонимир и Гадошевић Јова Лазо; 
поручници: Андрић Тихомира Светомир и Мар-

ковић Милана Страшимир. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
капетани: Башић-Лисичин Срећко Данко и Марић 

Јове Никола; 
поручници: Дракулић Дане Ђорђе, Грбац Јосипа 

Јосип. Јанштрла Јанеза Јанез и Вукосав Милана Сла-
вко; 

потпоручници: Баук Стева Лазо, Бурсач Стевана 
Боја, Ђумић Николе Милан, Гајић Ђорђе Ненад, Гро-
зник Франца Франц, Хорват Петра Франц, Јаковље-
вић Јована Милан, Јерковић Паве Јосо, Кошљар 
Франца Иван, Лапчевић Милутина Стево, Мијић Ми-
хајла Петар, Милошевић Ђоке Добривоје, Палић Ах-
мета Јусуф, Париповић Буде Марко, Петрић Јанка 
Стјепан, Ружић Раде Милорад, Шупе Стјепана Симо 
и Вујанић Андрије Никола; 

заставници: Бабић Ђуре Стево, Бајић Милана Ми-
лован, Банковић Милисава Миливоје, Беадер Миће 
Момчило, Боко Ивана Јосип, Ћопић Петра Илија, Ди-
митријевић Андрије Радослав, Ђидић Ибре Мехмед, 
Гулин Ивана Марко, Илић Марка Божо, Јерчић Стан-
ка Правдо, Јовичић Метра Ристо, Карановић Лазара 
Марко, Кнежевић Петра Никола, Кокеза Ивана Бо-

рис, Костић Милутина Боривоје, Ковачевић Марка У-
рош, Козлина Марка Душан, Креча Николу Стевац. 
Лакић Симе Петко, Маленица Живка Миодраг,, Марића 
Јакова Стево, Мозгец Јосипа Алојз, Милошевић Или-
је Миле, Миловац Петра Милан, Миљковић Милана 
Драго, Митар Николе Томо, Млакар Марије Хенрик,-
Пантовић Антонија Живорад, Пејић Милована Ми-
ленко, Пејовић Јована Новак, Петровић Милована 
Мирко, Рашета Јове Стево, Рољић Симе Душан, Ру-
дић Ивана Станко, Савић Милана Михајло, Сузић Ва-
се Петар, Свитлица Петра Владо, Шикман Луке Јово, 
Шпирић Ђуре Урош, Томић Николе Милан, Вучено-
вић Симе Жарко и Петровић Радоја Миладин. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
мајор Јовановић Душана Драгољуб; 
капетани: Балвин Винка Душан, Колић Или3-~ 

Милош, Мамужа Блашка Михаило, Мијалчић Станка 
Радосав и Нешић Стојадина Светозар; 

поручници: Билић Јакова Винко, Крстев Тодора 
Славко, Мандић Ђуре Дејан, Мариновић Фрање Дра-
го, Ракинић Драгице Никола, Ручевић Ивана Ивица и 
Шпољар Аугуста Јосип; • 

потпоручник!: Бојовић Анте Никола, Јаношевић 
Жарка Миле, Маркош Саве Васо, Мијатовић Стевана 
Паја и Возељ Ивана Иван; 

заставници: Ценер Ивана Винко, Нојић Недељка 
Добривоје, Пејчић Александра Михајло, Радић Рада 
Божо, Рапаић Дане Милева, Сапић Будимира Радо-
сав, Симоновић Мирка Мирољуб, Бензен Марина Ан. 
те, Ђукић Милана Ђорђе, Фурланић Јосипа Телес, 
Јовановић Крсте Вукомир, Куновић Виктора Иван, 
Николић Драгутина Никола, Петровић Јаћима Пре-
драг и Попов Раде Јован. 

' МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
Фаркић Лазе Бранко, Марковић Радивоја Милан, 

Радивојевић Чедомира Бранислав и Станковић Је-
ленка Боривоје. 

Бр. 182 
18 новембра 1948 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с. р. 

На основу члана 64, тачка 6 Закона о Народној 
милицији, .а на предлог Врховног Команданта ору-
жаних снага ФНРЈ Президијум Народне скуптине На-
родне Републике Југославкје 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, пожртвованост и из : 

ванредне заслуге у служби Народне милиције одли-
кују: 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
мл. водници: Ђорђевић Љ. Милан; 
милиционари: Кнежевић Л. Душан и Ковачевић М. 

Влада. 
ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
милиционар^ Михајловић М. Милисав. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
милиционар и: Кларић И. Мартин и Мифтар Б. 

Дибран. 
МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 

милиционари: Бајрам А. Захир, Милановић М. 
Војислав, Мурат X. Муса, Станковић А. Живко и Ре-
цепи Р. Мухарем. 

Бр. 183 
4 децембра 1948 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, с. р. Др И. Рибар, с. р. 
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З А П И С Н И К 
II СЕДНИЦЕ Ш ВАНРЕДНОГ ЗАСЕДАЊА ВЕЋА 
НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ, ОДРЖА-

НЕ 28 НОВЕМБРА 1948 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

Претседавао Претседник Јосип Видмар. 
Секретар др Бранко Чубриловић. 

Претседник отвара седницу у 9,20 часова. 
Прочитани записник I седнице III ванредног за>-

седгња Веће прима без примедбе. 
Претседник саопштава да је Законодавни одбор 

поднео Већу на (решавање Предлог закона о Ордену 
јунака социјалистичко? рада. На предлог Претсед-
ник а Веће усваја; као прву тачку дневног реда пре-
трес овог законског предлога, пошто је у вези са 
Предлогом закон,з о почасним звањима трудбеника. 

Прелази сз на прву ттчку дневног реда: претрес 
Предлога закона о Ордену јунака социјалистичка 
рада. 

Пошто је известилац Токе Хафнер .поднео и о-
бразложло ©дворски КЗБ еш тач, & како пр« 'претресу 
није било (Пријављен их говорника Воће. гласајући 
дизањем руку ^едногласно- усв>г»ј'а1 овај законски 
предлог онако како »га је Законодавни одбор пред-
ложио, и упућује га Савезном већу на решавање. 

Прелази се на другу тачку дневног реда: пре-
трес Предлога закона о почасним звањима трудбе-
ника. 

Пошто је известилац Михаило Грбић прочитао 
и образложио од бо рск и извештај, Претседник отва-
ра (претрес.. У расправљању говорили су Нико Ју ран-
чић „за" и Милан Поповић ,за" на Веће, гласајући! 
дизањем руку једногласно усваја у целини овај за-
конски предлог и упућује га Савезном већу на, ре-
шавање. 

Прелази се на трећу тачку дневног реда: пре-
трес Предлога закона о проналасцима и техничким 
усаврш ен, им а 

Пошто је известилац Законе давног одбора Нин-
ко Петровић прочитао и образложио ^.дворски изве-
штај, Веће народа ка предлог Владе ФНРЈ, а по са-
гласности изветвена Законе давног одбора усваја 
следећу измену у чл. 49. У другој реченица- у дру-
гом реду уместо речи: „Савезној управи за лр'~ка-
(Давапѓгво" ставити „Пр етсе динку Савезне планске 
комисије". Сагласно своме последња реченица овог 
члана се мења и гласи: „Претседник Савезне план-
ске комисије доноси коначно решење''. 

Затим Претседник Видмар' отвора претрес • по 
овом законском предлогу. У расправљању говорио 
је Љубо Момчиловић „за", па Веће гласајући диза-
њем руку, једногласно усваја) овај законски предлог 
у целини и уну ћу Је га Савезном већу на решавање. 

Поелази се на четврту тачку дневног реда: пре-
трес Предлога закона о војним кривичним делима. 

Пошто је известилац Законодавно^ одбора Саво 
Оровић (прочитао и образложио одбереш* извештај, 
•Председник отвара претрес. У р астор авл^ању говори-
ли Павле Илић „за" и Јоза Миливојевић „за", па 
Веће гласајући дизањем руку, ^едногласно усваја 
овај законски предлог и упућује га Савезном већу 
на, решавање. 

Затим се прелази н,а претрес Предлога закона о 
изменама и допунама Закона: о инспекцији рада1, 
.претрес Предлога закона о овалном мору Федера-

тивна Народне Републике Југославије претрес Пред-
лога' закона « изменама « допунама Закона о аграр-
ној реформи и колони&ацији, претрес Предлога за-

кона о измени Закона о штампи и претрес Предлога 
закона о држављанству ФНРЈ. 

Пошто су известиоци Законодавног одбора: 
Срећко Жумер, Сретен Вукосављевић, Косан Павло-
вић, Драгољуб Илић и Јоза Миливојевић прочитали 
и овразложили одборски извештај и иако при ире-' 
тресу није било при јављених говорника, Веће, гла* 
сајући дизањем руку, појединачно усваја ове за« 
конаке предлоге и упућује их Савезном већу, у сми-
слу пословника на решавање. 

Прелази се на претрес предлога Президијум а 
Народне скупштине ФНРЈ за потврду Указа, донети* 
између VI редовног и III ванредног заседања На-
родне скупштине ФНРЈ. 

На предлог Претседник Веће одобрава и по-
тврђује: 

1) Указ ор. 1474 од 15 октобра 1948 године е 
разрешењу дужности др Сава Златића, Министра 
лаке индустрије Баладе ФНРЈ и постављају Јосипа 
Дави за Министра лаке индустрије Владе ФНРЈ; 

2) Указ Бр. 1506 од 23 октобра 1948 године о 
образовању Министарства за ношоословођене кра-
јеве; 

3) Указ Бр. 1507 од 23 октобра 1948 године а 
постављању Већеслава Хољевца за Министра, ва нс-
воослобођене крајеве; 

4) Указ Бр. 1511 од 26 октобра 1948 године а 
одређивању оавезно-републиканоког карактера Ми-
нистарства тешке индустрије Владе ФНРЈ. 

Прелази се на претрес предлога Владе ФНРЈ еа 
потврду уредаба донетих у времену од 27 септембра 
до 17 .новембра 1948 године, које је Влада донела на 
основу Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ да доноси 

.уредбе по питањима из народне привреде. 
На предлог Претседник Веће потврђује све 

ове уредбе. 
Затим Претседник одређује одмор од 15 минута 
После одмора У н ставку4 седнице, Претседник 

саопштава Већу да је Савезно веће доставило Већу 
народа Предлог закона о Ордену јунака социјали-
етичког реда. Предлог закона о почасним звањима 
трудбеника Предлог закона о проналасцима и тех-
ничким усавршењима, Предлог закона о изменам,? и 
допунама Закона о инспекцији рада. Предлог закона 
о војним кривичним делима, Предлог закона о обал-
ом мору Федеоативне Народне Републике Југосла-
вија, Предлог з гк ова о изменама, и допунама Закона 
о аграрној реформи и колониза-шји, Преглог закона 
о измени Закона о штампи, Предлог закона о изме-
нама и допунама Закона о држављанству ФНРЈ, онако 
како су усвојени у Савезном већу. 

Претседник даље саопштава да су текстови ових 
законских предлога истоветни са текстовима истих 
законских предлога који су коначно усвојени у Већу 
народа, и да је овим претрес свих ових законских 
предлога, у смислу пословника, довршен у Народној 
скупштини и биће доставлзени Ппезидијуму Народне 
скупштине ФНРЈ ради проглашења и објављиван^. 

Потом је Претседник Јосип Видмар честитајући 
народним поданицима државни празник 29 Новем-
бар — дан Републике, говорио о Петогодишњици 
постанка нове Југославије у Јајцу и о заслугама и 
признању Комунистичкој партији Југсславије за 
њено стварање. 

Претседник Видмар закључује седницу и III ван-
редно заседање у 13 часова. 

28 новембра 1948 године 
Београд 

Секретар^ Претседник, 
др Бранко Чубриловић, с. р. Јосип Видмар, с. р. 
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ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕјГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" у броју 47 од 25 новембра 1948 године 
објављује 

Правилник о приправничка] служби, стручним 
испитима и курсевима за за службенике пољонри-
»з)р ел}не струке; 

Наредбу о обавезно« заштитном цепљењу про-
тив туберкулозе, 

Упутство о формирању (структури) нижих је-
дитнствеких продајних цена на велико за. јечам, раж, 
овас (зоб), крупник, као и за јечмно и ражено 
брашно. 

У броју 48 од 2 децембра 1948 године објављује: 
Указ о одређивању предузећа локалног значаја 

„Козара" у Тузли и Среског предузећа за производ-
њу креча и-цигле у Хаџићима за предузеће републи-
Канског значаја; 

Упутство о издавању потврда лицима, која нису 
снабдевени радном књижицом и потврда, о чувању 
радних књижица; 

Решење о укидању Земаљске сточарске станице 
у Гацком: 

Решење о укидању Земаљске сточарске станице 
„Сутјеска" у Тјентишту, Срез фочански и Земаљске 
сточарске станице „Гвозно" у Гвозну, Срез фочански. 

У броју 49 од 9 децембра 1948 године објављује: 
Правилник о приправничкој служби, стручним 

испитима и курсевима у еко н о м е ко -к ом ер пиј ' 'л но ј 
струци, 

Правилник с> приправничком стажу, стручним 
испитима и курсевима за службенике просвгтно-
шаучне струке; 

Наредбе о расписивању појединачна« избора за 
избор народних одборника Среског народног од-
бора у Теслићу, месних народних одбора на под-
ручју Среског народног одбора у Теслићу и Град-
ског народног одбора у Бијељини. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службен д гласник Народне Републике Србије" 
у броју 57 од 18 децембра 1948 године објављује: 

Уредбу о Генералној дирекцији за изградњу 
великог канала Дунав—Тиса—Дунав; 

Уредбу о сагл!3,ш,"'вању врописа Уредбе о вину 
Основном закону о прекршајима; 

Упутство за извршење Уредбе о контроли про-
мета непокретности^1; 

Упутство о трошковима који улазе у поједина 
елементе планске продајне цене произвођача про-
извод,ч државних индустриских произвођачких пре-
дузећа локалног значаја: 

Решење о продужењу мобилизације приватних 
теретних моторних возила и ,а*уто-материјала; 

Наредбе извршних одбора градских народних 
одбора У Шапцу и Кос. Митровици и Среских на-
родних одбор,а срезова: Ђаковичког. Рамског, Ко-
п гонич ког И ,вокн»ежевског и Тамишког о расписи-
вању избора у изборним јединицама. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
У броју 23 од 20 октобра 1948 године објављује; 

Уредбу о оснивању повереништаза у среским $ 
градским народним одборима и реоргшизавдјЛ 
управног апарата народних одбора у Народној Ре-
публици Црној Гори; 

Уредбу о оснивању среских (градских) контрол-
них комисија и органа народне инспекције у Народ-
ној Републици Црној Гори; 

Решење о нижим јединственим продајним цена-
ма на велико белим житарицама у економској 1948/ 
1949 години са важношћу на територији Народне 
Републике Црне Горе. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 37 од 9 децембра 1943 године објав-
љује: 

Одлуку о организацији и раду Среског народ-
ног одбора за Срез скопски; 

Решење о деци коЈа подлеже обавезном школо-
вању у основним школама; 

Правилник о при,правничком стажу, стручним 
испитима и курсевима за службенике просветно-
научне струке. 

Правилник о издавању уверења за, коришћење 
права на бесплатно лечење односно лечење са по-
пустом у државним з д р а в с т в е н и установама; 

Упутство о регулисању продаје и куповине по-
љопривредних производа на подручју Народне Ре-
публике Македоније; 

Наредбу о регулисању промета пиринчане арпе 
и пиринча иа подручју Народне Републике Македо-
није до завршетка обавезног откупа. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Стр зна 

909. Указ о одређивању предузећа републи-
чког значаја за предузећа општедр-
жавног значаја — — 1809 

910. Уредба о платама новинара и публици-
ста _ — 1809 

911. Наредба о попису стоке, живине, кошни-
ца, воћних стабала и чокота винове лозе 
на територији Федеративне Народне Ре-
публике Југославија — — — — 1811 

912. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о премиеким додацима за слу-
жбенике југословенски?: државних желе-
зница — — 1812 

913. Правилник о регистрацији и евиденцији 
бројног стања грађевинских машина — 1813 

914. Правилник о сузбијању мелитококозе 
(малтешка бруцелозе) оваца и кова — 1815 

915. Упутство о структури, шеми пројекто-
вања и о евидентирања техничке норме 
времена — 1817 

916. Решење о одређивању обрачунских ста-
вова за плате по радном учинку у ме-
дицинско ј индустрији 1820 

Исправка Уредбе о оснивању Главне ди-
рекције * п ом о р е к о - т е х вич мих предузећа 1820 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа 

Југословенског штампарски предузећа, Београд 

Субота, 25 децембар 1948 


