
СМВТ~ ФАШИЗМУ - СЛОБОДА НАРОДУ 

петак, 31 децембар 1948 

БЕОГРАД 

БРОЈ 114 !ГОД. IV 

935. 
е 

На основу чл. 40 у вези са чл. 14 Закона о пето« 
годишњем плану развитка народне привреде Федера-
тивне Народне Републике ^Дугославије у годинама 
1947—1951, Влада ФНРЈ, на предлог Министра трго-
вине и снабдевања ФНРЈ и' Министра рада ФНРЈ, 
доноси 

У Р Е Д Б У 

О ШКОЛАМА ЗА УЧЕНИКЕ У ТРГОВИНИ 

Члан 1 
Ради омогућавања ученицима у трговини да поред 

практичног рада стекну и потребну стручну теориску 
Спрему и допуне своје опиће образовање, као и да 
се васпитају у духу социјалистичке трговине, оснивају 
се школе за ученике у трговини. 

Члан 2 
Школе за ученике у трговини оснивају министар-

ства трговине и снабдевања народних република и 
градски и срески народни одбори у сагласности са 
шшистарством трговине и снабдевања народне ре-
публике. 

Школе за ученике у трговини налазе се под ру-
Крводством • органа који је школу основао. Овај орган 
сноси и све трошкове око издржавања школе. 

Надзор над школама за ученике у трговини врши 
министарство трговине и ' снабдевања народне репу-
блике и министарство рада народне републике. 

Члан 3 
Школовање у школи за ученике у'трговини траје 

две године. 
Настава у школи за ученике у трговини састоји 

из предмета општег и предмета стручног образо-
вања. 

Стручно образовање састоји се из теоретске за-
ставе и допунска практичне обуке у школи и у трго-
вачким предузећима. Стручна настава може бити 
#пециј|а1л,изов ана за. поједине трговачке пране (.бранше). 

Наставни план и програм за предмете општег 
образовања прописује министарство просвете народне 
републике у сагласности са Министарством за науку 
и културу Владе ФНРЈ, а за стручне предмете Мини-
старство трговине и снабдевања ФНРЈ у сагласности 
са Министарством рада' ФНРЈ. 

Члан 4 
У школу се примају ученици у трговини који су 

завршили основну школу. 

Ученици се уписују у школу на почетку школске 
године. Изузетак од овога може одобрити министар-
ство рада народне републике. 

Уредно похађање школе обавезно је за све уче-
нике у трговини. 

За време трајања наставе ученици не могу да 
користе право годишњег одмора. ^ 

Време које ученик проведе у школи рачуна му 
се у његово радно време. 

Члан 5 
По успешно завршеном другом разреду ученици 

полажу завршни испит. 
Ученици који су положили завршни испит испу-

њавају услове за стицање звања млађег привредног 
помоћника. 

Члан 6 
У местима у којима има најмање 20 ученика у 

трговини, осниваће се школе за ученике у трговини 
у којима настава траје преко целе школске године. 

Школска година траје 10 месеци. 

Члан 7 
За ученике у трговини из оних места у којима се 

због малог броја ученика у трговини или због тех-
ничких разлога не може основати школа са наставом 
преко целе школске године, основаће се у одређеним 
центрима, где за то има услова, школе за ученике у 
трговини интернатског типа. 

У овим школама теориски део наставе траје че-
тири месеца годишње за сваки разред и изводи се. 
према наставном програму школе у којој настава траје 
преко целе школске године. У ове школе уписују се 
ученици по појединим трговачким гранама (браншама), 
а према утврђеном плану. 

За време трајања овог четворомесечног школо-
вања ученици се ослобађају од рада, али не прекидају 
радни однос. 

Издржавање ученика у овим школама пада на те-
рет предузећа у коме ученик ради. 

За ученике свих школа интернатског типа важе 
у свему одредбе чл. 5 ове уредбе. 

Члан 8 
Радом школе непосредно руководи управитељ. 
Ако је оснивач школе градски или срески народни 

одбор, за доношење решења о службеничка! одно-
сима управитеља и наставног особља потребна је са-
гласност министра трговине и снабдевања народне 
републике. 
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Члан 9 
Ближе прописе о организацији № раду школа 

доноси министар трговине и снабдевала народне ре-
публике у сагласности са министром $ада народне 
републике. 

Члан 10 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ ЗЈ 

^Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

31 децембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране. 

Маршал Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

Министар рада, 
Љубчо Арсов, е. р. 

936. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 

за доношење уредаба по питањима из народне при-
вреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра рударства 
ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГЕОЛОШКЕ СЛУЖБЕ 
% 

Члан 1 
Задатак је геолошке службе да помоћу савреме-

них научних метода и техничких средстава ради на 
испитивању геолошког састава и структуре тла на те-
риторији Федеративне Народне Републике Југосла-
ва^ . 

Члан 2 
За вршење геолошке службе оснива се у Мини-

старству рударства ФНРЈ Савезна управа за геолошка 
истраживања са седиштем у Београду. 

Савезна управа за геолошка истраживања врши 
све геолсшко-истраживачке радове преко својих за-
вода за геолошка истраживања у народним република-
ма. Ови заводи раде под непосредним руководством и 
надзором Савезне управе за геолошка истраживања. 

Члан 3 
У циљу извршења свог задатка Савезна управа за 

геолошка истраживања обавља нарочито ове послове: 
а) израђује нацрт плана свих геолошких истражи-

вања у рударству; 
б) врши свестрано и научно геолошко и геофи-

зичко испитивање тла имајући у виду истраживање, 
проналажење и утврђивање резерви рудних, И Н Д У -
СТРИЈСКИХ и осталих за привреду важних сировина, ИН-
ДУСТРИЈСКИХ, минералних и пнјаћих вода, као и грађе-
винског материјала; 

в) проучава наше руде, каустобиолите, минерал-
но-индустриске сировине, воде и грађевински матери-
јал, у циљу познавања њиховог састава и проналаже-
ња метода њиховог рационалног искоришћавања; 

г) прикупља, сређује и проучава минералошки, 
петрографски, палеонтолошки материјал, минерално 
благо и грађевински материјал, који служи за доку-
ментацију геолошког састава и минералног богатства 
земље; 

д) врши и надзире геолошко-истражизачке ра-
дове свих врста; прикупља и сређује све податке који 
се односе на минерално благо; 

ђ) води евиденцију о целокупном минералном бла-
гу, водама и грађевинском материјалу и у ту сврху 
образује фонд геолошких стручних докумената; 

е) обавља све послове из области примењене гео-
Логнје и геофизике, потребне развоју индустрије, по-
љопривреде, саобраћаја, одбране државе итд.; 

ж) објављује научне и практичне радове у вези 
са проучаван^! тла, минералног блага, вода и грађе-
винског материјала; 

з) израђује геолошке, рударске и остале карте са 
приказом састава и структуре тла, минералних сиро-
вина, вода и грађевинског материјала; 

и) уређује збирке доступне народу. 

Члан 4 

На челу Савезне управе за геолошка истражива-
ња стоји Главни управник који руководи свим посло-
вима Савезне управе. 

На челу завода за геолошка истраживања у на-
родним републикана стоје управници. 

Главног управника и управнике поставља Мини-
стар рударства ФНРЈ у сагласности са Претседником 
Владе ФНРЈ. . 

Члан 5 
Савезна управа за геолошка истраживања има по-

себан предрачун прихода и расхода у оквиру предра-
чуна прихода и расхода Министарства рударства ФНРЈ. 

Заводи за геолошка истраживања у народним ре-
публнкама имају своје посебне предрачуне прихода 
и расхода који у глобалним износима улазе у састав 
предрачуна прихода и расхода Савезне управе за гео-
лошка истраживања. 

Радови које заводи за геолошка истраживања буду 
вршили за рачун државних органа финансираће се из 
инвестиционих кредита ових органа. 

Члан 6 
Поред Савезне управе за геолошка истраживања и 

њених завода, геолошка испитивања и истраживања у 
земљи могу за своје потребе да вр е и други држав-
ни органи. Ове радове они могу изводити и преко за-
вода за геолошка истраживања Савезне управе за гео-
лошка истраживања. 

Ако ови органи за вршење поменутих испитивања 
и истраживања оснивају посебне установе, потребна 
је за то сагласност Министра рударства ФНРЈ. 

Државни органи дужни су да о свим својим радо-
вима на геолошким испитивањима или истраживањима, 
које они обављају мимо завода за геолошка истражи-
вања Савезне управе, обавештавају Савезну управу за 
геолошка истраживања непосредно или преко њених 
завода у народним републикана. Исто тако, они су оба-
везни да Савезној управи за геолошка истраживању 
достављају и све резултате постигнуте извршеним ис-
питивањима или истраживањима са свим потребним 
подацима. 

Савезна управа за геолошка истраживања мону? 
непосредно или преко својих завода да прегледа и над-
зире ове радове. 

Члан 7 
Ближе прописе о организацији и раду Савезне 

управе за геолошка истраживања и њених завода до-
неће правилником Министар рударства ФНРЈ. 

Члан 8 
Ступањем на снагу ове уредбе престају важиш 

прописи Уредбе о оснивању Завода за геолошка испи-
тивања при Министарству рударства ФНРЈ („Службе-
ни лист ФНРЈ" бр. 27/47). 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Страна 1850 — Број 114 
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Буџетска средства и сву покретну и непокретну 
имовину која се налазила на управљању Завода за гео-
лошка испитивања преузеће Савезна управа за* гео-
лошка истраживања. Службеници укинутог завода по-
стају службенпцима Савезне управе за геолошка истра-
живања. 

Геолошко-истражпвачки институт Министарства ру-
дарства НР Србије у Београду, Геолошко-истраживач-
ки институт Министарства индустрије н рударства НР 
Македоније у Скопљу, Геолошко-рударски институт 
Министарства рударства НР Хрватске у Загребу, Гео-
лошко-истраживачки институт Министарства индустри-
је и рударства НР Босне и Херцеговнне у Сарајеву 
и Геолошки завод Министарства за индустрију и ру-
дарство НР Словеније у Љубљани, који су Указом 
Президијума Народне скупштине ФНРЈ о одређива-
њу геолошких института народних република за уста-
нове општедржавног значаја под У. бр. 1804 од 27 де-
цембра 1948 године одређени за установе општедр-
жавног значаја и стављени под управу Министарства 
рударства ФНРЈ, постају заводи за геолошка истра-
живања из чл. 2 ове уредбе. 

Члан 9 

Ова уредба спута на снагу даном обј®вљи®ш>а 
у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

31 децембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар рударства, 
Светозар Вукмановић, с. р. 

937. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 

за доношење уредаба по питањима из народне при-
* ђреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра електропри-

вреде ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ ГЕНЕРАЛНИХ ДИРЕКЦИЈА ЕЛЕКТРО-
Ј1РИВРЕДЕ И ГЛАВНЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЕЛЕКТРОПРИ-
ВРЕДЕ МИНИСТАРСТВА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ФНРЈ 

Члан 1 
У саставу Министарства електропривреде ФНРЈ 

оснивају се: 
Генерална дирекција електропривреде за НР Ср-

бију са седиштем у Београду, 
Генерална дирекција електропривреде за НР Хр-

ватску са седиштем у Загребу, 
Генерална дирекција електропривреде за НР Сло-

венију са седиштем у Љубљани, 
Генерална дирекција електропривреде за НР Ма-

кедонију са седиштем у Скопљу, . 
Генерална дирекција електропривреде за НР Босну 

и Херцеговину са седиштем у Сарајеву, и 
Главна дирекција електропривреде за НР Црну 

Ј^ору са седиштем на Цетињу. 
као административно-оперативни руководиоца електро-
привредних предузећа општедржавног значаја. 

Министар електросривреде ФНРЈ одређује којим ће 
предузећима из надлежности Министарства електропрп-

вреде ФНРЈ управл»ати поједина генерална односно 
главна дирекција. 

Члан 2 

На челу генералне односно главне дирекције сто-
ји генерални односно главни директор. 

Члан 3 

Пословима погона и пословима изградње у г е ^ -
ралним и главним дирекцијана руководе генерални од-
носно главни инжењери. 

Планским пословима руководе директори плаќа, а 
комерцијална! пословима комерцијални директори. 

Члан 4 
Генералног односно главног, директора, генералне 

односно главне инжењере, директора плана и комерци-
јалног директора поставља Министар електропривреде 
ФНРЈ у сагласности са Претседником Владе ФНРЈ. 

Члан 5 

Генерални односно главни директор са руковом~-
ћим службеницима генералне односно главне дирекције 
које одреди Министар електропривреде ФНРЈ чине ко-
легијум генералне односно главне дирекције. Колеги-
јумом руководи генерални односно главни директор. 

Колегијум је саветодавни орган генералног одно-
сно главног директора који он сазива по свим важни-
јим техничким питањима, важнијим питањима опера-
тивног руковођења и начелним питањима, као што еу 
израда плана, организација предузећа, закључивање 
важнијих уговора,х реконструкција, рационализација, на-
црти правних прописа и слично. 

Ако се генерални односно главни директор не сло-
жи, са предлозима колегијума, сваки члан колегијума 
може затражити одлуку Министра електропривреде 
ФНРЈ. Ово не обуставља извршење наређења гене-
ралног односно главног директора. 

Члан 6 

Генералне дирекције и главна дирекција воде 
книговодство и "администрацију п;о начелима кој'* 
важе за државна привредна' предузећа«. 

Члан 7 

Ближе прописе о организацији и пословању гене-" 
ралних дирекција и главне дирекције и о овлашћењима 
генералних директора и главног директора, као и про? 
лисе о администрацији, доноси правилником' Министар ' 
електропривреде ФНРЈ. 

Члан 8 

Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 
„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

31 децембра 1948 године 
Београд 

4' 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Министар електропривреде, 
инж. Никола Петровић, с. р. 
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938, 
На основу чл, 1 Закона р ^ л а ш ћ е њ у ©дади 

ФНРЈ за доношене уредаба по петМШима из народ-
не привреде Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

0 ОСНИВАЊУ ДИРЕКЦИЈЕ УГОСТИТЕЉСКИХ 
ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Члан 1 

У Комитету, за туризам и угостителство Владе 
ФНРЈ оснива се Дирекција угостителски* предузећа 
општедржавно* значаја као а дм ин и е тр атип но • о п ер а-
тивни руководилац уГоститељских предузећа опште-
државиог значаја. 

Седиште Дирекције је у Београду. . 

Члан 2 
На челу Дирекције стоји директор који непосред-

но руководи свим пословима Дирекције. 

Члан 3 

Директор сг руководећи« службен иним а Дирек-
ције које одреди Претседник Комитета за туризам и 
угоститељ ство Владе ФНРЈ чине колегијум Дирек-
ције. К о л е г и ј у м а руководи директор. 

Колегијум је советодавно! орган директора који 
он сазива по свим важнијим питањима оперативног 
руковођења и начелним питањима, као што1 су из-
рада плана, организација предузећа, закључи вање 
важнијих уговора!, реконструкција, нацрти правних 
прописа и сл. 

Ако се директор не сложи са предуса им а коле-
гијума може сваки члан колегијума да тражи одлуку 
Претседник® Комитета за туризам и угостителство 
Владе ФНРЈ. Ово не обуставља извршење наређења 
директора. 

Члан 4 

Дирекција води книговодство и администрацију 
по ^ ч е л и м а која важе за државна привредна пре-
дузећа. 

Члан 5 

Ближе прописе о организацији и пословању Ди-
рекције и ©: -овлаш ћерима директора и р у к о в о д е ћ у 
службеника, као и прописе о администрацији, донеће 
Комитет за" туризам и угостителство Владе ФНРЈ. 

Члан 6 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 
у „Службеном дисѓу Федеративне Народне Репу-
блике Јулосл авије". 

31 децембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ " 
и Министар народне одбране, 

Маршал Јјугославнје 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

939. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 

'ФНРЈ за доношење уредаба шо питањима! ш к 
рѓсдне привреде Влада"" ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ ДИРЕКЦИЈЕ ОРТОПЕДСКИ^ 
ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Члан 1 

У саставу Главне инвалидске управе Комитета 
за социјално старање Владе ФНРЈ оснива се Дирек-
ција ортопедски* предузећа! огаштедржав.ног значаја 
као. административно-омер ати веш руководилац ерто*, 
ледених предузећа опште државног значаја:. 

Седиште Дирекције је у Београду. 

Члан 2 

На! челу Дирекције стоји директор, који неш* 
средно руководи свим пословима Дирекције. 

Члан 3 

Директор еа руководећим с^ужбеницима Дирек* 
ције које одреда Претседник Комитета за социјали« 
старање Владе ФНРЈ чине колегијум Дирекције. Ко-
легиј умом руководи директор. 

колегијум је сав ето давни- орг ги директора) који 
он сазива ио свим важнијим техничким питањима, 
важнијим питањима оперативног руковођења и начел-
ним питањима, и о што су израда плана, организам 
ција предузећа, зшкључивање важнијих уговора), ре-
конструкција, рационализација, нацрти правних про* 
писа и сл. 

Ако се директор^ не сложи са предлозима коле-
гијума, може сваки члан колегијума да тражи од-
луку Претседник а; Комитета аа» социјално старање' 
В$аде ФНРЈ. Ово не обуставља, извршење наређења 
директора'. 

Чл|ан 4 

Дирекција води књиговодство и администрацију; 
по начелима која важе за државна привредна преду-
зећа!. 

Члам 5 

Ближе одредбе о организацији и пословању Дцјр 
рекције прописаће Претседник Комитета за с о ц и ј а л 
но старање Владе ФНРЈ, 

Члан- 6 

Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у, 
„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
ЈугОславије". 

31 децембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
« Министар народне одбране, 

Маршал Југослав«је 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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940. 
№ основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за Доношење уредаба по тигањима из народне 
Привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра по-
морства ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О ОСНИВАЊУ ГЕНЕРАЛНЕ 
ДИРЕКЦИЈЕ БРОДАРСТВА МИНИСТАРСТВА ПО-

МОРСТВА ФНРЈ 

Члан 1 
У. наслову и у члану 1 ставу 1 уместо Генералне 

Дирекције бродарства Министарства поморства ФНРЈ 
савити „Генерална) дирекција трговачке .морнарице 
Министарства поморства ФНРЈ". 

Члан 2 
, Ова уредба ступа на снагу даном обј; 

У ,,Службеном листу Федеративне Наводне 
бликс Југо славије". -

31 децембра 1948 године 
Београд 

.Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар неродне одбране. 

Маршал Југос лави је 
Јбсип Броз-ТИТо, с. р. 

Министар поморства, * 
ВИЦКО Крстуловић, с. р. 

941. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра пошти, 

/ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ОСНИ-
ВАЊУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ГЕНЕРАЛНЕ ДИРЕК-
ЦИЈЕ ПОШТА, ДИРЕКЦИЈА ПОШТА И СРЕСКИХ 

ПОШТА 

Члан 1 
Укида се Генерална дирекција пошта основана 

, Уредбом о оснивању и организацији Генералне ди-
Секције пошта1, дирекција пошта и среских пошта 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 103/47). 

Члан 2 
Послове Генералне дирекције пошта вршиће Ми-

нистарства поигра ФНРЈ. 
Министар пошта ФНРЈ одредиће начин на који ће 

бити закључено досадашње пословање Генералне ди-
рекције пошта. 

Члан 3 ... 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у ^Службеном лПсту Федеративне Народне Репу-
блике Југослвије". • 

31 децембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар п л о д н е одбране, 

Маршал Јјутославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

(Министар пошта, 
др Заим шарац, с. р. 

942. 
На основу чл. 1 Закона о о в д ^ ^ љ у _ 

ФНРЈ1 за доношење уредаба по дада«*има из народне 
привреде, Влада ФНРЈ, на' предлог Министра пошта 
ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ОСНИ-
ВАЊУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ГЕНЕРАЛНЕ ДИРЕК-
ЦИЈЕ ТЕЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА, ДИРЕКЦИЈА ТЕ-
ЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕ-

ФОНСКИХ ЦЕНТАРА 

• - . Члан 1 

Укида се Генерална дирекција телеграфа и теле-
фона 'основана' Уредбом о оснивању и организацији: 
Генералне дирекције телеграфа и телефона,- дирек-: 
ција 'телеграфа и телефона и телегрѕфско-телѕфон-
<5ких центара („Службени лист ФНРЈ" бр. 102/47). 

Члан 2 
Послове Генералне дирекције телеграфа и теле-

фона вршиће Министарство пошта ФНРЈ. 
Министар пошта ФНРЈ одредиће начин на кр ји 

Хе бити закључено досадашње пословање Генераи&в 
дирекције телеграфа и телефона.. 

Члан 3 

'Ова уредба ступа на снагу Даном објављивање 
у „Службеном листу Федеративна Народне Репу-
блике Југо^лИвије". 

31 децембра 1948 године 
Београд 0 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југоол&вије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар- П10шта, 
др Заим Шарац, с. р. 

943. 
На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ у вези Указа 

Превиди ју ма Народне скупштине Федер аглине Ши. 
родне Републике Југослвије о> -образовању _ Мини-
старства! железница' и Министарства саобраћаја Ида-', 
де ФНРЈ У. бр. 1727/48 и Указа о образовању Ми-
нистарства за/ н!21уку и културу Владе ФНРЈ У. бр. 
1728>/48, Влада ФНРЈ, на предлог Пр етев димка Владе 
ФНРЈ. донеси 

У Р Е Д Б У 

О УКИДАЊУ КОМИТЕТА ЗА АУТОСАОБРАЋАЈ 
ВЛАДЕ ФНРЈ, КОМИТЕТА ЗА ШКОЛЕ И НАУКУ 

ВЛАДЕ ФНРЈ И КОМИТЕТА ЗА КУЛТУРУ И 
УМЕТНОСТ ВЛАДЕ ФНРЈ 

Члан 1. 
Укидају се Комитет за аутоскобраћај Владе 

ФНРЈ, Комитет за школе и науку Владе ФНРЈ и 
Комитет за културу и уметност Владе ФНРЈ. 

Сагласно Ука 
4>мѓј У. бр. 172 

Члан 2 
Президијум!з| Народне скупштине 

8 послове из надлежности Коми-

I 



С-рана 1852 — Број 1-14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Петак, 31 децембар 1948 

тета за гутосг^браћај Владе ФНРЈ преузеће Мини-
старство саобраћаја Владе ФНРЈ, а сагласно Указу 
У. бр.. 172Ѕ/48 послове из надлежности комитета за-
школе и науку Владе ФНРЈ и Комитета за културу 
и уметност Владе ФНРЈ преузеће Министарство' за 
неуку и културу Владе ФНРЈ. 

Члан 3 
Буџетска средстава и сву покретну и неп окретну 

имовину која се налазила на управљању код укину-
тих комитета преузеће одговарајућа министарства 
Владе ФНРЈ. Службеници укинутих комитета по-
стају службеници ма> одговара ју ћих министарстава 
Владе ФНРЈ 

Члан 4 
Ова уредба ступа иа снагу даном објављиван^ у 

..Службеном листу Федеративне Народне Републике 
(Југо славије". 

31 децембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

944. 
На основу члана 80 става 2 Устава ФНРЈ, Влада 

[ФНРЈ, не (предлог Пр е тс единка Владе ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О УКИДАЊУ КОМИТЕТА ЗА ЗАДРУГАРСТВО 
ВЛАДЕ ФНРЈ 

Члан 1 
Укида се Комитет за задругарство Владе ФНРЈ. 

Члан 2 
Послове из надлежности Комитета за задругарство 

Владе ФНРЈ .преузеће, гл тс: 
послове у вези са земљорадничким задругарством 

«— Министарство пољопривреде ФНРЈ; 
послове у вези са радничко-службеничким набавно-

продајним задругама — Министарство трговине и 
снабдевања ФНРЈ; 

послове у вези са занатским и осталим врстама 
задруга — Привредни савет Владе ФНРЈ. 

Трговачка и кредитна делатност свих задруга стоји 
под општим руководством и надзором Министарства 
трговине и снабдевања ФНРЈ односно Министарства 
финансија ФНРЈ. 

Члан 3 
Буџетска судства и сву покретну и непокретну 

имовину која; се налазила, на управљању код Коми-
тета! ѕз задр угар е тво Владе ФНРЈ преузеће Мини-
старство енол©привреде ФНРЈ и Министарство трго-
вине и снабдевања ФНРЈ по« споразуму. 

Ова министарства преузеће и све службенике уки-
нутог комитета. 

Члан 4 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

,,Службеном листу Федеративне Народне Републике Ју-
гославија". • 

51 децембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

945. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 

за доношење уредаба по питањима из народне при* 
вреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра рударства 
ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ ГЕНЕРАЛНИХ ДИРЕКЦИЈА УГЉА ЗА 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈУ, ХРВАТСКУ, СЛОВЕ« 

V НИЈУ И БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

Члан 1 
У Министарству рударства ФНРЈ оснивају се: 
Генерална дирекција угља за НР Србију са седи-

штем у Београду, » 
Генерална дирекција угља за НР Хрватску са се-

диштем у Загребу, 
Генерална дирекција угља за НР Словенију са се-

диштем у Љубљани, и 
Генерална дирекција угља за НР Босну гл Херцег 

говину са седиштем у Сарајеву, 
као административно-оперативни руководиоци рудар-
ских предузећа угља општедржавног значаја која се 
налазе на територијама ових народних република. 

Члан 2 
На челу генералних дирекција стоје генерални ди-

ректори који непосредна руководе свим пословима ге-
нералних дирекција. 

Члан 3 
Пословима погона у генералним дирекцијама руко-

воде главни инжењери који су уједно и први замени-
ци генералних директора. 

Планским пословима руководе директори плана, а 
комерцијална пословима комерцијални директори* 

Члан 4 
Генералне директоре, главне инжењере и остале 

директоре поставља Министар рударства ФНРЈ у са* 
гласности са Претседником Владе ФНРЈ. 

Члан 5 
У свакој генералној дирекцији, генерални дирек-

тор са руководећим службеницима које одреди Ми-
нистар рударства ФНРЈ чине колегијум генералне ди-
рекције. Колегијумом руководи генерални директор. 

Колегијум је саветодавни орган генералног дирек-
тора који он сазива по свим важнијим техничким пи-
тањима, важнијим питањима оперативног руковођења 
и начелним питањима, као што су израда плана, орга-
низација предузећа, закључивање важнијих уговора, 
реконструкција, рационализација, нацрти правних про" 
писа и слично. 

Ако се генерални директор не сложи са предло-
зима колегијума, сваки члан колегијума може да тражи 
одлуку Министра рударства ФНРЈ. Ово не обуставља 
извршење наређења генералног директора. 

Члан 6 
Генералне дирекције воде книговодство и адмЦг 

нистрацију по начелима која важе за државна привред* 
на предузећа. 

Члан 7 
Ближе прописе о организацији и пословању гене-

ралних дирекција угља и о овлашћењима генералних 
директора и осталих директора, као и прописе о адми-
нистрацији, доноси правилником Министар рударства 
ФНРЈ. 
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Члан 8 
Ступањем на снагу ове уредбе укида се Генерална 

дирекција за угаљ као адмннистративно-оперативнн ру-
ководилац _ рударских предузећа за угаљ општедржав-
ног значаја основана Уредбом о оснивању генерал-
них и главних дирекција Министарства рударства ФНРЈ 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 19/47). 

Члан 9 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Јјугославије". » 

31 децембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар рударства, 
Светозар Вукмановић, с. р. 

З А П И С Н И К 

| СЕДНИЦЕ IV ВАНРЕДНОГ ЗАСЕДАЊА САВЕЗ-
НОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ, ОДР-
ЖАНЕ 26 ДЕЦЕМБРА 1913 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

Прстседавао Потпре? седрик Фрањо Рики. 
Секретар! Момчило Марковић. 
Потер етседник Орлово Гажи отвара I седницу IV 

ванредног заседања у 17,20 часова и чита Указ 
Предади^ ма Неродне скупштине ФНРЈ о сазивању 
Народне с к у ш т и н е у IV ванредно заседање за 26 

.децембар 1948 године. 
Сви присутни народни посл ш е д и саслушали су 

стојећи читање овога Указа!. 
За овим Потпретседпик саопштава Већу, да је 

23 децембра 1948 године пееле дугог и тешког боло-
вања умро у Војној болници у Београду народни 
посленик Савезног већа Аћим Груловић и у свом 
краћем говору износи његову улогу у народно осло-
бодил ачко ј борби и његов рад на обнови «1 изградњи 
земље. Веће је једним минутом ћутања о д а м по-
следњу пошту свом почившем другу Аћиму Гру ло-
ви ћу. 

Саопштава се да ЈС Влад,а ФНРЈ поднела Савез-
ном већу на потврду уредбе донете у времену од 
11 новембра до' 24 децембра 1948 године на основу 
Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ за доношење уре-
даба! по питањима из народне привреде. 

Даље се саопштава да је Влада ФНРЈ поднела 
Савезном већу на решење:: Предлог општедржаЕНОГ 
буџета за 1949 годину; Предлог закона о општедр-

.ж«е»ом завршном рачуну за 1947 годину; Предлог 
закона о изменама и допунама Закон,а\ о државним 
службсницима; Предлог закона о изменама и допу-
нама Закопа о општој државној контроли; Предлог 
закона 101 изменама гл допунама Закона о државним 
матичним књигама; Предлог закон,а о саг лишавању 
савезних закона са Основним законом о прекршајни^ 
Предлог закона о изменама»и допунама Закона о 
обавезној служби медицинеког особља и Предлог 
закопа о изменама и допунама Закона о војној обан 
вези држ1ављте»а Федеративна Народне Републике Ју-
гославија. 

Претседавајући саопштава да су прва два закон-
ска^ предлога V смислу .одредаба. Пословника упућена 
Одбору за привредни план и финансије а сви остали 
законски предлози Законодавно^ одбору. Исто тако 
објављује да, су оба' одбора наднели .своје, извештаје 
по свима ђаконским предлозима кој«: су им били 
упућени на претрес и да су ови извештаји са пре-
фишћоним текстовима законских предлога штампани 
'И (додељени народним нужницима . 

С а општ,ав,а се да ја Президијум Народне скуп-
штине ФНРЈ доставио Савезном већу на одобрење 
Указе донете у времену између 1Д и IV ванредног 
зао ед ања Народне скупштине а н,а основу чл. 74 тач. 
13 и 15 Устава Федеративна Народне Републике Ју-
гославија. 

Саопштава се и упућује Ма ида,тно-имуедатетаом 
одбору акт Президијум а Народне скупштине ФНРЈ 
којим доставља извештај Јавног тужиоца Народне 
републике Словеније бр. 20 од 25 новембра 1948 го-
дине да је Бохинц Андреј, народни посланик Савез-
ног већа због кривичних деља против народа и др-
жаве осуђен на казну лишења слободе е принудним 
радом доживотно, на трајан губитак ових грађанских 
отрова и на конфискацију целокупне имовине. 

Саопштава ју се молбе народних посланика за 
отсуства и боловања, и на предлог претседавајућег 
Веће одобрава по пет дана отсуства народним по-
даницима Лавру Кухару, Памти Малишићу, Николи 
Божовићу и Сими Колшенићу. 

Саопштава се акт Президијум а Неродне скуп-
штине ФНРЈ којим извештава! Савезно веће да је 
замакао заједничку седницу Савеза већ«' и Већа 
народа за 27 децембар. 1943 године у 10 часова са 
дневним редом: Општи претрес Предлога спштедр-
жавног буџете за 1949 годину. 

Пошто веће прима на знање овај извештај пре-
ла"« се на дневни ред: Утврђивање дневног реда.!. 

ПоТпретседрик Фрања; Тажи предлаже Већу днев-
ни ред за идућу седницу, који Веће једногласно усвѕн 
ја, из? закључује седницу у 17,45 часова и објављује 
да ће идућа1 седница бити заказана) писменим путем 
са дневним редом: 

1) Гласање о Предлогу опште државног буџета за 
1949 годину; 

2) Претрес Предлога -закона о опште државном 
завршном рачуну за 1947 годину; 

3) Претрес Предлога закона 01 изменама и допу-
нама закона о општој држ,авној контроли; 

4) Претрес Предлога закона о; сагла/шавању са-
везних закона са Основним законом о прекршајни а; 

5) Претрес Предлога закона о изменама и до-
пунама Закона о државним магичним књигама; 

6) Претрес Предлога закона о изменама и допу-
нама Закона о војној обавези држављана Федератив-
на Народне Републике Југославије; 

7) Претрес Предлога закона о из менама и допу-
нама Закона о обавезној служби медицинско? 
особља; 

8) Прогрес Предлога закова о изменама и допу-
нама Замена о 'државним службгницрма; 

9) Претрес Предлога одлуке о потврди уредаба 
Владе ФНРЈ донетих у времену од 11 Новембра до 
24 децембра 1948 године; и 

10) Потврда Укази1 Президијума Народне скуп-
штине ФНРЈ донетих у времену између III « IV ван-
редног заседања Наредне скупштине а на основу 
члана 74 тач. 13 и 15 Устава ФНРЈ. 

26 децембра 1948 године 
Београд 

Секретар, 
Момчило Марковић, с. р. 

ПотпретседииЈС 
Савезног'Већа; 

Фрањо Гајки, е. р-

З А П И С Н И К 

I СЕДНИЦЕ IV ВАНРЕДНОГ ЗАСЕДАЊА ВЕЋА' 
НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ, ОДРЖАНЕ 

26 ДЕЦЕМБРА 1948 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

Претседава.© Претседник Јосип Видмар. 
Секретар Јоза Миливојевић. 
Претседник Јосип Видмар отвара I седницу IV 

ванредног заседања у 17,15 часова и чита Указ Преза-

б р о ј 114 — Страна 1855 
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дијума Народне скупштине ФНРЈ о сазивању Народне 
скупштине у IV ванредно заседање за 26 децембар 
1948 године. 

Сви присутни наредни посланици саслушаш су 
стојећи читање Указа. 

Претседник саопштава Већу да је Влада! ФНРЈ 
у смислу чл. 63 Устава доставила! Већу народа на 
решавање: Предлог опште др живиот буџета за 1949 
годину; Предлог закона (01 општ о д р ж а но м завршном 
рачуну за1 1947 годину; Предлог закона! о саглашава њу 
савезних закона Основном закону и прекршајима; 
Предлог закона о изменама! гл допунама Закона о 
војној обавези држављана Федеративне Народне Ре-: 
публике Ју посл.авије; Предлог закона! о изменама и 
допунама' Закона о обавезној служби медицинско** 
(особља; Предлог закона, о изменама и допунама 
'Закона О1 општој државној контроли, Предлог зако-
на о изменама и допунама Закона1 о државним ма-
гичним књигама; и Предлог закона' о изменама и до-: 
пупам а Закона к> државним службе ни цима. 

Претседник Видмар саопштава да су ораа! дв'а за-
конска пргдло1Р31 у смислу одредаба Пословника уну* 
•ћсн.рЈ Одбору за! привредни план и финансије, а сви 
остали законски предлози Закон ода вио м одбору. 
Ист тако објављује да су оба Одбора поднели своје 
извештаје го свима законским предлозима који су 
им били упућени на' претрес и да су ови извештаји 
са пречишћеним текстовима законских предлога штам-
пан« и раздељени народним посланицима, и да ће 
бити стављени на дневни ред кад то- Веће одлучи!. 

Саопштава се да је Влада ФНРЈ поднела Већу на-
рода на потврду уредбе донете у времену од И но-
вембра до 24 децембра 1948 године на основу Закона! 
о овлашћењу Влади ФНРЈ за доношење уредаба по 
питањима! из народне привреде. 

Веће прима к знању и одобрава одлуку Прези-
ми јума Народне скупштине ФНРЈ о лишењу слобо-
де и о покретању кривичног поступка против- Џека) 
Хоџић® и др Обрена Бл аго јези ћа!, посланика! Већа 
народа. 

Саопштава' со да је Президијум Народне скуп-
штине ФНРЈ доставио' Већу народа на одобрење 
указе донете у времену између III « IV ванредног 
заседања .Народне скупштине ФНРЈ, а на« основу чл. 
74 тач. 13 и 15 Устава« Федеративне Народне Репуб-
лике Југослвије . 

Саопштава ЈУ се молбе народних посланика за 
отсуства и боловања и на предлог Претседник^ Већа 
одобрава по пет дана отсуства народним пос лавинама 
Кериме Муча, Миљану Томичнћу, Венку Марковском и 
'Живојину Ћурчићу. 

Саопштава се акт Президијума Народна скуп-
штине ФНРЈ којим извештава Веће народа да је 
заказао заједничку седницу Савезног већа и Већа 
народа за 27 децембар 1948 године у 10 часова са 
дневним редом: Општи претрес Предлога општедр-
жјзвног буџета за 1949 дедину. 

Пошто Веће прима на знање овај извештај пре-
лази са на дневни ред: утврђивање дневног реда. 

Претседник Јосип ,Видмар предлаже Већу дневни 
ред за идућу седницу: 

1) гласање о Предлогу општ едр живи ог буџета за 
,1949 годину; 

2) претрес Предлога! закона о општедржгеном 
завршном рачуну за 1947 годину; 

3) претрес Предлога закона о изменама и допу-
нама! Закона о општој државној контроли; 

4) претрес' Предлога закона а саглашава«^ са-
везних закона са Основним законом о прекршајимјаг, 

5) претрес Предлога закона о изменама и допу-
нама Замена о државним матичним књигама; 

6) претрес Предлога закона о изменама и допу-
нама Закона о во јној обавези држављана Федер а* 
тавне Народне Републике Југославија; 

7) претрес Предлога! закона 101 изменама и допу-
нама Закона о обавезној служби! медицинско«',1 

особља; 
8) претрес Предлога закона о изменама и допу-

нама Заносна о државним службеницима; 
9) претрес Предлога одлуке о потврди уредаба 

Владе 'ФНРЈ донетих у времену од 11 новембра до: 
24 децембра 1948 године; 

10) потврда указа Президијум^ Народне скупи 
иглине ФНРЈ донетих У времену измећу ИТ м IV шаи-: 
редног заседања Народна скупштине ФНРЈ, а Иа ос«И 
нову чл. 74 тач. 13 и 15 Устава ФНРЈ. 

Предложени дневни ред Веће једногласна усвајам 

Потом Претседник Видмар закључује! седницу у 
17,30 часова и објављује да ће идућа бити заказана 
ииеменим путем. 

26 децембра 1948 године 
Београд 

Секретар, Претседник, 
Јоза Миливојевић, с. р. Јосип Видмар, р . 

С А Д Р Ж А Ј : 

Стража 
935. Уредба д! школама за ученике у трго-

996. Уредба^ о организацији геолошке слу-
жбе — - — _ 1850 

937. Уредба о оснивању генералних дирек-
цији електропривреде и главне дирек-
ције електро привреде Министарств а 
елек т ропривр еде ФНРЈ — — — — - 1851: 

938. Уредба о оснивању Дирекције угости-
телските предузећа' опште др ж а® н о г 
значаја — — — — 1852 

939. Уредба о оснивању Дирекције ор топ ел-
ек их предузећа опиле државног значаја 11832 

940. Уредба1 о измени Уредбе о оснивању 
Ген ердан© дирекције бродарства Ми-
нистарства поморства ФНРЈ — — 1853 

941. Уредба о изменама и допунама Уредбе 
о оснивању и организацији Генералне 
дирекције пошта, дирекција пошта и 
среских пошта — •— — — >11853 

942. Уредба о изменама! и допунама Уредбе 
о оснивању и организацији Генералне 
дирекције телеграфа и телефона', дирек-
ција телеграфа и телефона и телеграф-
ско-телефонских центара — — 1853 

943. Уредба о укидању Комитета за; луто-
саобраћај Владе ФНРЈ. Комитета! за 
школе и науку Владе ФНРЈ и Комитета' 
за; културу и уметност Владе ФНРЈ —1 1863 

944. Уредба о укидању Комитета за задру-
гар ство Владе ФНРЈ — — — 1864 

945. Уредба о оснивању генералних дирек-
ција угља1 за народне републике Србију, 
Хрватску, Словенију и Босну и Херцего-
вини у — — 1854 

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

Југословенско^ штампарског предузећа, Београд 


