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376. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба! по пита.њима Кз неродне 
привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра спољне 
трговине ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ТРОШКОВИМА ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА КОЈА 
СЕ БАВЕ ПОСЛОВИМА ИЗВОЗА И УВОЗА 

I. — Опште одредбе 

Члан 1 
Прописи ове уредбе примењиваће се на сва др-

жа.вна предузећа ко ја се искључиво баве п-ословима 
извоза и увоза, као и ка) остала државна предузећа 
која се делимично бгв-е пословима извоза и увоза, 
и то У погледу њиховог изазовног и увозног посло-
вања. 

Прописи ове уредбе о одређивању и обрачуна-
в а ј у маржи прнмењива(ће се и на извозно и увозно 
пословање, ои'Гх државних установи!, задруга и њи-
хових савеза, као и устано-ва и предузећа! друштве-
них организација, који дебију планске задатке од 
Министарства спољне трговине ФНРЈ. 

Члан 2 
Предузећа, установе и задруге из чл. 1 ове уред-

бе покривају трошкове извозно-увозног пословања 
из о,дређених обрачунеких маржи. 

Обрачунске марже из претходног става обухва-
тају следеће елементе: 

1) основну маржу и 
2) допунску маржу. ' -

Члан 3 
Основна маржа служи за покриће редовних тро-

шкова извоза и увоза и обухвата' следеће елементе: 
з) трошкове извоза и увоза; 
б) допринос за а мор т из аци ју; 
в) допринос за фонд за рзционализацију по-

словања и подизање нивоа културног трговања, 
(фонд за рационализацкју); 

г) допринос за. фонд руководства предузела; н 
д) допринос за подизање кадрова. 

Чл ан 4 
Допунема маржа служи за покриће посебних 

трошкова извоза и увоза и обухвата; следеће еле-
менте: 

а) допринос за стимулацију спољне трговине; 
б) допринос за покриће, изванредну трошкова 

извоза и увоза; и 

в) допринос 301 покриће оправданих разлика 
које настају услед већих стварних трошкова преду-
зећа у смислу чл. 19, ст. 2 под в) ове уредбе. 

II. — Трошкови извоза и увоза 

Члан 5 
У трошкове извоза м, увоза улазе сви трошкови 

који су потребни еа правилно и културно трговање 
оа Ин ос град стао м, и то: 

а) трошкови робног промета; 
б) трошкови пословних просторија; 
в) општи управни трошкови; 
г) фонд алгама особља које се плаћа по ефекту 

рада; и 
д) фонд плата особље, кој-е се не плаћа по 

ефекту рада. 

Члан 6 
Државна предузећа коЈа се искључиво или пре-

тежним делом свога пословања баве посл ов имс из-
воза' и увоза', а чије су пословне просторије у це-
лости или делимично смештене у сопственим згра-
дама, обрачунаваће у оквиру трошкова извоза н 
увоза (посебно у оквиру трошкова п о с л о в н а про-
сто рија) и одређени допринос за закупнине послова 
них просторија. Постотак овог доприноса за поје-
,тина предузећа одређује Министар спољне тр гол ине 
ФНРЈ. 

Начин употребе доприноса за закупнине послова 
них просторија про-писује Министар финансија 
ФНРЈ, на предлог Министра спољне тргов-ине ФНРЈ, 
у сагласности са Претсе динком Савезне планске ко-
мисије. 

III. — Допринос за амортизациЈу 

Члан 7 
Доприн-осом за амортизацију обезбеђују се с-р-адч 

с т а за замену и велике оправке Основних средстава^ 
и то: инвентара!, уређаја и превозних сре летава. 

Допринос за амортнзацију дели се на део коЈк 
служи за замену основних средстава и део који слу-
жи за в-елике оправке. 

Део амортизационог доприноса који служи ва 
замену осн-овних средстава уплаћују предузећа- У 
Опшпедржавни аморткза^иони фонд. Део амор ти за-
диви ог доприноса који служи зе велике оттравкв 
основних средстава уплаћују предузећа у амортизер 
циони фонд п.редузећа. 

Члан 8 
Средствима која су државна предузећа савезно!! 

значаја која се баве пословима извоза и увоза ушни 
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1ила у Олштедржавни а,мортизациони фонд, распо-
лаже Влада ФНРЈ. 

бледе народних република донеће прописе о 
располагању средствима ко-ја су предузећа репу-
бличког и локалног значака уплатила у Ошштедр-
жавни емортизациони фо-нд. 

Предузећа самостално располажу средствима 
свог амертизганионог фонда! на основу одобрених 
фи нане нек их планова). 

Члан 9 
Постотак доприноса за амортизацију за, поједина 

афжазн-а предузећа', која се искључиво или прете-
жно баве пословима извоза ИЈ увоза, одређује Мини-
стар спољне трговине ФНРЈ, и то у границама ми-
нималног и максимално^ постотку Минимални и 
максимални постотак одређује Министар финансија 
ФНРЈ, иа предлог Министра спољне трговине ФНРЈ, 
ш у сагласности са Претседником Савезне планска 
комисије; 

Министар финансија ФНРЈ одређује, на предлог 
Министра спољне трговине ФНРЈ, а у сагласности 
са Претседником Савезне планске комисије, колики 
део амортизапионсг. изн-оса! предузеће уплаћује У 
О п т те државни шорфизациони фонд, а колики д е о 
у амортизац^они фонд предузећа. 

Члан 10 
Одредбе чланова 6, 7, 8 и 9 Уредбе о општедр-

Лавином амортизс^ционом фонду рударске и инду-
стриске производњ-е и ем ортиза ипо-ном фонду др-
жа-вних рударских и индустриСких предузећа С,Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 16/47) важе и за државна! 
предузећа која се баве пословима извоза и увоза. 

IV. — Допринос за фонд за рационализацију 

I Члан 11 
Доприносом за фонд за рационализацију посло,-

вања! и подиза,ње ниво,а културног трговања (фонд 
за1 рационална а,ци ју) обезбеђују се средства за бољу 
организа,цију рада, за' употребу савремених техничких 
средстава за рад, за уређење реп ре зеит атови их као 
и изложбених просторија у земљи и иностранству, 
за специјалну .пропаганду и рекламу на-ших произво,-
да! у иностранству, за усавршавање коњуктурне н 
пржи редне -информативне службе итд. 

Постотак доприноса за фонд за регионализацију-., 
одређује орган надлежан за одређивање о-бр-ачунске 
и (основне м^рже (чл. 20 ове уредбе). 

Члан 12 

Ако предузеће предвиди да допринос за фонд 
за раци-онализацију, обрачу,нат по одређеном постот-
ку, неће бити довољан да покрије ове трошкове за 
рационална аци ју, предузеће може одредити у СИБИРУ, 
основне марж-е;, а на терет трошкова извоза и увоза, 
већи постотак доприноса за фо,нд за рационализа-
ци,у. Овако одређени постотак администр-ативно,-
операггивни руково-дилац може снизити, ако на-ђе да 
повећање одређеног дастотка није оправдано. 

Ако предузеће није повисило ,постотак доприноса' 
за фонд за распон ал иза цију, или зк.о! повећа-ни д о 
принос у смислу претходног става није довољан за 
покриће с-вих трош,кова потребних з-а рациснали-за^ 
циј-у, од м и-н и стр ативно-оп ер активни руководилац мо-
же одредити ве-ћи постотак доприноса, 
с 

V. — Допринос за фонд руководства 

Члан 13 
Допринесем м1 фонд р-уководства предузећа 

Јрбезфејђују се сред-ства; 

а) за посебно н а г р а ђ и в њ е р-ационализатора и 
новатора, к-асу и других службени-ка и радника пре-
дузећа који су се нарочито истакли У ,џШР, 

б) за изградњу станов-а служ-беника и радника 
предузећа-; 

в) за оснивање односно изградњу социјал.них 
и културних установа службеника и радн-ика преду-
з-ећа (обданишта, дечјих јасал-а-, амбуланта , домова 
учен игоа!, клу-бов-а, библиотека, читаоница, биоскоп-а, 
спортских игралишта итд.); и 

г) за подизање стручне спреме службеника' и 
радника предузећа'. 

Из фонда руководства не могу се награђиван! 
директор и њего-ви заменици. 

Члан 14 
Фондом руководст-ва управља) директор преду' 

зећз-. 
Директор је дужан д-а се при употреби средстава 

фонда руководства саветује са син дика дном орга-
н из азијом предузела. 

Члан 15 
Постотак доприноса за фонд руководства одре-

ђује о-рган надлежан за одређив,ање обрачунске и 
основне марже, а по претходном мишљењу Централ-
ног одбора Савеза синдиката Ј у г о с л в и ј е . 

Члан 16 
Сва државна пр-едузећа која се баве пословима 

извоз-31 и увоза под румсводс-пвом једног администра-
тивно-оперативног руководиоца, дужна су да- уп-ла.-
ћују централном фонду руководства! ксд ад-мини-
стративно-оп-еративн-ог руко,водиоца 5Уо о д износа) 
СЕО га фонда руководства. . . 

Средства централног фонда руко,водства служе 
за посебно награђиван^ директора предузећа, њихо-
вих заменика и нарочито истакнутих службеника и 
радника у подр-учним предузећима. 

Централним фондом руководства управља адми-
нистративно-оперативни руководилац при ко-ме се 
нала-зи централни фонд. 

VI. — Допринос за подизање кадрова 

Члан 17 
Допринос: м за подизање кадрова обезбеђују се 

средств,а за стручно подизање кадрова у спољној 
трговини. 

Постотак доприноса- за подизање кадрова одре-
ђује орган надлежан за1 одређивање обрачунске и 
основне марже (чл. 20 ове уредбе). 

Који део -оствареног доприноса за; подизање ка-
дрова остаје н,а располагању предузећу, а који се 
део уплаћује! у корист админи.стративно-СЈперативног 
руководства у сврху подиз,ања кадрова одређује за 
предузећа савезног значај,а Министао спољне трго-
вине ФНРЈ. а за предузећа' републичког зн-ачаја 
претседник комитета за) спољну трговину при влади 
народне репу-блике. 

Члан 18 

Ако допринос за подиз,ање кадрова, обрачунат 
по одређеном постотку, није довољан да покрије 
потребне трошкове за подиза,ње кадрова, адми-ни-
с тра т и В-Н о -оне рат ИБ.Н И руководилац може сам или на 
предлог предузећа одредити у о-ке-иру основне мар-
же, а на: терет трошкова извоза и увоза, већи посто-
так сд постоФка) одређеног према чл. 17 ове уредбе. 
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VII. —Посебни трошкови извоза и увоза 

Члан 19 
Дол ун ока маржа еа покриће посебних трошкова 

ИЗВОЗА и-увоза: претставка разлику између обрачун-
ске и основне марже. Допунска маржа мож-е се обра-
чунати било у заједничком постотку, било У поједи-
начни-м постољима ло елементима из чл. 4 ове уред-
бе. Заједнички постотак или појединачне постотке 
одређује орган надлежан за одређивање обрачунске 
марже. 

Допунском маржом обезбеђују се средства,: 
а) за стимулиран,е спољне трговине путем по,-

себног награђиван^ и за давање премија производ-! 
ним, откупним, прерађивач,ки,м, ИЗБОзно-увозиим пре-
дузећима!, предузећима за међународну отпреми ич ку 
службу, колектив има и пој един цима који се наро-
читим залагањем истакну у извршењу задатака; 
спољне трговине; 

б) за покриће ванредних и неопходних послов-
них издатака предузећа који се нису могли предви-
дети и који су настали услед више силе или изме-
ном д испољили ја и услова купопродајних угово.ра по 
наредби аадлежн-ог органа (повећани трошкови 
транс,порта, трошкови; лапер-овања и машилулација 
са (робом, пенали оштете и сл.), трошкови специ јал-
них комисија ио извозу и увозу (инвестиционе коми-
сије и сл.), трошкови дотација) за колективну прое 
сат аиду у иностранству итд.; и 

в) за покриће оправданих разлика између 
стварних трошкова и одређених основних маржи 
извозних и увозних предузећа" односно стварних 
трошкова и трошкова утврђених финансиским ,пла-
ном предузећа за међународну от,премничку службу, 
ако одређене основ,не марже односио! финанслским 
планом утврђени трошкови тих предузећа^ услед 
објективних околности (измена плана и сл.), нису, 
могли да покрију стварне тр,ошкове тих предузећа. 

Из допунске марже покривају се и разлике из-
међу трошкова утврђених финансиским планом пре-
дузећа за међународну отпремничку службу и одре-
ђених цена услуга тих предузећа. 

VIII. — Марже 

Члан 20 
Обрачунске и основне марже за предузећа која 

се баве пословима, извоза и увоза одређују према 
п,рироди пословања и за пој,едина предузећа: 

а) Министар спољне трговине ФНРЈ, у сагла-
сности са Претсед ником Привредног савета Владе 
ФНРЈ за предузећа савезног значаја која стоје под 
административно-ол ер ат иви им руководством Мини-
старства спољне трговине ФНРЈ; 

б) Министар спољне трго-вине ФНРЈ, на, пред-
лог ресо,рног министра, за предузећа к установе, са-
везног значаја која не стоје под административно-
оперативним руководство^ Министарства спо.љне 
трговине ФНРЈ; и 

в) претседници комитета за спољну трговину 
при владама народн,их република, у сагласности са 
Министром спољне трговине ФНРЈ, за предузећа! и 
установе републичког и локалног з,начаја, као и сва 
остала' предузећа и установу, задруге, њихове по-
словн,е савезе!, предузећа и установе друштвених ор-
ганизација на подручју односне народне републике, 
а на предлог њихових виших пословних органа уко-
лико се ради о обрачунско^ маржи. 

О,брачуноке и основне марже одређују се. по 
правилу, за једну пословну годину, а могу се одре-
ђивати и за краће време. 

Члан 21 

Обрачунске и основне марже, као и доприноси 
из чл. 6, 9, 11 и 17 ове уредбе, одређују се посто-: 
цима од пздђирагоос промета извоза н увоза. 

Обрачунске и основне марже као и доприноси ! 
из претходног става, обрачунавају се од оствареног : 

промета ето одређен,им посто-цима. 
Под промето,м се (подразумева, планирали од-

носно остварени иззоз и увоз по набавној вредности. 

Члан 22 
Разлику између одр-еђених обрачунских и основ-

них маржи уплаћују предузећа која се баве посло-
вима извоза и увоза! на, посебни банковни рачун Ми-
нистарства спољне трговине ФНРЈ код Н-ародне бан-
ке ФНРЈ. 

На ов.а1ј банковни рачун уплаћују и предузећа за 
међународну отпремничку службу разлику између 
одређених цена услуга и укупних трошкова утврђе-
них финансиским планом (чл. 19 Уредбе о т,рошком 
вима) предузећа која се баве пословима међ унгаро дне 
опирем пичке службе). 

Средствима из става 1 и 2 овог члана располаже 
Министар спољне трговине ФНРЈ за сврхе из чл. 19 
све уредбе на основу правилника који ће Министар 
спољне трговине ФНРЈ донета" у сагласно,сти са 
Претседником Привредног савета Владе ФНРЈ и Ми-
нистром финансија ФНРЈ. 

О употреби неутрошених средстава банко-вног 
рачуна из става 1 о,вог чланак госн одобрењу завршних 
рачуна државних предузећа која се баве извозом и 
увозом као и државних предузећа која се баве м-е,-
ђународно м отпре мпи чио,м служ-бом за протеклу по-
словну годину, о,длучује Министар спољне трговине 
ФНРЈ у споразуму са Министром финансија ФНРЈ. 

! Члан 23 
Ако државна предузећа ко.а се баве ,пословима 

извоза и увоза рационализацијом рада, правилном 
организацијом пословања и пов,ећа-њем промета, 
остваре ниже трошкове извоза и увоза од тро-
шкова извоза и увоза садржан,их У одређеној основа 
ној маржи, оства-рену разлику уплатиле, по одбитку 
износа! исплаћених на основу прописа који регулишу 
принадлежносш службеника по ефекту рада, и то: 
50% у фонд ва рационализацију, а 50% у фонд р у 
ко во-дства предузећа. 

Члан 24 
Државна, пр-едузећа^ к-оја се бав-е пословима из-

воза и увоза, дуж,на су да у свом књ кг О,БОД ЕШУ тач-
но исказују све своје стварне трошкове извоза ^ 
увоза. 

IX. — Завршне одредбе 

Члан 25 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе доноси 

Министар спољне трговине ФНРЈ. 

Члан 26 
Ступањем на снагу ове уредбе пр,е-стају в,ажити 

прописи Уредбе о трошковима државних предузећа 
која се баве извозом и увозом и про,писи Уредбе о 
фонду руководства предузећа (фонд руководства) н 
централном фонду п,редузећа' (централни Ф нд))' 
државних предузећа, која се баве извозо,м и ув за Ч,, 
(,,Службени лист ФНРЈ" бр. 25 од 25 марта 1947 гсм: 
дине). 
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Члан 27 
Ова уредба отуда на снагу даном о б ј а в љ и в а н ^ 

у „Службеном листу Федгративне Народне Репу-
блике Југ ос ливије' , а примењива ће се од 1 ,јануара 
1949 године. 

23 маји 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југо слађи је 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар спољне трговине, 
Милентије Поповић, с. р. 

377. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба ло питањима! из народне 
привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра спољне 
трговине ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ТРОШКОВИМА ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ПОСЛОВЕ МЕЂУНАРОДА ОТПРЕМНИЧКЕ СЛУ-

ЖБЕ 

I. — Опште одредбе 

Члан 1 

Преписи ове уредбе примењивана се на сва др-
жавна предузећа за послове међу народне отпре мн ни-
ке службе. 

Члан 2 
Државна предузећа за послове међународно от-

пр ем н-ишке службе пкжрићаке трошкове овога от-
преми никог пословања из одређених цена услуга. 

Цене услуга одређене за покриће трошкова це-
локупног пословања међународно отпремница слу-
жбе обухватају следеће елементе: 

а) трошкове међу народне оппремничке службе! 
б) допринос за амортизацију; 
в) допринос за фонд за Јдеционажазацију и по-

дизање нивоа културног пословања (фо(нд за рацио-
излизани ју); 

г) допринос за фонд руководства предузећаЈ 
д) допринос за! подизање кадрова; и 
ђ) порез на кгромеиг услуга!. 

II. — Трошкови међународно отпремнина службе 
Члан 3 

ГГ У трошкове међународно отпремница службе 
улазе они трошкови који су потребни за правилно 
И културно пословање са1 иностранством, и то: 
ј а) трошкови пословни^ простором; 

б) општи управни трошкови; 
ЈТ в) фонд п л а м особља к,б је се плаћа ,по ефекту 
рида; и 

г) фонд плата особља ккх̂ е се не плаћа по 
.ефекту рада. 

) Читан 4 
1 Државна предузећа! за послове међународно от-

'премничке служб-е, даје су пословне просторије у 
целости или делимично смештене у сопственим згра-
дама, сбрачуиаваће у оквиру трошкова међународни 

а т р еми инке службе (посебно у оквиру трошкова 
пословних просторија) чл одређени допринос за за-
купнине пословних просторија. 

Допринос за закупнине пословних просторија 
садржан је у в и д у постотака у цени услуга. ОваЈ по-
стотак одређује Министар спољне трговине ФНРЈ. 

Начин употребе доприноса за закупнине послов-
них просторима прописује Министар финансија 
ФНРЈ, иа предлог Министра спољне трговине ФНРЈ 
у сагласности са Претеединком Савезне планске ко-
мисије. 

III. — Допринос за амортизацију 

Члан 5 
Доприносом за амортизацију обезбеђују се сред-

ства за замену и велике оправке основних сред-
става, и то: инвентара, уређаја и превозних сред-
става. 

Допринос за амортизацију дели се на део који 
служи за! замену основних средстава и део који слу-
жи за велике оправке. 

Део амортизационсг доприноса који служи за 
замену основних средстава уплаћују предузећа у 
огоштедржавни амортизациони фонд. 

Део амортизационог доприноса ккзци служи за 
велике оправке основних средстава уплаћују преду-
зећа у амортизациОни фонд предузећа1 

Члан 6 
Средствима која су државна предузећа за по-

слове међународне отпретничке службе уплатила у 
општедржавни амортизациони фонд располаже Вла1-
да ФНРЈ. 

Предузећа самостално располажу средствима 
свог амортиза1ционог фонда па) основу одобрених 
финансијских планови; 

Члан 7 
Допринос за амортизацију одређује се у постот-

ку од цене услуге. Ова ј .постотак одређу је Министар 
финансија ФНРЈ, на! предлог .Министра спољне тр-
гвине ФНРЈ, у сагласности са Прете едником Савезне 
планске комисије!. 

Министар финансија ФНРЈ одређује на предлог 
Министра спољне трговине ФНРЈ. а у сагласности 
са Прете етником Савезне планске комисије, колики 
део амррт^зационог износа предузеће уплаћује у 
опште државни амортизациони фонд, а1 колики део 
у аморгана,цикши фонд предузећа!. 

Члан 8 
Одредбе чланова б, 7, 8 и 9 Уредбе о огоште-

државном гмортизационом фонду рударске и инду-
сТриске производње и аморфна акционом фонду др-
жавних рударских и индустриоких (предузећа („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 115/47) важе сп за државна 
предузећа која! се баве пословима! међународно от-
премибчке службе. 

IV. — Допринос за фонд за рационализацију 

Члан 9 

Доприносом за фонд за рациошлизаци.ј1у .посло-
вања и подизања ницоа културн.ог пословања (фонд 
5)21 раци она лиз аци ју) обезбеђују се средства) за бољу 
организацију рада, за употребу савремених сред-
става за р'а1д, за уређење репрезентативних просто-
рија у земЈђи и иностранству, за ..специјалну пропа-
ганду и рекла,му услуга! у ипе.стр анету, Аа! усаврша-
вање информативне службе итд. 
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Допринос за1 фонд за ра цио наливати-ју одређује 
се у постотку од цене услуге. Овај постотак одро,-
1)ује орган наДл^ан за одређивање цена услуга 
(чл. 1в ове уредбе). 

Члан 10 
Ако предузеће предвиди да допринос за фонд 

за р^цион^Лизацију, о,брачунат по одређеном постот-
ку, неће бити довољан да покрије све" трошкове еа 
рудно нали за цију, предузеће може одрадити у оквиру 
цене услуга а на терет трошкова међународни от-
премпичке службе, већи п,остотак доприноса1 за фонд 
за рационалнзац^ју. Овако одређени постотак: (адми-
нистративно- оперативни руководилац може снизити 
ако нала,зи да повезаше одређеног постотку није 
оправдано. 

Ако предузеће није повисило постотак доприно-
са за фонд за р а пион а лиз алију, или еко повећани 
допринос у смислу ,предњег става није довољан за 
покриће свих трошкова потребних за рацио наш из ак-
цију, админнстративно-оперативни руководилац м-ог 
же одредити већи постотак тог доприноса. 

V. — Допринос за фонд руководства 

Члан 11 
Доприносом за фонд руководства предузећа 

обезбеђују се средства: 
а) за посебно награђивзње рационализатора и 

новатора кад и других службеника и радника преду-
зећа који су се нарочито истакли у раду; 

б) за изградњу станова службеника и радника 
предузеће!; 

в) еа) изградњу социјалних и културн,их установа 
службеника и радника предузећа (обданишта, дечјих 
јасала^ амбуланата; домова ученика, клубова, библи-
отека, читаоница, биоско,па, спортских игралишта 
иггд.); и 

г) за подизање стручне спреме службеника и 
радн,ика предузећа. 

Из фонда руководства не могу се на градива ти 
директор и његови заменици. 

Члан 12 
Фондом руководства управља директор преду-

зеће.. 
Директор је дужан да се при употреби средста-

ва фонда руководства саветује са синдик ал ном орга-
низац,ијом предузећа. 

Члан 13 
Допринос еа, фонд руководства одређује се у 

по-стотку од цене услуге. Овај постотак одређује 
ор-ган надлежан за одређивале цена услуга п'0( прет-
ходном мишљењу Централног одбора Са,веза синди-
ката Југ ос ла вије. 

Чла-н 14 
Сва држа-вн-а предузећа за послове међународни 

отнреммичке службе која се налазе под руководе 
ством једног ед м и н истрпи кв но -оп ер гтивно-г руково-
диоца дужна су да уплаћују Централном фонду ру-
ководства код административно-оперативног рукои 
видиоца 5% од износа свога фонда руководства. 

Средства Централног фонда руководства служе 
еа посебно награђиван^ директора предузећа, њихо-
вих заменика и нароч-ито иста-кнутих службеника и 
радника предузећа. 

Централним фондом руководства управља един-
и,наративно-оперативни руководилац при коме се 
нзл-ааи Централн-и фонд. 

VI. — Допринос за подизање кадрова 

Члан 16 
'Доприносом за подизаше кадрова обезбеђују се 

средства за стручно подизаше кадрова у међунар-од-
но ј, отпрешдочкоЈ служби. 

Доприн-ос за подизаше кадрова одређује се у 
постотку цене услуге. О ш ј постотак одређује орган 
надлежан за, одређиван,е цен,а услуга. 

Министар спољне трговине ФНРЈ одређује КОЈИ 
део остваре-ног доприноса- еа подизање кадр-ова ос-
таје на располагању предузећа! међународно отп.ре,м-
пичке службе, а који се део упла-ћује у корист ад-
министративно-оперативног руководства у с-врх-у по-
дизања1 кадрова.. 

Члан 16 
Ако, допринос за подизање кадрова, обрачунат 

по одр,еђеном постотку, није довољ-ан да покрије 
трошко-ве за п-одизање кадрова, административно-
оперативни руководилац може сам или т предлог 
предузећа одредити у оквиру цена услуга-, а на терет 
трошкова међународне отпремничке службе, већи 
постотак од одређеног постотна, из члана 15 ове 
уредбе. 

VII. — Обрачун доприноса 

Члан 17 
Одређени по-сто ци д-о-приноса за амо рт из аци ју, 

за, фонд за ра цио нал-и зиц-ију, за/ фо-нд рук-оводства 
и за подизање кадрова обрачунавају се од износа 
наплаћених услуга по одређ,еним ценама). 

VIII. — Цене услуга 

Члан 18 
Цене услуга за предузећа, која се баве пословима 

међународно отпр-емничке службе одређуј-е Мини-
стар сполне трговине ФНРЈ, у сагласности са, Прет-
седником Привредног савета Владе ФНРЈ и Мини-
стр-ом финансија ФНРЈ. 

Члан 19 
Разлике између укупних трошкова- предузећа 

међународно отлремничке службе, утв-рђених финан-
сиомим планом, и одређених цена услуга, иду у ко-
рист или на терет П-осебног банковног рачуна Мини-
старства -спољне трговине ФНРЈ, са којим Министар 
спољне трговине ФНРЈ располаже на- основу чл. 22 
Уредбе о трошковима државних предузећа коЈа се 
баве пословима извоза и увоза. 

Чл ан 20 
Ако државна предузећа аз послове међународно 

отпре мн,ич ке служ-бе рацИОнаиизацијОм рада;, правил-
ном организацијом пословања и повећаним п-ром-ет^ 
услуга, остваре трошкове међународно отпремнина 
службе ниже од трошкова утврђених финансиским 
планом, остварену разлику уплашиће. по одбитку 
износа исплаћених на оснс.зу прописа који регулишу 
принадлежности службени-ка по ефекту рада, и то 
50% у фонд .за рационална а-ци ј,у, -а- 50% у фо-нд ру-
КОРО лет,ва предузећа. 

У случају када су стварни трошкови предузећа 
уа. међународну огшремничку службу оправдано већи 
АР трошкова утврђе-них финансиским планом преду-
зећа, разлика пада на терет посебних трошкова из-
воза и увоза (чл. 19 Уредбе о тр-ошковима државних 
предузећа која се баве пословима извоза и уво,за). 
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Члан 21 
Државна предузећа за послове ме ђу народне от-

п р е м н и н е службе дужна су да у свом књиговодству 
тачно исказују све сво е стварне трошкове отпрем-
иичке службе. 

IX. — Завршне одредбе 

Члан 22 
Ближе прописе за извршење ове уредбе доноси 

Министар спољне трговине ФНРЈ. 
ч 

Члан 23 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југослвије" , а примењиваће се од 1 јануара 
1949 године. 

23 маја 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар спољне трговине, 
Милентије Поповић, с. р. 

378. 
На основу члана 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, Влада 

ФНРЈ на предлог Министра рударства ФНРЈ, доноси 

Чл ан 5 
Овлашћује се Министар рударства ФНРЈ да про-

пише правилник о организацији и раду Института. 

Члан 6 
Оша уредба ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југоолааије". 

23 маја 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с, р. 

(Министар рударства. 
Светозар Вукмановић, с. р. 

379. 
На основу ил. 80 от. 2 Устава ФНРЈ, Влада ФНРЈ, 

на предлог Министра тешке индустрије ФНРЈ, до-
носи 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА ЛАКЕ МЕТАЛЕ 
- 4 

Члан 1 " 
У циљу вршења научио - ис траживачк ог рада из 

обл,асти прераде, употребе и1 примене сировина и 
производа лаких метала, оснива се при Министарству 
тешке индустрије ФНРЈ Институт за лаке метале. 

Седиште Института ;е у Загребу. 

У Р Е Д Б У 

0 ОСНИВАЊУ ЦЕНТРАЛНОГ НАУЧНОИСТРАЖИ-
ВАЧКОГ ИНСТИТУТА ЗА РУДАРСТВО 

Члан 1 

У саставу Министарства! рударства ФНРЈ ос,нива 
се Централни научно-истраживачки институт за ру-
дарство. 

Члви 2 
Задаци Централног на уч но - ис тр,а жи,ва чког инсти-

тута за рударство јесу: 
а) да проучава питања оплемењивења и прераде 

рударск,их производа; 
б) да даје мишљења КЛД проје,ктовања рударских 

радова лремс, савременом стању рударске технике; 
в) да пропадали нове сировине као и помоћна 

средства за рударску делатност к начине за њихово 
р а ш о н а л н о пок ориш ћак ање; 

г) да припрема! предлоге за (побољшање квали-
тета рударских производа; и 

д) да сарађује оа другим научним установама. 

Члан! 3 
Пословима Института! руководи директор, кога 

поставља Министар рударства! ФНРЈ у сагласности 
са Претседником Владе ФНРЈ. 

Члан 4 

Институт има посебан предрачун који улази у 
састав предрачуна Министарства рударства ФНРЈ. 

Члан 2 
Задани И,н,ститута су нарочито: 
а') да проучава, проблемски,ку основних сировина, 

технол,ошких про,цеса производње и рационалне при-
мене лаких метала; 

б) да врши истраживачки рад по св.им питањима 
покор иш,ћ аванса основних сировина, технолошких 
процеса производње и примене лених метала; да ко-
ординира истраживачки рад по овим питањима код 
других научно -истраживачки х или сличних установа; 
да сарађује са тим установама и користи резултате 
њих сивог рада; 

в) да да је предлоге, мишљења и савете у вези 
са1 подизањем индустрије лаких метала; 

г) да даје стручна мишљења и пружа техничку 
помоћ при преради, улог себи и при,мени сировина; 
получпроизвода и производа из лаких метала; 

д) да дзуе предлоге, мишљење и савете за доно-
шење ,станда,рда ив области прераде, употребе и при-
м,ене сировина и производа лаких метала; 

ђ) да проучава! техничкогеконсмска питања ин-
дустрије лаких метала; 

е) да објављује резултате свог ваучно-истражи-
вачког рада, даI во/и евиденцију стручних радова и 
п у б л и к а ^ ј а ; 

ж) да прати н,жучно!-истраживачку дел,атност У 
иностранству и да сарађује са сличним иностраним 
установама; 

з) да ,п,омаже уздиз-ање стручн,и,х кадрова. 
Инст.итут може да1 поверава по.једине задатке из 

свога дело,круга и другим н ау чио -ист ражива чк и м или 
сличним установама. 

Члан/ 3 
Радош Инст,итута! руководи директор. 
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Чл ан 4 
Ради' р-а-дар зв ља-ња стручних питања к давања 

стручних мишљења и предлога по свим проблемима 
св,ога делокруга, Институт има Стручни савет. 

Стручни савет се састоји од претседниш и шот-
требн-ог броја чланова,, ко-је именује Министар тешке 
индустрије! ФНРЈ из редова службеника и спољних 
сарадника Института., као к осталих истакнутих 
стручњака. 

Члан 5 
Институт има посебан предрачун у оквиру пред-

рачуна! Министарства тешке индустрије ФНРЈ. 
Директор Института је шаредбо-да-в ац за изврше-

ње предрачуна. 

/ Члан б 
Ближе) одредбе о организацији и раду Ин-ституту 

. као ег о овлгааићењвдма директора, прописаће Мини-
стар тешке индустрије ФНРЈ. 

Члан 7 
Ова уредба ступа на опату даном објављивање- у 

„Службеном листу Федератив-не Народне Републике 
Југ селасије". 

23 маја' 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар тешке ин.дустрије, 
Франц Лескошек, с. р^ 

380. 
На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, Влада ФНРЈ, 

на предлог Министра за науку и културу ФНР.Ј, 
доноси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ОСНИ-
ВАЊУ И ДЕЛОКРУГУ РАДА АКАДЕМИСКОГ СА-

ВЕТА ФНРЈ 

Члан 1 
У члану 2 Уредбе о осн.ивању и делокругу р-ада 

Академског савета ФНРЈ („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 47/48) ставља се нова тачка 3 која гласи: 

„да прати научни рад свих научних установа, 
института, музеја и научн.и^ друштава у земљи, сем 
оних коен од тога буду изузети решењем Претсед-
ника Владе ФНРЈ". 

Досадашње тачке 3 4, 5 и 6 постају тачке 4, б, 
б и 7. 

Члан 2 
Члан 3 мења се и гласи: 
„Сав-ет се састоји од претседаика, потнр етсед-

ника, секретара и одређеног броја чланова!. 
Претседник, потпретседник и секретар сачиња-

вају Упра-ву савета. 
Чланови Савета су етр-етотав,ници академија. Сва-

ка академија бира у Савет, према његовој -одлуци, 
исти број ли-ца и то најмање по три претстав-ннка и 
ао два заменика. 

Мандат чланова Савета- траје три године. 
I Чланови Савета бирају из свој-е сред,ине претсед-
ника, потпр ет седница! и секретара. 0 избору обаве-
штава,^ Претседника Владе ФНРЈ. Уколик-о) Претсед-
ник Владе ФНРЈ не стави у р-оку -сд ч-етрнае-ст д?на 
нг и-збор овој приговор, избор се сматра пунсв-а--
ЖН1ИМ. 

Управа води и извршује -послове између засе-
дања Савета!, а у хитним случајевима доноси -одлу.ке 
по свим питањима! из дел-округа рада Савета, сем о 
пром-ени броја чланова Савета, о оснивању или уки-
дању института, завода и сличних научних установа 
Сав-ета, и о предлогу предрачуна при,хода и расхода 
Савета. 

Претседник руководи свима! по-слов.има Савета, 
сазива и води његов-а заседања и претставка Савет. 
У случају отсутности или опречеио-сти претседник а, 
замењују га по трепте еди ик. 

Секретар води записник заседа,ња и замењује 
пре тједника Односно потпрет седи ика у случају њи-
хове отсутностг/г или спречености. 

ј Академски савет има сво-ј-ств-о правног лица". 

! Члан 3 
; После чл!ана 7 ставља се нов члгајв Тед, који гласи: 

„Академиски савет да1је 'предлоге -Министру за 
науку и културу ФНРЈ о учествовању -научних уста-
о са-ставу делегација које ће учествовати на њ-и-ма"^ 
нова- и друштајва на међународн-им скуповима!, као и 

Чл ан 4 
Члану 8 додају се следећи ставови: 
„Савет има свој1 секрета-ри јат, који -припрем-а ма-

тер.ијал за рад Савета-, разрађује његове закључке и 
стара се о њиховом спровођењу. Секретари јат врши 
и све административне послове Савета. 

На челу секретаријата спо.ји начел-ник који ра.ди 
т о упутствима Упр-ав.е савета. Начелника бира С-а.-
вет, а поставља Министар ао- науку и културу ФНРЈ 
у сагласн-ости са Пр-етседником Владе ФНРЈ". 

Члзн 5 
Ова уредба с-тута на снагу даном обј-ав л,ив ања 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републи-
ке Југ ослови је". 

23 мај-а- 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбр-ана, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

Министар за науку и културу, 
Родољуб Чолаковић, с. р, 

381. 
На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, Влада ФНРЈ, 

на пр-едлог Министра за науку и културу ФНРЈ, до-
носи -

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О ОСНИВАЊУ ЈУГОСЛО-
ВЕНСКОГ ДРАМСКОГ ПОЗОРИШТА 

Члан I 
Чл-ан 2 Уредбе о осн-ивању Ј у гос л-ов е н-емог драм-

ског позоришта („Службени лист ФНРЈ" бр. 65/47) 
мења се и гласи: 
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„На челу позоришта стоји управник, кога постав-
ља Министар за мауну и култу,ру ФНРЈ у сагласно-
сти са Претеедошком Владе ФНРЈ. 

Уметничког директора и главног редитеља по-
ставља' Министар 313' науму и културу ФНРЈ у сагла-
сности са Претседник ом Владе ФНРЈ. 

Оперативног и техничког директора и руководи-
оца књиговође тва по-ставља Министар за науку и 
културу ФНРЈ на предлог управника! позор-ишта, 

Остало! особље п-оставља управни-к позоришта. 
Зе поставља-ње ум-етничког особља потребна је са-
гласност Министра за науку и културу ФН-РЈ". 

Члан % 
У чл-ану б место речи „директор поооришта" ста-

љацу се речи „управник позоришта". 

Члан 3 
Ова уредба ступа на снагу дано-м објављиван) а у 

„Службеном листу Федератив-не Народ-не Ре-пу бл лике 
Југославије" 

23 маја- 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с, р, 

Министар за нау-ку и културу, 
Родољуб Чолаковић, с. р. 

382. 
На основу чл. ВО Основне уредбе о принадлежно-

стима савезних државних службеника, у сагласности 
са Министром финансија ФНРЈ и Претседником Коми-
тета за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ, а по одобрењу Претседника Владе ФНРЈ, 
прописујем 

П Р А В И Л Н И К 
о ДОДАТКУ ЗА ТЕРЕНСКИ РАД СЛУЖБЕНИКА 

У ПОМОРСТВУ 

Члан 1 
Службеницима који обављају теренски рад ван ме-

ста редовног службовања припада додатак за терен-
ски рад. 

Члан 2 
Теренским радом у смислу овог правилника сма-

трају се: 
1) поморско-грађевински радови; 
2) радови на извлачењу и спасавању потопљених 

и оштећених бродова; и 
3) радови на одржавању и поправци светлосних 

направа сигурности пловидбе. 

Члан 3 
Висина додатка за теренски рад одређује се према 

томе да ли је на терену организована Убирана и сме-
штај службеника као и према врсти у коју Је слу-
жбеник распоређен. 

Службеницима припада дневни додатак за терен-
ски рад у следећим износима: 

1. — ако на терену није органиаована исхрана и 
смештај; „ 

а) службеницима прве врсте 220 динара; 
б) службеницима друге врсте 180 динара; 
в) службеницима треће и четврте врсте 140 динара; 
2) — ако је на - терену организована исхрана и 

смештај: 
а) службеницима прве врсте 160 динара; 
б) службениЦима друге врсте 130 динара; 
в) службеницима треће и четврте врсте 100 динара. 
Службеницима помоћних служби на терену (адми-

нистративне, финансијске, економско-комерцијалне и 
др.) који обављају искључиво канцеларијске послове 
додатак за теренски рад одређен у претходном ставу 
смањује се за 25%. 

Службеницима који немају породицу на издржа-
вању, када обављају теренске радове под условом из 
става 2 тачка 1 овог члана, смањује се додатак за те-
ренски рад за 25%, а службеницима коЈи обављају те-
ренске радове под условом из става 2 тачке 2 овог 
члана, за 50% од износа предвиђених у претходним 
ставовима. 

Члан 4 
Уколико се теренски рад обавља на радилиштима 

где је организована исхрана и смештај службеника и 
траје дуже од месец дана, додатак за теренски рад не 
може бити већи од основне месечне плате. 

Члан 5 
Службеницима који обављају теренске радове на 

радилиштима где још не постоји организована исхрана 
и смештај припадају за првих 15 дана дневнице за слу-
жбено путовање без обзира на дужину трајања ових 
радова. 

Члан 6 
Службеницима који сталним обиласком, у грани-

цама својих теренских јединаца, надзиру исправност 
насипа и пловност за поморске бродове на реци Не-
ретви, припада паушални месечни додатак у износу од 
500—800 динара. 

Висину овог додатка између најмањег и највећег 
износа одређује Министар поморства ФНРЈ узимајући 
у обзир природу терена и величину теренске јединице. 

Члан 7 
Службеницима који обављају теренске радове из 

чд. 2 овог правилника ван места службовања, а који 
др могу свакодневно по обављеном послу враћати у, 
јјрбто место, може се исплаћиван на име додатка за 
Теренски рад највише до 50% од износа предвиђених 
8Д радове на радилиштима где је организована исхрана 
М смештај. 

На које ће се радове и радилишта примењивати 
одредба из претходног става, као и висину додатка од-
ељује решењем Министар поморства ФНРЈ. 

Члан 8 
Теренски додатак по овом правилнику неће се 

исплаћивати службеницима који имају право на дода-
так за укрцање и остале погодности укрцаног особља. 

Члан 9 
Службеници којима припада додатак за теренски 

рад по овом правилнику немају право на лични до-
датак аа прековремени рад. 

Службеницима који примају додатак за теренски 
рад не припада накнада трошкова за одвојени жи-
вот, изузев код службеника који се свакодневно могу 
враћати у место службовања. 
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Службеник који при упућивању на терен прима 
накнаду ради одвојеног живота, пошто му породица 
живи ван његовог сталног места службовања, може 
поред додатка за теренски рад да добије и накнаду 
на име стварних издатака за стан у месту службовања, 
ако према оцени.непосредног старешине има потребе 
да задржи тај стан. 

383. 
На основу члана 30 Основне уредбе о ^принадле-

жностима савезних државних службеника, у сагла-
сности са Министром финансија ФНРЈ и Претседник 
ком Комитета за законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ, а по одобрењу Претседника 
Владе ФНРЈ, преписујем 

Члан 10 

Додатак за теренски рад -исплаћује се уназад, и то 
на крају месеца односно по завршетку теренског рада, 
ако је исти завршен у току месеца. 

На захтев службеника може се издати аконтација 
до износа месечног додатка за теренски рад, а ако ће 
теренски рад трајати мање од месец дана, онда за 
онолико дана колико ће рад трајати. 

Члан 11 

У погледу правдања исплате додатка за теренски 
рад, превозних и осталих трошкова изазваних радом 
на терену, примењиваће се одредбе Уредбе о путним 
и селидбеним трошковима државних службеника. 

Члан 12 

Додатак за теренски рад исплаћиваће се по овом 
правилнику од првог дана наредног месеца по његовом 
ступању на снагу. Тим даном престају важити сви 
прописи о исплати додатка за теренски рад који се од-
носе на службенике запослене у поморству. 

Члан 13 

Сва потребна упутства за примену овог правил-
ника даваће Министар поморства ФНРЈ. 

Члан 14 

Овај правилник слупа на снагу даном објављиван^ 

Ј „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
угбелавиЈе". 

Бр. 1145 
11 априла 1949 године 

Београд 
Министар поморства, 

Вицко Крстуловић, с. р. 
Сагласни: 

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 Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

П Р А В И Л Н И К 
о ДОДАТКУ ЗА ТЕРЕНСКИ РАД СЛУЖБЕНИКА 

У РЕСОРУ ГРАЂЕВИНА 
Члан 1 

Службеницима, који обављају теренске радове 
ван места редовног службовања, припада додатак зл 
теренски рад. 

Члан 2 
Теренским радом, у смислу овог правилника, сма-

тра-ју се следећи послови на објектима капиталне из-
градње и друштвеног стандарда: 

1) обележавање и трасирање грађевинских обје-
ката; 

2) испи ти вачки и истраживачки радови; 
3) припремни ра-дов-и; 
4) грађење објеката и 
5) реконструкција, ада-птација и одржавање гра-

ђевинских објеката. 

Члан 3 
Теренски радови, наведени у члану 2, распоре-

ђују се с обзиром на њихову тежину, природу те-
рена, услове живота и рада, у три категорије, и то: 

1. — у прву категорију: 
Обележавање и трасирање грађевинских објеката, 

испитивачки и истражи-вачки радови који се обав-
љају на планинским или непроходним теренима; 

2. — у другу категорију: 
а) радови наведени у првој категорији кад се 

обављају на осталим теренима; 
6) при-премни радови, грађење објеката, рекон-

струкција, адаптација и одржавање грађевинских 
објеката уколико то није редовна дужност службе^ 
ника, који се обављају на теренима описаним у прв-оЈ-
категорији и 

в) сви остали теренски радови који се обављају 
на радилиштима где јо-ш ни-су организоване мензе 
и смештај службеника, но највише три месеца од 
почетка радова; 

3. — у трећу категорију: 
а) радови наведени у тачки 3 до 5 члана 2 овога 

правилника који се обављају на осталим теренима, 
где су за службенике организоване мензе и смештај и 

б) радови наведени у тачки 2 под в) овога члана, 
а по истеку рока од три месеца. 

Под планински-м и непроходан им теренима сма1-
трају се терени одр-еђени у упутству Главне геодет-
ске управ-е. 

Члан 4 
У појединим категоријама теренских радова слу-

жбеницима припада дневни додатак за теренски рад 
У следећим износима: 

1. — у пр-вој категорији теренских радова. 
ЕГ) службеницима I врсте 240 динара 
б) службеницима II врсте 200 динара 
в,' службеницима III и IV врсте 170 динара 
8. — у другој категорији теренских радова: 
а) службеницима I врсте 220 динара 
б) службеницима II врсте. 180 динара 
в) службеницима III и IV врсте 140 динара 
3. — у трећој категорији теренских радова: 
л) службеницима I врсте 160 динара 
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б) слуужбеницима II врсте 130 динара 
в) Службеницима III и IV врсте 100 ди,нара 
Службеници ма помоћних служби на терену (ад-

дошмстр атсивн е, фидан сис ке, еко немамо - к-оме,р,ци ј али е 
и др.) који обављаху искључиво канцелариске ио сл-о-
ве, додатак за теренски рад одређен у претходном 
-Ставу смањује се за 26%. 

Службеници^, који немају породицу на издржа-
вању када обављају теренске р-адове из I и II кате-
горије, смањује се додатак за теренски рад за 25%, 
I олужбеницим-а доји обављају теренске радове из 
ед категорије еа 60% од износа предвиђених у прет-
ходним ставовима. 

Члан 5 
Уколико се теренски рад -обавља на ,радилишта 

где постоје организоване мензе и смештај службеника 
И траје дуже од месец дана, додатак за теренски рад 
ке може бити већи од основне месечне плате. 

Члан 6 
Службеницима, ко,ји обављају теренске радове 

на радилиштима где не постоје организоване мензе 
и смештај, припадају , за -т,рвих 15 дана дневнице за 
службено путовање. 

Члан 7 
Изузетно од члан 1 овога правилника, службени-

ц а ^ предузећа који обављају теренски рад у месту 
службова,ња у предузећима која се тек организују, 
или у предузећима- која су ^ ди изградње нарочито 
важних објеката осн,ова,на са седиштем на терену на 
коме се објекат гради, или у предузећима која су 
покретна односно која се селе са једног терена на 
други, може се дати додатак за теренски рад највише 
до висине износа додатка за теренски рад одређеног 
за службенике који обављају радове из III категорије. 

Предузећа к-з чије се службенике могу примењи-
вати одредбе овога члана, висину додатка за терен-
ск-и рад и време за које се има додатак ис,плаћивати, 
одређује решењем Министар грађевина ФНРЈ одно-
сно министар грађевина народне републике. 

Члан 8 
Службеницима, који обављају теренске радове 

из члана 2 овога правилника ван свога места слу-
жбовања, а који се могу свакодневно по обављеном 
послу враћати у исто место, може се наплаћивати на 
име додатка за теренски рад највише до 50% од 
изнова предвиђених за радове из III катего,рије. 

На које ће се ра,дове и радилишта примењивати 
одредбе претходног става, као и висину додатка, 
одређује решењем Министар грађевина ФНРЈ одно-
сно министар грађевина народне републике. 

Члан 9 
Службеницима, којима припада додатак за те-

ренски рад По овом правилн-ику, немају право на 
лични додатак за прековремени рад. 

СлужбеНицима који примају додатак за теренски 
рад це припада накнада трошков,а- за одвојени живот, 
изузев код службеника који се свакодневно могу 
враћати у место службовања. 

Службеник који пр,и упућивању на терен прима 
накнаду ради одвојеног живота, пошто му породица 
живи ван његовог сталног места службовања, може 
поред додатка за теренски рд да добије и накнаду 
на име стварних издата,ка за стан у месту службо-
вања, ако п р е т оцени непосредног старешине има 
потребе да задржи тај стан. 

Члан 10 
Додатак за теренски рад исплаћује се уназад, и 

то на крају месеца односио по завршетку теренског 
рада ако је исти завршен,, у току месеца. 

На захтев службеника може се издати аконтациј-а 
до износа месечног додатка з-а теренски рад, а ако 
ће теренски рад трајати мање од м-есец дана, онда за 
онолико дана колико ће рад трајати. 

Члан 11 
У погледу правдања исплате додатка за терен-

ски рад, превозних и осталих трошкова- изазваних 
радом на терену, примењиваће се одредбе Уредбе 
о путним и селидбеним трошковима државних слу-
жбеника. 

Члан 12 
Додатак на теренски рад исплаћиваће се ,по овом 

правилнику од прв-ог дана наредног месеца по њего-
вом ступању на сн,агу. Тим даном престају да важе 
сви прописи о исплати додатка за теренски рад који 
се односе на службенике запослене у ресо,ру гра-
ђевина. 

Члан 13 
Сва потребна упутства за примену овог правил-

ника даваће Министар грађевина ФНРЈ. 

Члан 14 
Овај правилник ступа на сна,гу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југослав^'е". 

Мгбр. 7744 
19 априла 1949 године 

Београд 
Мин-истар грађевина!. 
Влада Зечевић, с. р. 

Сагласни: 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевнћ, с. р, 
Претседник Комитета 

за законодавство и изг,радњу народне власти 
Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ,, с. р. 
Одобравам, 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Ми,нистар н,ародне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито. с. р. 

г 384. 
На' основу чл. 30 Основне уредбе о п-ринадле-

жностима савезних државних службеника, у сагла-
сности са Мин ист рем финансија ФНРЈ и Претсед-
НИКС1М Комитета за законодавство и изградњу на-
родне власти Владе ФНРЈ, а по одобрењу Прет-
сединка Владе ФНРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
о ДОДАТКУ ЗА ТЕРЕНСКИ РАД СЛУЖБЕНИКА 

У ЕЛЕКТРОПРИВРЕДИ 

Члан 1 
Службени,ц-и ма, који оба!вљају теренске радове 

ван места ред,о-вног службовања. припада додатак за 
теренски рад. 
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Члан 2 
Теренским радом, у смислу о-вог правилника, 

сматрају се следећи послов-и; на изради објеката 
Vектрификаци је и објеката друштвеног стандарда 
везан-их за објекте електрификације: 

1) истражни радови за објект-е електрифик,а,пије,; 
2) геолошки, геодетски, хидролошки радови и 

р-адови на испитивању терена; 
3) транспорт тешких машина и делова; 
4) грађење обј-ека,та е/ектрификације; 
5) радов-и на ко нео ли даци ј,и тере,на; 
6) монтажни радо,в,и на објектима електрифи-

мције ; 
7) рад,ови н,а реко-н-струкцији и адаптацијама; 
8) пројектовање на терену и надзо,р над извр-

шењем градње; и 
9) теренски лабораторија^ радови, 

Члан 3 
Теренски радови, наведени у чл. 2 ово,г правила 

ник,а!, раоп-оређују се обзиром на њихову тежину, 
природу те,рена!, ,услове живо,та и рада, у т,ри кате-
гориј,е, и то: 

1. — у прву категорију спадају следећ-и терен-
ски радови ако се обављају на! планинским или н-е-
проходним теренима и ако за службеника на терену 
не п-осто,ј-а о-р-ганизоване мензе и смештај: 

а) истражни радо-ви за објекте ел ек три фи-к аци је; 
б) геолошки, геодетски, хидролошки -ратови и 

радови на исп,и тин ању терена; 
в) транспорт тешких машина- и делова од ж-еле-

аи-ице односно брода до места монтаже; и 
г) радови иа грађењу и монтажи далековода од 

110 кил-азолти; 
2. — У другу категорију спадају: 
а-) радови наведени у ,пр,з-о; категорији кад се 

обављају н,а осталим теренима; 
б) радо-в-и наведени у тач. 4—9 чл. 2 када се 

обављају на терену описаном у пр-вој к,атегорији; и 
в) с1ви остали т-ере-нски ра,дови из чл. 2 -сво-г пра-

вилника који се-обављаху на радилиштима где још 
нису ор-г,анизов,а-не мензе и смештај службеника, но 
на-јвише до три месеца од почетка радова'. 

3. — У трећу категорију спадају: 
а) радови наведени у тач. 4—9 чл. 2 овог пра-

вилника који се обављаху -на осталим те-ренима. а 
гд-е за службенике постоје организоване мензе и- сме-
штај; и 

б) радови наведени у тач. 2 под в) ово-г члана, 
а по! истеку рока од 3 месеца. 

Лсд планинским и непроходни-м терени-ма- сма-
трају се терени одређени упутством Главне геодет-
ске управе. 

Члан 4 
У појединим категоријама теренских радова слу" 

жбеницима припада дневни додатак за теренск-и рад 
у следећим износима: 

1. — У прв-оЈ категорији те,ренских радова: 
Динара 

а) службеници^! пр-ве врсте 240.—' 
б) службеници-ма друге Брсте 200.— 
в) службеницима треће и четвр,те врсте 170.—' 
2. — У друго,ј категорији теренских радова: 

Динара 
а) службе,ни,цима пр,ве врсте 220.—' 
б) службени,цима друге врсте 180.— 
в) службеницима тр-еће и четврте врсте 140.—-
3. — У трећој категорији теренских радова,: 

Динара 
а) службени-цима прве вр,сте 160.—-
б) службеницима друге врсте 130.—I 
в) службеницима треће и четврте вр-сте 100.—' 

Службеницима помоћних служ-би на терену ( да-
мин петрати-вне, фи,нанси-ск-е, е-к о-ном око - ко-м ср ц.и,.,а л-н е 
и др.) који оба,вља-ју искључи,во канцеларије посло-
ве, додатак за теренски рад одређен у претходно-м 
отаву сма-њује се за 25%. 

Службени ци,ма који немају породицу на издржа-
вању, када о-бавља-ју теренске радове из прве и Дру-
ге категорије, смањује се додат,ак за те,ренски рад 
за 25%, а службеници ма ко-ји обављају те-ре,нске ра-
дове из треће категорије за 50% од износа предв-и-
ђе,них У претходним ставовима. 

Члан 5 
Уколико се теренски -рад обавља на радилишта 

где по-стоје орган-изо,ване менз-е и смешта,ј! служб-е-
ника и траје дуже од месец дан,а', додатак за терен-
ски рад -не може бити већи од основ,не плате. 

Члан 6 
Службегаицима, ко,ј,и обављају теренске радове 

на радилИштима где још не по-стоје организоване 
мензе и смештај, припадају за ,првих 15 дана днев-
нице за служ-бено путовање. 

Члан 7 
Надзорници м,а далековода, који ради извршења 

послова из делокруга своје дужности редовно п-утују 
у ,границама свој-их тер-енских Јединица, припада па-
ушални месечни додатак за теренски рад у изнесу 
од 1.000.— до 2.000.— лин ара. 

Висину свог додат,ка између најмањег и највећег 
изно-са одређује Министгр електропри-вре де ФНРЈ, 
узимајућ,и у обзир величину јединице, тежину терена 
и остале околности, које могу бити од утица-ја- на 
висину трошкова скопчаних са овим путовањима-. 

Чла,н 8 
Изузетно од чл. 1 о,вог правилн-ика, службени-

цим,а предузећа,, КОЈИ -обављају теренски рад у ме-
сту службовања у предузећима која се тек органи-
зују, или у предузећима ноа су ради изградње на-
рочито важних о,бј-еката основана са седи,штем на 
терену на коме се објект гради, или у предузећима 
кој-а су п,окретна односно која се селе са једног те-
рена на др-уги, може се дати додатак за те,ренски 
рад највише д-о висине износа додатка за теренски 
рад одређен-ог за службенике ко-ји обављају радове 
Из тр-еће категорије. 

Пр-едузећа на чије се службенике мо,гу примењи-
вати одредбе ово-га чла-на, висину додатка за терен" 
ски рад и в,реме за- кој.е се има додатак наплаћивати', 
одређује решењем Минист,а-р електропрнереде ФНРЈ. 

Члан 9 
Службеницима који обављају тере,-нске радова 

из чл. 2 ово-г правилника ван свога ме-ста службо-
вања, а који се могу свакодневно! по обављеном по-
слу враћати у исто место, може се ис пл аћ ивани на 
име додатна- за теренски рад највише до 50% од из-
носа предвиђених за! радове треће категорије. . 

На које ће се радове и радилишта!, п-римењивати 
одредба из претходног став,а, као и висину додатка 
одређује р-ешење-м Министар електронрнереде ФНРЈ, 

Члан 10 
Службеници којим,а припада! додатак за теренски 

рад п-о -овом правилн-ику немају п-рава- на лични до-
датак за преко,времени ра,д. ^ 

Службеници ма који примају додат,ак за теренски 
рад не -п-рипада накна-да тр-ошков,а зи одвој-ени! жан 
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ширгг, изузев код службеника, кочи се свакодневно 
Мвгу ф Ш а т и у место службовања. 

Слу.жбеник који је до упућивања на теренски 
рад прима.о накнаду ради одвојеног живота1, пошто 
му породица живи ван његовог стал,ног места слу-
жбовања, поред додатка за теренски рад, може да 
добије и накнаду на име стварних издатака за стан 
ф м ^ т у службовања, ако према оцени непосредног 
Старешине има потребе да задржи тај ста-н. 

Члан 11 

Додатак за теренски рад наплаћуј-е. се уназад, и 
Тр на кра ју месеца односно п-о- завршетку теренског 
рада- ако је исти завршен у току месеца!. 

На захтев службеника може се издати ако-нта-
ц,ија до износа месечног додатка еа- теренски рад, 
Ф ако ће теренски рад трајати мање од месец дана, 
Онда за онолико лана к-олико ће рад трајати. 

Члан 12 
У погледу правдања исплате д-о-датка за теренски 

рад, превозних и осталих трошкова изазваних радом 
иа терену, примењив-з-ће се одр-едбе Уредбе о путним 
к селидбе-ним трошк-овима државних службеника. 

Члан 13 

Додатак за теренски рад лсплаћиваће се по ов-ом 
правилнику од пр-вог дана наредног месеца по ње-
говом -ступању на снагу. Тим да!нОм престају да важе 
ф р прописи о исплати додатака за теренски рад 
вбјћ се односе на службенике у ел-ектронривредк. 

Члан 14 
Ор.а -едртребна упу-тства! за пр-имену овог ира-вш-

Вика даваће Министар електропривре^е ФНРЈ. 

Члан 15 
Овај правилник ступа на снагу дан-ом објављи-

ђања у „Службеном листу Фед-ер ат иви е Народне Ре-
публике Јупославије". 

Бр. 16772 
- ,19 маја 1949 године 

Београд 
Министар електрошривраде, 

инж. Никола Петровић, с. р. 

Сагласни: 
Министар финансија-, 

Добривоје Радосављевић, с, р. 
Претседник 

Комитета за законодавство 
V изградњу народне власти 

Владе ФНРЈ. 
Едвард Кардељ, с. р. 

О-добрава-м, 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Мар-шал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

385. 
На основу члана 30 Основне уред-бе о при-пад^ 

леж-ностима са-в-езних државних сл умивен ујка-, у са1" 
гласности са Министром фин-анаија ФНРЈ и Прет-
седницом Ко!МИтета за законодавство и иагр^ јњу нац 
родне власти Владе ФНРЈ, а по од-обрену Претсед-
ника Владе ФНРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОДАТКУ ЗА ТЕРЕНСКИ РАД СЛУЖБЕНИКА 

ГЕОДЕТСКЕ СЛУЖБЕ 

Члан 1 
Службеиицима- Главне геодетске управе при Вла-

ди ФНРЈ, геодетских управа народних републик,а чи 
њихов-их подручних организационих јединица, који 
обављају теренске радове ван места редовн-ог слу-
жбовања припада додатак за тере-нски рад. 

Члан 2 
Теренским радом у смислу ов-ог правилника сма-

трају се следећи послови: 
1) триангул аци ја; 
2) прецизни н ив ел ман-; 
3) снимање у-ских појасева (за трасирање пруге, 

пут-ева, канала, снимање реч-них токова и сл.); 
4) детаљни пр ем ер. 

Члан 3 
Теренски радови наведени у члану 2 распоре-

ћују се с обзиром иа њихову тежину, природу тера-
на1, услове живота и рада у три категорије и то: 

1. — у прву категор-ију: 
а) триангулациЈа коба) се обавља на планин-

ским или непроходним теренима; 
б) прецизни нив-елман који -се обавља на те-ре-

ним,а удаљ-еним о-д друмских и ж е л е з н и ч к у комуни-
ка1ционих лин-ија^ а у крај-еви-ма који су ретко на-
сељени; 

в) снимање уских појасева (за тра-сирање гару-
.-А, путева, канала, снимањ-е речних токова ц сл.), 
к-о-је се обавља на планинским непроходни!/ или 
мочварним теренима. 

2. — у другу категорију: 
в-) триангулација, прецизни нивелман и сни-

мање уских појасева (за т р е н и р а њ е пруга, путева!, 
канала, снимање р-ечних токова! и сл.) иа- свим оста-
лим теренима; 

б) детаљни п-ремер који се обавља на ОБИМ 
теренима на којима се службеници не могу користи-
ти -организованим смештајем и мензом; 

3. — у трећу категорију: 
детаљни т-р ем ер кој-и се обавља на тер ен нм! 

на којима се службеници моту користити органима-
вапим смештајем и м-ензом. 

Који се крајеви сматра-ју као планински и не-
прохо-дни од-редиће начелник Главне геодетске уп-
ра-ве при Влади ФНРЈ. 

Чл ан 4 
У појединим категоријама теренских радове 

службвинцима припада дневни додатак за теренски 
рад у следећим износи-ма: 

1. — у п-рвој категорији теренских радова! 
а) службеницима прве и друге 

врсте — — — Дин. 260.-1 
б) службеницима треће и четврте 

в-рсте — — — „ 230.— 



Субота, 28 ма-ј 1949 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 45 — Страна 13 

З . - у другој категорији теренских радова: 
а) сл уџбеницима прве и дру.1 е 

врсте — Ди,н. 240.— 
б) службеницима треће и четврте 

врсте — — — „ 200.— 
З . - у трећој категорији теренских радов-а: 

а) сл уџбеницима п рве врсте — Дин. 160.— 
б) службеницима друге врсте — Дин. 130.— 
в) службени,цима треће и четврте 

врсте — „ 100.— 
Службени цима помо-ћних служби на: терену 

(административне, ф и н а н с и ј е , ек анем еко - к о м е рци -
ј-гшне и др.) који обављају искључиво канцелариоке 
послове додатак за теренски рад одређен у ставу 1 
смањује се за 25%. 

Службени,цима који немају породицу на издр-
жавању када обављају теренске радове Из прве и 
друге категорије смањује се додатак за теренски рад 
за 25%, а службеницима који обављају теренске ра-
дове из треће, категорије за 50% од износа предви-
ђених у претходним ставовима. 

Члан 5 
Службе нитима који обављају теренске радове у 

времену од 15 новембра до 15 марта може с-е пове-
ћати додатак за теренски рад до 30.%. Одлуку о 
томе доноси према време,нским приликама начелник 
Главне геодетске управе при Влади ФНРЈ. 

Члан 6 
Службеницма који обављају теренске радове на 

рад испитима на кобима се не могу користити орга-
низовани, м смештајем и мензом п,рипада, за1 првих 
петнаест дана дневни теренски додатак у висини 
дневнице за- службено путовање на Уредби о путним 
и селидбеним трошковима државних службеник,а-. 

Члан 7 

СлужбеницЈВма који оба-вљају теренске радове 
из члана 2 овог правилника ван свога м-еста службо-
вања, а који се мо-гу свакодневна по обављеном по-
слу враћати у ного место-, може се наплаћивати на 
име додатка за тер-енски рад највише до 50% од 
износа ,предвиђених за радове т,реће категориј-е. 

На које ће се радове и радилишта пр-им-ењивати 
'одредба из п,ретходног става, као и висину додатка 
'(Лдређује решењем Генерални се-кретар Владе ФНРЈ 
односно генерални сек,ретар владе народне репу-
блике. 

' Члан 8 

Службеници којима припада додатак за теренски 
^ рад по ов-о-м правилнику немају право на лични до-

датак за прековр-емеии рад. 
Службени-цима који примају додатак за терен-

ски рад не припада накнада трошк-ова за одвојен 
Живот, изузе,в код службеника који се свакодневно 
могу враћати у место! службовања-. 

Службеник који при упућ--зању на терен прима 
накнаду ради одвојено-г живога, пошто- му породица 
живи ван његовог сталног ме-ста- службовања, може 
поред додатка за теренски рад да добиле и накнаду, 
ал име ствар,них издатака1 за стан у месту службо-
вањ,а, ак,о према о-цени непосредног старешине има 
потребе да- задржи тај стан. 

Чла н 9 
Додатак за тере,нск,и рад исплаћуј-е се уназад 

и то на кр,ају месеца од-носно по завршетку тере-н-
ског рада ако је исти завршен у току месеца. 

На захтев службеника може се издати аконта-
ција до износа месечног додатка за теренски рад, 
а ако ће терен-ски рад трајати мање од месец дана, 
онд-а- за онолико дана колико ће рад трајати. 

Члан 10 
У погледу правдања исплата додатака за терен-

ски рад, превозних и осталих трошков-а изазваних 
радом на терену, примењива,ће се одредб-е Ур-едбе о 
путним и селидбеним трошковима државних слу-
жбеника. 

Члан 11 
Додатак за те,ренски рада исплативаће се по ов-о,м 

правилник,у од првог дана наредног месеца по ње-
говом ступању на снагу. Тим дано,м п-ре-ста-ју да ва-
же св-и пр-описи о исплат,и додатака за теренски рад 
који се односе на службенике Главне геодетске 
управе при Владан ФНРЈ, геодетских управа народ-
них република1 и њихових подређених ор-ганизациок-
них (јединица. 

Члан 12 
Сва полребн-а- упутства за примену овог правил-

ника издавале Генерални с,екр-етар Вла,де ФНРЈ. 

Члан 13 
Ов-ај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Ју послали је". 

IV бр. 4131 
16 маја1 1949 године 

Београд 
Генерални секретар Владе ФНРЈ, 

Љубодраг Ђурић. с. р. 
С-агласни: 

Министар фин,ансија. 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

Претседник Комитета за законодавство 
и изг-радњу народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Одобравам, 

Претседник Владае ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с, р. 

386. 
На оонову члана 39 Основне уредбе о гра,ђењу 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 46/48) издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ ГРАДИЛИШТА 

1. — Директори државних грађевинских преду-
зећа дужни су да ПО закључењу уговора о изградњи 
објеката са ина едитором, ћ прб отпочињања радова, 
донесу решење о Оснивању градилишта-. 

Решење о оснивању градилишта мора да садржи: 
а) назив, врсту и значај инвестиционог чбјекта, 

назив и место./радилишта, број и величину грађевин-
ских објеката и уговорену Суму; 
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б) име руководиоца градилишта, његовог заме-
ника и руководилаца осталих служби о б р а з о в а т и 

'^а градилишту; 
в) основне смернице рада и начин решавања ос-

новних проблема у току грађења; 
г) податке о предвиђено^ механизацију алату, 

магацинима, Привременим зградама, инвентару и кан-
дид вриском материјалу; 

д) начин снабдевања градилишта матери јал ом н 
транс порти им средствима; 

ђ) начин обезбеђења занатских услуга; 
е) мере за обезбеђење градилишта (чувари, ин-

Жустри ска милиција); 
ж) рок за предају оперативног плана грађења 

ш предлога организационе шеме градилишта!; и 
з) рок почетка и завршетка грађења. 
и) број лица која ће бити запослена иа гради-

лишту; 
ј) податке о. здравственим мерама које се морају 

предузети у циљу обезбеђења) пуне здравствена за-
штите лица запослених на градилишту, као и да ли 
предузеће и у ко-м обиму сноси трошкове здрав етни-
ке заштите. 

Уз решење морају бити приложене све исправе 
'(уговори, грађевинска дозвола) и пројектни елабо-
рати односно њихови делови који ће се предати ру-
Ководиоцу градилишта. 

2. — Државна грађевинска предузећа морају за 
свако градилиште израдити организациону шему. 

Оргаиизациона шема градилишта мора да са-
држи: 

а) ситуациони план градилишта у повољној раз-
мери; и 

б) упутство о начину техничке организације ра-
да, примени елемената' ти,пске израде и нових ме-
тода рада, примени локалног материјала и броју рад" 
них смена. 

3. — Ситуациони план градилишта мора да обу-
хвата: 

а) место и положај главних и помоћних обје-
ката иа гр,адилишту као и при,времених објеката) зв 
обезбеђење здравствене заштите лица) запослених на 
великим градилиштима (магацина, барака за Јтано-
вање радника, кухиња, трпезарија, купатила!, овлашт-
ен ица, нужника) итд.); 

б) место за депо грађевинског материјала (пе-
ска, шљунка, опеке, грађе, гвожђа) водећи рачуна о 
могућности лаког транспорта и преносу до места 
уграђивања; 

в) распоред машина у процесу градње; 
г) шему снабдевања водом и електричном инста-

лацијом радних места на градилишту; 
д) шему саобраћајнице са прилазима до депоа, 

магацина и места уграђивања; 
ђ) број и положај хидраната ради обезбеђења 

од пожара, начин ограђивања и остала осигурања 
градилишта. 

4. — Извођењу радова може се ра градилишту, 
приступити само после одобрења организационе ше-
не градилишта. 

Организациону шему градилишта подноси над-
лежном органу на одобрења руководилац гради-
лишта. 

5. — При Министарству грађевина ФНРЈ, мини-
старствижз грађевина народних република, грађевин-
ским директну ама н предузећим,а образоваће се у 
року од пет,н,аест дана по ступању на сн,агу ове 
наредбе комисије од стручњака — извођача, који ће 
вршити ревизију орган иза ци оних шема градилишта. 

Министар грађевина ФН,РЈ прописаће накнадно' 
за које објекте ће ревизију организационих шема 

градилишта вршити комисија при Министарству гра-
ђевина ФНРЈ. 

За остале објекте ревизију организационих 
шема градилишта вршиће комисије при министар-
ствима грађевина народних република, грађевинским 
дирекција!ма односно предузећима, о чему ће ближе 
прописе донети надлежни министар грађевина народи 
них република!. 

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Мг. бр. 8696 
4 маја 1949 године 

Београд 
Министар грађевина, 

Влада Зечевић, с, р. 

РАТИФИКАЦИЈА КОНВЕНЦИЈЕ О РЕЖИМУ 
ПЛОВИДБЕ НА ДУНАВУ ОД СТРАНЕ 

УКРАЈИНЕ 

У Министарству иностраних послова Федератив-
не 'Народне Републике Југослава^ на дан 14 маја 
/949 подине депонован је од стране Украјинске Со-
вјетске Социјалист инке Републике ратифика,пиони ин,-
струм,ент Конвенције о режиму пловидбе на Дун,аву, 
закључене к потписане у Београду 18 августа 1948 
родина. 

СНша; Конвенција, ратификовала је од стране Југо-
славије 23 фебруара 1949 године и објављена је у 
, ,службеном листу ФНРЈ" бр. 8 од 26 јануара) 1949 
године. 

Бр. 48583. — Из Министарства иностраних посло-
в а Београд, 16 маја 1949 г о д и н е . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Р Е Ш Е Н А 

На основу члана 47 Зак,она о државним службе-
ницима, члана 23 ц 25 Основне уредбе о принадле-
жностима савезних државних службеника, а у са-
гласности са Оре^седеиком Владе ФНРЈ број 1202 
од 12 вирила 1949 године 
1 р е ш а в а м 

да се Јојкић Ђурица, постави за помоћн,ика 
Пј) ет-г,един,ка Комитет^ за, кииематосрафију Владе 

1 Бр. 683 
! 20 маја 1949 године 

!Београд 
Пр е тс едниж Ко.ми,тета 

за миноматографи ју Владе ФНРЈ, 
Влад,ислав Рибникар, с. р. 

На основу члана 47 Закона о државним службе-
вишима. члана 23 Основне уредбе га иринадлежно-
ствша савезних државних службеника и члана 11 
Правилника сн посебним личним додацима савезних 
државних службеника, а у сагласности са Претоед-
тисом Владе ФНРЈ 

р е ш а в а м 
да се В,итор.овић Мирослав, досадаш,њи уредник 

културне рубрике у ,,Борби'', постави за помоћника . 
Председника Ко-митета за кинематографију Владе 
ФНРЈ. 

Бр. 296 
15 маја 1949 го,дине 

Београд 
Претсед,ник Комитета 

за кииематографију Владе ФНРЈ, 
Владислав Рибникар, с. р. 
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За помоћника дир-ектора Предузећа за- рудар-
ске истражне радове и експло акацију Плевља, ре-
шењ-ем Министра рударства ФНРЈ бр. 1848/49, по-
стављен је Поповић Душан, досадашњи рудар-ски 
радник исто-г предузе-ћа. 

За помоћника ди-ректора Предузећа за производ-
њу и прераду уљних шкриља-ца у Зрмањи, решењем 
М^Нистр:г р-ударства ФНРЈ бр. 2720/49, поставље-н ј-е 
Дроњак Милан, досадашњи претседник Месне пољо-
привредне задр-уге 3 р-м ања. 

За к ом ерад-гја-л-ног директора Ген-ера-лне дир-ек-
ције угља за' Народн-у Републику Србију, решење-м 
Министра рударства ФНРЈ бр. 487/49, постављен је 
ЈпканоЕГ/Љ Л-ука, досадашњи по-моћник министра 
рударства Народне Републике Србије. 

За начелника Одељења за) радн-у снагу Ген-ерал-
не дирекције угља за Народну Републику Србију 
реше-ње-м Министра рударства ФНРЈ бр. 4121/49, по-
стављен је Ђорђевић Јован, досадашњи кожарски 
радник фабрике кожа. „Хр. Ковачеви-ћ" у Земуну. 

З-а дир-е-кт-о-ра Пр-едузећа за рударске истражне 
радове и експлоатацији Пл-евља. решењем Министр-а 
рударства ФНРЈ бр. 1848/49. постављен је Вукмано-
вић Васо, досадашњи рударски радник. 

За начелника шпанског сектора Комитета за 
кинемато-графију Владе ФНРЈ, решењем Претседник 
Комитета за кинемат-огра-фију Владе ФНРЈ бр. 630/49, 
постављен је Леви Самуило, досадашњи виш-и ком-ер-
цијалист „Авала. филм". ' 

За- начелни-ка Сектора општих послова Комитета 
з-а кинематографију Владе ФНРЈ, решењем Нрет-
седника Комитета за мине м атог р а фи ју Владе ФНРЈ 
бр. 617/49, но-ставље-н је Р-адош Звонко, до-садашњи 
дир-екто-р „Југо-славија! филм". 

За начелника Пер сон ал но-г одељења Комитета за 
к ин ем а тографију Владе ФНРЈ, у звању персонални 
р-еферент, реш-ењем Прет-е ади ик-а Комитета за кине-
мато-графију Владе ФНРЈ бр. 515/49, постављена је 
Смољановић Зора. 

За главног контролора Министар-ства пошта 
ФНРЈ, решењем Министра пошта ФНРЈ бр. 1052/49, 
по-стављен је Килибарда Матија, досадашњи начел-
ник Пер сонетног одељења истог мини-стар-ства-. 

За начелника П-ерсона-лног о-дељења Министар-
ства помор-ства ФНРЈ, решењем Министра поморства 
ФНРЈ бр. 1473/49, постављен је Родин Јосип, службе-
ник истог министарства. 

3а1 начелник-а Пл^на производње Министарства 
ла-ке индустрије ФНРЈ. решењем Министра лаке ин-
д-устрије ФНРЈ бр. 2012/49, постављен је Ђ-урић Тео-
до-р, досадашњи -службеник Савезне планске коми-
си-је. 

За секретара Мин-истарств-а лаке индустри-је 
ФНРЈ, решењем Ми-н-истра- лаке -индуст-рије ФНРЈ 
бр. 13152/49, постављен је Ђурић Живорад, до-сада-
шњи помоћник р,уководиоца Одељења у Централном 
одбору Савеза синдиката Ју послан ије. 

За генералног директо-ра Генералне дирекци-је 
елекгрошривред-е за Народну Републику Македонију, 
решењем Министра ел ектропр неред-е ФНРЈ бр. 1203/49; 
постављен је Христов Стојан, досадашњи помоћник 
Министра индустрије Народне Репу-блике Македо-
ниј-е. 

За генералног инжењера изградње у Генералној 
ди-рекцији електро^и-г--р-еде зч Народну Републику 
Словенију, у звању виш,и и н д у с т р и ј и инжењер, ре-
шењем Министра електр опјривр-еде ФНРЈ бр. 1931/49 
постављен је Фрас Ста-нислав, досадашњи директор 
Предузећа за разводне постројења и далеководе у 
Марибору Министарства ел-ехтропривреде ФНРЈ. 

За генералног инжењера групе за изградњу хид-
ро и термоелектрана, трафо станица и далековода, 
решењем Министра ел ектронрнар-еде ФНРЈ бр. 1932/49, 
постављен је Урошевић Богољуб, досадашњи дирек-
тор Гла-вне ди-рекције електроди вр еде Министарства 
индустрије Народне Републике Србије. 

За! генералног директора Генералне дирекције 
електропривреде за Народну Републику Бо-сну в Хер-
це-г ов ину, решењем Министра електропривреде ФНРЈ 
бр. 18-30/49, постављен ј)б Салом Шујица, досадашњи 
помоћник Министра индустрије Народне Републике 
Босне и Херцеговине. 

За генералног директора Генералне дирекције 
електропривреде за Народну Републику Србију, ре-
шењем Министра ел-ектроприареде ФНРЈ бр. 1740/49, 
постављен је Пауновић Живко, досадашњи начелник 
ЈОС-ор дин ан,и о но - л о к а-л ног одељењу ири Претседни-
штву Владе Народне Републике Србије. 

За комерцијалног директора Генера-лне дирекци-
је електропривреде за Народну Републику Хрватску, 
решењем Министр-а електрспривреде ФНРЈ број 
2015/49, постављен је Анђелко Марушић, досадашњи 
виши камерни)ашист Министарства индустрије На-
родне Републике Хрватске. 

За ге-нералног директора Генералне дирекције 
електропривреде за Нар-о-дну Републику Словениј-у, 
решењем Министра електропривреде ФНРЈ број 
1440/49 постављен је Долиншек Тоне, досадашњи 
замен-ик директора за кадровске но-слове Предузећа; 
,,Литострој" Министарства тешке индустрије ФНРЈ. 

- - - - - а 

За генералног инжењера погона Ге-нера-лне ди-
рекције електропри в-р еде за Народну Републику Ср-
бију, у звању виши индустриски инжењер, решењем 
Ми-нистра1 елемтропривреде ФНРЈ бр. 120-1/49, постав-
љен је Димић Петар, досад-ашњи директор погона 
Главне дирекције елвктронрив-ред-е М-инистарства ин-
дустрије Наро-дне Републике Србије. 

За- главног инжењера погона Генералне дирек-
ције електрапривреде за Народну Репу-блику Хрват-
ску, у зв-гшу и н д у с т р и ј и инжењер, решењем Мини-
стра е-леитроприв-реде Ф-НРЈ број 1439/49, по-стављен 
је Главочић Иво, досадашњи диспечер за Истру, Ри-
јеку и Слов-ен-ско приморје истог министарства. 

За директора плана Генералне дирекције елек-
троприв-реде за Народну Републику Хрватску, у зва-
њу виши инду-стр-иокж инжењер, решењем Министри 
електроди вр еде ФНРЈ бр. 1204/49. постав ДЛИ је Изби 
ран-овић Боривоје, досадашњи виши и н д у с т р и ј и ин-: 
ж-е њ ер истог м-инистар-ства!, 
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из С Л У Ж Б Е Н И Х листова СЛУЖБЕНИ ЛГтн̂ ГРЕПУБЛИКЕ 

Н Д Г И Л Н И Х " Р Г П У К \ 1Л К " Л „Службени лист Народне Републике Црне Поре" 
1 1 УЛА V Х А Н М Л I 1„ I I 1 иЈ\ТХГЧЧЛ у броју 10 о д 20 априли 1949 године објављујем 

Правилник о унутрашњој организацији Главне 
НАРОДНЕ НОВИНЕ управе рада Владе Народне Републике Црне Горе; 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ Тарифу за превод путника и пртљага у међу. 
УОПАТПГР градском аутобуском саобраћају на подручју Народу 
а к в а И.К11 н е Реп-ублике Црне Горе; 

„Народне новине", службени лист Народне Репу- Решење о одређивању државних (везаних) цена 
блаже Хрватске у броју 31 од 16 Априла 1949 године 3 ,3 м о Р с к У Р^бу за летњу сезон-у од 1 априла до 31 
објављују: октобра 1949 године. 

п , . . У броју 12 од 30 априла 1949 године објављује: 
г т . Л Г ^ п ^ Т И М З р Ж а М а 3 3 ш е ц И Ј , 2 Ј 1 1 Н ! Правилник 0 при пр авничкој служби, с т р у ч н и м а -

" Л И К е р е ' . 3 а
н

, С 0 ^ С у у п и с а н е п м а к у р с е ш ^ за службенике шумар,ске струке; 
Х о ш ^ к е ПОДРУЧЈУ Народне Републике Решење С распореду у платне разреде зв,.Гш н 

' положаја новинара и публициста републичке и до-
У броју 32 од 20 априла 1949 године објављују: машне штампе. 
Наредбу о предметима и програму стручних ис-

пита пр,неравнина' из ресор,а Министарства ,правосуђе УР АЛПИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБ 1ИКЕ 
Народне Републике Хрватске; СЛОВЕНИЈЕ 

Упутство за спровођење Уредбе о мобилизацији 
приватн,их теретни,х моторних возила!. 4 „Уредни лист Народне Р,епублике Словеније" у 

У броју 33 нема службеног дела. броју 15 од 3 маја 1949 године обј,ављује:1 

У броју 34 од 25 априла 1949 године објављују: Уредбу о ,преносу штедних улога и зајмова 
Наредбу о ,измени и допу,ни Наредбе о радиом с т 1 а Р и х кредитних задруга у Словенском Приморју 

времену државних службеника здравствене струке; н а з е м Љ 0 Р а Д н ' и ч к е задруге, 
Решење о праву учитеља осн,овних школа на У р е д б у 0 и з м е н и У Р е д б е ° обавезним превозним 

бесплатан стан и огрев; услугама у шума,рству и ДРВНОЈ индустрији; 
Решење о ир,исто,јбама за преглед и лечење до- Решење о, стопи планске добити ( ни,жег износа 

маћих животиња по ветерина рок и,м станицама; добити) државни-х индусгр неких п,роизвођач ки х пра-
, . „ ч, дузећа локалног значаја за планску 1949 годину; 
Упутство о измени Упутства о начину издржава- „ 

ња течајева за опште образов,ање. Наредбу о превозу лица аутобусима и теретним 
У броју 35 од 27 априла 1949 год,ине не,ма слу- аутомобили^, ; 

жбеног дела. Решење о висини добити с к,ојом смеју полл-
У броју 36 од 30 -априла 1949 подине објављују: при,вредне машинске станице и њихови оперативно-
Указ о броју одборника привремених обласних административни руководиоци са-мостално' расло-

н-ар-одних одбора и њих-ов,ој расподели на срезова и л а г а т и , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
градове; — — - - . —" 

Указ о, оснивању Министарства за, државне на-
бавке Народне Републике Хрватске; С А Д Р Ж А Ј : 

Наредбу о расно рад,у звања и п р о д а ј а у платим Стране 
ра-зреде новина-ра! и публициста у ревтуб личкој и ло-
калној штампи; 376. Уредба о трошковим-а држав,них преду-

Упутство о вршењу контроле и в,ођењу ев,иден- ^ по-слов,има Ј И звоза Ј , 
ције у погледу исплате регр-еса1 за р,азлике у цени 0 7 , 1 ^ 
и за плаће,ни подвовнп став 3 7 7 - У р

к
е д б а ° трошковима држ,авних пр-еду-

^ оа ,иа , " . зећа за послове међународие отпремнине 
У броју 37 од 4 ма-ја 1949 године, објављују: службе — — — — — — — — — — — — 644 
Правилник о организацији и посл,овању народ- 378. Уредба о оснивању Централног научн-о-

них позоришта у На-родној Ре,публици Хрватској; истраживачког института за рударство — 646 
Правилник о измени Пра,вил,ника о организацији 379. Уред-ба о оснивању института за лаке 

и раду школа за оп,ште образовање радника; метале — 646 
Наредбу о укидањ-у п р и п р а в е е службе за 3 8 а У Р а д б а ° изменам-а и допунама Уредбе о 

звање (помоћно,г васпитала; оснивању и дело,кругу рада Академнскот „ ' савета ФНРЈ — 647 
Наредбу о увођењу новог звања „архивски 3 3 1 - у ! р а д б а о изменама Уредбе о оснивању 

техничар и о укидању приправничке службе за Југословенског др-амско,г позоришта 647 
звање „библиотекар" у библНотекарекомзрхивистич- ш Пра-вилник о додатку за теренски р,ад 
кој струци; службеника у пом,орству — — — 648 

Наредбу о рас,пореду звања; библиотекарск-о- 383. Пра,вилник о додатку за теренски рад 
архив,истичке стр-уке у в,рсте; службеника у ресору грађевина — 649 
' Наредбу о одређивању основне плате за ново- 334. Пра,вилник о дод,атку за теренски р-ад 
ув-едено зв-ање „архив,оки техничар" и о измени већ службеника у електр,о,привреди — — — 650 
утврђен-их основних плата за звања „млађи библи- 3-85. Правилник о додатку за теренс-ки рад 
рте кар", „библиотека?", „виши библиотека?", ,,млађи службеника геодетске службе — 662 
архивист", „архивист" и „виши архивист" у библио- 336. Наредба о оснивању градили,шта 653 
пека,рско-арх ИБИ,С г,ич,ко,ј струци. Ратификарија Кон-венције о режиму плов-ид-бе 

У броју Зв, 39, 40 и 41 нема служ-беног дела. на Дунав-у од стране Украјине 654 

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

Југословенског штампарског предузећа, Београд , 


