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д'6 краја 1949 Године износи 268.— Диа. — 
Редакција! Бранкова улица бр. 18—20. — 
Телефони: Редакција 28-836, Администра-
ција 27-593, Продало одељен,е ?2-619, Ра-

чуноводство 28-276, Експедиција 21-251. 

459. 
На основу члана 94 Закона о државним службе-

ницима, Влада ФНРЈ, на предлог Претседник Коми-
,тета за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНОВНЕ УРЕДБЕ О 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИМА УМЕТНИЧКОГ ОСОБЉА У 

ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ 

Члан 1 
Назив уредбе мења се и гласи: 
„Уредба о принадлежностима уметничког особља 

у државној служби". 

Члан 2 
Уводна реченица члана 1 мења се и гласи: 
„Основне месечне плате уметничког особља у 

ЈИ)жавној служби одређују се по 1 следећим платним 
разредима:" 

Члан 3 
Члан 2 мења се и гласи: 
„Распоред звања уметничког особља запосленог 

у савезним орпанизационим јединицама у платне ра-
зреде врши комисија која се састоји од претставника 
Министара^ т за науку и културу ФНРЈ, Комитета за 
кинематографију Владе ФНРЈ, Комитета за радиоди-
фузну службу Владе ФНРЈ и Секретаријата Владе 
ФНРЈ за персоналну службу. Састав комисије потвр-
ђује Претседник Владе ФНРЈ. 

Распоред звања уметничког особља запосленог 
у организационим јединицама народних република и 
народних одбора у платне разреде врши комисија 
одређена од стране министра просвете. Састав коми-
сије потврђује претседник владе народне републике. 

Комисија може вршити и појединачни распоред 
уметника у I и II платни разред. 

Решење о распореду звања у платне разреде 
потврђује Комитет за законодавство и изградњу на-
родне власти Владе ФНРЈ односно владе народне 
републике." 

Члан 4 
У чл. З, у ставу 1, уместо речи „Надлежне старе-

шине из чл. 47 Закона о државним службеницима" 
ставља се: „Старешине односно о ^ - т и надлежни за 
постављење". 

Члан 5 
У члановима 7 и 8 уместо речи „Основне уредбе 

о принадлежносткма савезних државних службеника" 

ставља се „Уредбе 
службеника". 

о принадлежностима државних 

Члан 6 
Члан 9 брише се. 

Члан 7 
Члан 11 мења се и гласи: 

„Овлашћује се Министар за науку и културу ФНРЈ 
да издаје упутства за спровођење ове уредбе". 

Члан 8 
Постављења и распоред звања у платне разреде 

извршени на основу досадашњих савезних и републич-
ких прописа до ступања на снагу ове уредбе, остају 
на снази. 

Члан 9 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

20 јуна 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослви је 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

' Потпретседник Владе ФНРЈ 
и Претседник Комитета за законодавство 

и изградњу народне власти Владе ФНРЈ 
Едвард Кардељ, с. р. 

460 . 

На основу чл. 35 и 47 Закона о извршењу казни 
преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

О НАГРАДАМА ЗА РАД ОСУЂЕНИХ КОЈИ СЕ НА-
ЛАЗЕ НА ИЗДРЖАВАЊУ КАЗНЕ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Право на награду имају осуђени који су упослени 

најмање 8 часова дневно у радионицама, предузећима 
и економијама казнено-поправне установе или у дру-
гим државним предузећима или установама. Право на 
награду имају и они осуђени који су најмање 8 ча-
сова дневно упослени у самој казнено-поправној у с з д 
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нови или равној групи за извршење казне поправног 
рада на пословима којима се обезбеђује функциони-
сање устанссс. 

Награда не припада осуђеном за обављање по-
слова у казнено-поправној установи (радној групи) 
којима се омогућује заједнички живот осуђених (чи-
шћење просторија, извршење појединачннх послова од 
времена на време и сл.). Управник казнано-поправне 
установе (радне групе) одредиће за које од ових по-
слова не припада награда осуђеном. 

в 
Члан 2 

Управник кгзнепо-поправне установе (радне гру-
пе) дужан је упослити осуђене, по правилу, на по-
словима за које им припада награда. За послове V 
казнено-попрапној установи (радној групи) за које 
не припада награда употребљаваће се, по правилу, 
осуђени који су дисциплински кажњени. 

Члан 3 
Осуђеном припада награда за рад, ако у раду по-

стиже радну норму која је за односну врсту рада од-
ређена општим прописима о радним нормама. 

Осуђеном који не постиже прописану норму за 
односну врсту рала не припада награда за рад. 

Ако осуђени ради на послу за који се не може 
утв,рдити радна норма односно за који радна норма 
није прописана, ппипада му награда за рад уколико 
постиже злдовољдвајући учинак рада. Управа преду-
зећа, завода или установе у којој је осуђени упослен 
односно управа казнено-поправне установе (радне 
групе) цени да ли је постигнути учинак рада задо-
вољавајућа 

II. ОСНОВНА НАГРАДА ЗА РАД 

Члан 4 
Границе у којима ће се моћи додељивати основне 

награде за поједине врсте послова одредиће Мини-
старство унутрашњих послова ФНРЈ својим решењем. 

У границама из претходног става висину награде 
сваком осуђеном одређује управа предузећа, завода 
или установе у којој је упослен. Висину основне на-
граде осуђеном који је упослен у казнено-поправиој 
установи (радној групи) одређује управник казнено-
поправне установе (радне групе). 

Висина основне награде одређује се с обзиром на 
стручне способности осуђеног, као и на сложеност и 
тежину посла на коме је упослен. 

Управа казнено-поправне установе (радне груне) 
односно државни орган који непосредно спроводи 
извршење казне води контролу над одређивањем ви-
сине основне награде осуђеним и може ову смањити 
или повећати у границама предвиђеног минимума и 
максимума. 

Члан 5 
Основна награда припада осуђеном за 8 часова 

рада дневно. 
Ако осуђени без своје кривице ради мање од 8 

часова дневно, припада му одговарајући део награде 
према времену упослена, ако је за време рада по-
стигао односни део радне норме. 

III. НАГРАДА ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД И ПРЕКО-
РАЧЕНО РАДНЕ НОРМЕ 

Члан 6 
За прековремени рад који се не врши по дисци-

плинској казни, као и за учинак рада преко нормом 

одређеног, осуђеном припада награда према општем 
прописима о платама за односну врсту рада. 

Као основ за одређивање награде за прековремени 
рад и за учинак рада преко нормом одређеног служи 
прописана надница за односну врсту рада. 

Као прековремени рад не сматра се рад ЈУ казие-
но-поправној установи (радној групи) који5, осуђени 
обавља пре или после, радног времена за који према 
чл. 1 ст. 3 овог правилника не припада награда. 

Обрачун награде за прековрем^и рад, ""као и з^ учи-
нак рада преко нормом одређеног дужан је руково-
дилац радионице, предузећа, установе или радо,ца во-
дити по општим прописима за обрачунавање ових 
награда. 

- IV . НАГРАДЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРИМА, НОВАТО-
РИМА И ПРОНАЛАЗАЧИМА 

Члан 8 
Осуђеном који се у раду истакне рационализа-

торством и новаторством или проналаском може се 
доделити посебна награда. 

Награда може бити у новцу или у набавци осу-
ђеном књига и других предмета у циљу усавршавања 
у раду или ради давања потстрека за даље усаврша-
вање. 

Члан 9 
О врсти и величини награде осуђеном који св 

истакао рационализаторством и новаторством или про-
наласком одлучује Министарство унутрашњих послова 
под чијим се непосредним руководством налази ка-
знено-поправна установа (радна група) у споразуму 
са надлежним државним органом, а по предлогу управ-
ника казнено-поправне установе (радне групе) одно-
сно по предлогу повереништва унутрашњих послова 
које спроводи извршење казне. 

V. СРЕДСТВА ЗА НАГРАЂИВАН^ 

Члан 10 
Основна награда осуђеном који је упослен у пре-

дузећу, економији, заводу или установи исплаћује се 
из надница које предузеће, економија, завод или уста-
нова плаћа за рад осуђеног. 

Средства за основну награду осуђених који су 
упослени у казнено-поправној установи (радној гру-
пи) или њеним радионицама и економијама које се не 
воде као самостална привредна предузећа предвидеће 
се у предрачуну прихода и расхода казнено-поправне 
установе (радне групе). 

Члан 11 
Награда за прекозремени рад и за учинак рада 

преко нормом одређеног пада на терет предузећа, еко-
номије, завода или установе код које је осуђени 
упослен. 

Члан 12 
Средства за награђиван^ осуђених који се истакну 

рационализаторством и новаторством или проналаском 
предвидеће се у предрачуну прихода и расхода мини-
старства унутрашњих послова кој", руководи казнено-
поправном установом (радном групом). 

Награда осуђених који се истакну рационализа-
торством и новаторством или проналаском може се 
одредити и из средстава које у ту сврху додели пре-
дузеће, економија, завод или установа код које је 
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осуђени упослен према општим прописима о доде-
љивању ових награда. 

VI. ИСПЛАТА НОВЧАНИХ НАГРАДА 

а) Исплата новчаних награда осуђених који издржа^ 
вају казну у казнено-поправним установама 

Члан 13 
Једна трећина награде (основне награде, награде 

за прековремени рад, награде за учинак рада преко 
нормом прописаног и друге новчане награде) стајаће 
на располагању осуђеног за подмирење његових лич-
них потреба. 

Ове суме може осуђени трошити према правилима 
кућног реда. Уколико осуђени један део ове суме не 
утроши, може одредити да се он пошаље његовој по-
родици. 

Члан 14 
Осуђени који има породицу, може другу трећину 

награде слати породици. Управа к азнено-поправне 
установе узеће изјаву од осуђеног да ли има поро-
дицу, као и да ли жели и где да јој се шаље једна 
трећина његове награде. 

Члан 15 
Једна трећина награде осуђеног чуваће се као 

његова уштеда која ће му се предати приликом пу-
штања на слободу. Као уштеда осуђеног чуваће се и 
друга трећина његове награде, ако се ова не шаље 
његовој породици. Исто тако чуваће се као његова 
уштеда и неутрошена сума из трећине награде која 
стоји на расположењу осуђеног за подмирење њего-
вих потреба, уколико ова по жељи осуђеног није 
достављена његовој породици. 

Члан 16 
Обрачун награде за сваког осуђеног вршиће се 

на крају сваког месеца. 

Члан 17 
Управа казнено-попоавне установе водиће рачун 

за сваког осуђеног у који ће посебно уписивати изно-
се који стоје на расположен^ осуђеног за подмирење 
његових личних потреба, а посебно износе који стоје 
као његова уштеђевина која ће му се предати при-
ликом пуштања на слободу. 

Члан 18 
За осуђене који су упослени у предузећима, еко-

г,омијама, заводима или установама изван казнено-
поправне установе рачун награде за сваког осуђеног 
водиће управа односног предузећа, економије, завода 
или установе и по завршетку упослења доставити га 
управи казнено-поправне установе. 

"Члан 19 
Управа предузећа,економије, завода или установе 

код које је осуђени упослен не сме непосредно осу-
ђеном исплаћивати део награде који стоји на распо-
ложен^ за подмирење његових потреба. И у овом 
случају осуђени ове суме може трошити према пра-
вилима кућног реда. 

б) Исплата новчаних награда осуђеним који издржа-
вају казну поправног рада 

Члан 20 
Награду осуђеним који издржавају казну поправ-

ног рада исплаћује управа радне групе, односно упра-

ва привредног предузећа, економије, завода или уста-
нове код које су упослени. 

Осуђеним који издржавају казну поправног рада 
исплаћује се цела награда непосредно. 

Управа привредног предузећа, економије, завода 
или установе у којој је осуђени упослен дужна је са 
обрачуном наднице извршити обрачун исплаћених су-
ма на име награде односном осуђеном. 

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21 
Овај правилник ступа на снагу даном објављивање 

у "Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

^ Бр. 18176 
17 јуна 1949 године 

Београд 
Министар унутоашњ :х послова, 

Александар Рандовић, с. р. 

481. 
На основу чл. 16 Закона о општедржавном буџету 

за 1948 годину, у вези чл. 9 Уредбе о елементима 
цене коштања, акумулацији, фонду руководства и 
централном фонду државних индустриских произво-
ђачких предузећа локалног значаја, Упутства Владе 
ФНРЈ о продаји и одређивању цена производа занат-
ских задруга и предузећа друштвених организација и 
Упутства Владе ФНРЈ о продаји и одређивању цена 
производа приватних занатских радњи и предузећа 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 54749), издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНИ И ПРОШИРЕЊУ ВАЖНОСТИ ПРОПИСА 
ТАРИФЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

ПРОИЗВОДА ЛОКАЛНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

1) Но Тарифи јединственог пореза на промет 
производа локалне производње ("Службени лист 
ФНРЈ" бр. 10/49) плаћају јединствени порез на про-
мет свих својих производа и на вршење ових услуга, 
изузев услуга предвиђених у Тбр. 1—12 дела Б При-
времене тарифе пореза на промет производа, и то: 

а) државна произвођачка предузећа на која се 
примењују прописи Уредбе о елементима цене кошта-
ња, акумулацији, фонду руководства и централном 
фонду државних индустриских произвођачких преду-
зећа локалног значаја; 

б) сва остала државна привредна предузећа ло-
калног значаја и комунална газдинства; 

в) задруге; 
г) предузећа друштвених организација; 
д) приватне занатске радње; и 
ђ) произвођачи производа кућне радиности. 

Предузећа из претходног става на вршење услуга 
предвиђних у Тбр. 1—12 дела Б Привремене тарифе 
пореза на промет производа плаћају порез на промет 
услуга по одговарајућим прописима и пореским сто-
пама из дела Б Привремене тарифе пореза на промет 
производа. 

2) Изузетно од предњег, предузећа наведена под 
б)—г) у тач 1) ове наредбе за која важи савезна од-
носно републичка структура цене на промет оног 
дела своје производње који је обVxваћен савезним ч 
републичким планом расподеле плаћају порез на про-
мет производа по прописима који важе за савезна л 
републичка државна привредна предузећа. 
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3) Предузећа наведена под б)—ђ) у тач. 1) ове 
наредбе на која се не примењују прописи Уредбе о 
елементима цене коштања, акумулацији, фонду руко-
водства и централном фонду државних индустриских 
иромзвођачких предузећа локалног значаја а за која 
не важи ни савезна односно републичка структура 
цене, плаћају јединствени порез на промет својих про-
извода на пореску основицу коју сачињава планска 
цгна коштања и одређена планска добит, тј. трошкови 

(за материјал, плате израде, режија, амортизација и 
одређени износ робити по општој стопи за дотичну, 
грану односно категорију предузећа. Трошкови з а 
материјал рачунају се у оном износу у коме су при-
знати од стране надлежног органа за цене при утвр-
ђивању продајне цене, и то: 

а) код производње за слободну продају: 
(1) предузећима и задругама наведеним под б)— 

г) у тач. 1) ове наредбе — по вишој јединственој 
(комерцијалној) цени, а ако су као сировина и мате-
ријал у питању пољопривредни производи — по од-
ређеним ценама тих производа у слободној продаји 
односио по оним ценама по којима ове производе ку-
пују државна привредна предузећа на основу посто-
јећих прописа; 

(2) приватним занатским радњама и пронзвођа-
чима производа кућне радиности — по набавним це-
нама али највише до износа више јединствене (ко-
мерцијалне) цене, а ако су као сировине и материјал 
у питању пољопривредни производи — по набавним 
ценама али највише до износа одређене цене у сло-
бодној продаји тих производа односно до износа оних 
цена по којима ове производе купују државна при-
вредна предузећа на основу постојећих прописа; 

б) код производње за савезни и републички 
план расподеле — по нижој јединственој односно по 
државној (везаној) цеци, и то без обзира на који на-
,чин и по којој цени су те сировине и материјал на-
бављени. 

4) На промет оних производа који се продају по 
слободно уговореним ценама или по одређеним про-
дајним ценама које не садрже елементе пореских о-
сновица јединственог пореза плаћа се порез од про-
дајне цене тих производа, умањене одговарајућим из-
носом пореза. Исто тако на вршење оних услуга на 
које се плаћа јединствени порез по овој наредби пре-
дузећа из тач. 3) ове наредбе плаћају јединствени по-
рез на укупну накнаду умањену одговарајућим изно-
сом пореза. 

5) Приватна лица не плаћају јединствени порез на 
промет производа локалне производње на промет оних 
својих производа кућне радиности које продају др-
жавној и задружној трговачкој мрежи и трго-
вачким предузећима друштвених организација по сло-
бодно уговореним ценама, тј. по ценама које за те 
производе не одређује надлежни орган за одобравање 
и одређивање цена. У овом случају наведена трго-
вачка предузећа (купци) плаћају јединствени порез 
јед,а промет производа локалне производње, с тим да се 
као пореска основица за плаћање јединственог пореза 
сматра слободно уговорена набавна (откупна) цена 
Тих производа. 

Сем у случају из претходног става, сви произво-
ђачи оних производа кућне радиности који се про-

б а ј у по слободно уговореним ценама плаћају једин-
ствени порез на промет производа локалне производ-
ње на пореску основицу коју сачињава постигнута 

,Продајна цена умањена одговарајућим износом Једин-
ственог пореза. 

6) Овом наредбом замењује се Наредба о про-
ширењу важности прописа Тарифе једжктвеног по-

в е з а на промет производа локалне производње, број 

5850 од 18 фебруара 1949 године ("Службени лист 
ФНРЈ" бр. 20 бд 9 марта 1949 године). 

7) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у "Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 20850 
23 јуна 1949 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосазљевић, с. р. 
Сагласан, 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

462 . 

На основу члана 36 Основног закона о буџету, а 
у вези члана 26 и 34 Уредбе о извршењу буџета, тач. 
2 члана 4 Закона о општедржавном буџету за 1949 
годину, Уредбе о елементима цене коштања, акуму-
лацији, фонду руководства и централном фоцту др-
жавних индустриских произвођачких предузећа локал-
ног значаја, Упутства Владе ФНРЈ о продаји и одре-
ђивању цена производа занатских задруга и преду-
зећа друштвених организација и Упутства Владе ФНРЈ 
о продаји и одређивању цена производа приватних 
занатских радњи и предузећа („Службену лист ФНРЈ" 
бр. 54/49), издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОБРАЧУНУ И НАЧИНУ УПЛАТЕ ТРЖИШНЕ ДО-
БИТИ ЛОКАЛНЕ ПРИВРЕДЕ И РАЗЛИКА У ЦЕНИ 
СИРОВИНА И МАТЕРИЈАЛА НАМЕЊЕНОГ ЛОКАЛ-

НОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА СЛОБОДНУ ПРОДАЈУ 
. П С, -т 

I Н 
1) Износ тржишне добити садржан је у структу-

ри планске продајне цене произвођача односно у, 
структури продајне цене у слободној продаји произ-
вода локалне производње намењених за слободну 
продају. Висину тржишне добити, која је садржана 
у тим ценама, утврђује срески односно градски на. 
родни одбор на основу упутстава виших државних 
органа. 

2) Тржишна добит коју остварују државна ин-
дустцчдка произвбђачка предузећа локалног значаја 
на која се примењују прописи Уредбе о елементима 
цене коштања, акумула1цијн, фонду руководства и 
централном фонду државних индустриских произво-
ђачких предузећа локалног значаја, као и Тржишна 
добит коју остварују остала предузећа која примењују,' 
прописе наведене уредбе, претставља разлику која се 
добија када се од постигнуте продајне цене, умањене 
евентуално одобреним рабатом, с једне стране, одбије 
планска цена производње увећана планираном раз-
ликом у цени -материјала, с друге стране. 

Тржишна добит коју остварују државна занат-
ско-произвођачка предузећа, локалног значаја као и 
остала државна произвођача предузећа на која се 
не примењују прописи Уредбе о елементима цене 
коштања, акумулацији, фонду руководства и цен-
тралном фонду државних индустриских произвођач-
ких предузећа локалног значаја, преставља р?зч 
лику која се добија када се од одређене продајне 
цене производа у слободној продаји, умањене евен-
туално одобреним рабатом, с једне стране, одбије 
Планска цена тих производа коју сачињавају: тро-
шкови за материјал, плате израде, режија, амортиза-
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ција, одређени износ планске добити по општој сто-
пи за дотичну грану односно категорију предузећа 
и износ пореза на промет производа односно једин-
ственог пореза на промет производа локалне произ-
водње, с друге стране. 

Тржишна добит кеја се остварује у слободној 
продаји производа занатских произвођача^ задруга, 
произвођачких предузећа друштвених организација и 
приватних занатских радњи и предузећа преставља 
разлику која се добија када се од одређене продајне 
цене у слободној продаји одбије продајна цена про-
извођача утврђена у смислу Упутства о продаји и 
одређивању цена производа занатских задруга и пре-
дузећа друштвених организација односно у смислу 
Упутства о продаји и одређивању цена производа 
приватних занатских радњи и предузећа. Уколико је 
за односни производ по прописима наведених упут-
става одобрен посебан додатак за бољи квалитет од-
носно израду, тржишна добит претставља разлику 
која се добија када се од одређене продајне цене у 
слободној продаји одбије продајна цена произвођача 
у смислу предњих упутстава,^увећана износом тог по-
себног додатка. 

Ако овлашћена државна трговачка предузећа не-
посредно дају произвођачем предузећима локал-
ног значаја сировине и материјал ради израде про-
извода које ће односна државна трговачка предузећа 
сама продавати у слободној продаји по ценама од-
ређеним за слободну продају, као тржишна добит 
сматра се разлика између одређене продајне цене 
производа у слободној продаји, коју одреди срес-
ки односно градски народни одбор седишта држав-
них трговачких предузећа, и збира плаћене цене за 
услугу израде и вредности утрошених сировина и 
материјала по набавним ценама. 

Када се за поједине производе локалне производ-
ње у слободној продаји који се затекну у трговач-
кој мрежи промене већ одређене продајне цене на 
Цјјло у слободној (продаји и одреде друге, вдђе или 
мање цене, онда се позитивни салдо (ако је збир раз-
лика по повећаним ценама већи од збира разлика! по 
смањеним ценама) сматра тржишном добити. 

Тржишном дрбнти сматрају се и позитивне раз-
лике питале у трговачкој мрежи услед заокружи-
вања продајних цена на мало производа локалне 
производње у слободној продаји. 

3) Када произвођачем и трговачким предузећи-
ма државног и задружног привредног сектора, као 
и предузећима друштвених организација по посто-
јећим прописима припада известан део тржишне до-
бити, онда та Предузећа одбијају припадајући део од 
укупног обрачунатог износа тржишне добити, а ос-
татак уплаћују на рачун тржишне добити локалне 
привреде, на начин про-писан овом наредбом. 

4) Обавеза на плаћање тржишне добити настаје 
у моменту испостављања фактуре (рачуна) о про-
даји од стране предузећа која су овом наредбом од-
ређена з^ обвезнике (платиоце) тржишне добити на 
продају тих производа. Фактуре о продаји издају 
се истог дана када се испорука врши. 

Изузетно, обавеза на плаћање тржишне добити 
у случа,ју из става петог и шестог тачке 2) ове на(-

,редбе настаје у моменту када су промене цена на-
стале односно када је заокруживање цена извршено. 
Плаћање у овом случају врши се по тач. 10) ове на-
редбе. 

5) Државна произвођача предузећа локалног 
значаја плаћају тржишну добит коју остваре прода-
јом свих производа сопствене производње намење-
них за слободну продају, без обзира да ли је про-
даја производа извршена трговачкој мрежи или пак 
непосредно потрошачима у сопственој продавници. 

Занатске произвођачке задруге, произвођачка 
предузећа друштвених организација и приватне за-

натске радње којима је одобрено да могу своје про-
изводе за слободну продају продавати непосредно 
потрошачима у сопственим продавницама 'односно ра-
дионицама, плаћају само ону тржишну добит коју 
остваре продајом производа сопствене производње у 
слободној продаји непосредно потрошачима. 

Државна трговачка предузећа која су овлашћена 
да обављају промет са производима локалне произ-
водње за слободну продају плаћају тржишну добит 
коју остваре продајом производа локалне произ-
водње у слободној продаји набављених ради даље 
продаје од занатских про извођачких задруга, про-
извођачких предузећа друштвених организација и 
приватних занатских радњи. 

Када овлашћена државна трговачка предузећа 
дају произвођачким предузећима локалног значаја 
сировина и материјал ради израде производа које ће 
односна државна трговачка предузећа сама прода-
вати у слободној продаји по ценама одређеним за 
слободну продају, онда су та трговачка предузећа 
која тако израђене и дорађене производе продају у 
слободној продаји, дужна да остварену тржишну до-
бит уплаћују по прописима ове наредбе у свему на 
исти начин као и предузећа из става првог ове тачке 

Предузећа државне трговачке мреже и радничко-
службениче набављачко-потрошачке задруге, код ко-
јих се на затечену залиху производа локалне произ-
водње у слободној продаји промене већ одређен0 

продајне цене на мало у слободној продаји и одреде 
друге, веће или мање цене, дужна су да позитивни 
салдо (разлику између та два збира) уплате на ра-
чун тржишне добити локалне привреде по пропи-
сима тач. 10) ове наредбе. 

6) Тржишна добит се не плаћа на оне производе 
који су произведен^ од сировина и материјала до-
бијеног од поручиоца који је непосредни потрошач 
тих производа (тј. који те производе лично троши) 

7) Тржишна добит локалне привреде уплаћује 
се код седишта Народне банке ФНРЈ на рачун тр-
жишне добити локалне привреде. 
1 Седишта Народне банке ФНРЈ дужна су да от-
воре посебне рачуне тржишне добити локалне при-
вреде за сваки срески односно градски народни од-
бор на своме подручју. Број рачуна на који преду-
зећа треба да уплаћују тржишну добит саопштиће 
им седиште Народне банке ФНРЈ преко поверени-
ци?^ за финансије надлежног среског (градског) на-
родног одбора. 

8) Предузећа наведена у ставу 1—4 тач. 5) ове 
наредбе, када наплаћују фактуре преко Народне 
банке ФНРЈ или друге банке, дужна су да тржишну 
добит локалне привреде обрачунавају приликом из-
давања фактура за продате производе локалне про-
изводње у слободној продаји и да је уплаћују једно-
времено са наплатом фактура преко Народне банке 
ФНРЈ односно преко банке код које имају текући 
рачун. У овом случају ова предузећа су дулсна да 
једновремено са подношењем фактура за наплату 
поднесу банци и вирмански налог за уплату тржиш-
не добити. Вирманеки налог се подноси на обрасцу 
Народне банке ФНРЈ број 152. Када се истога дана 

% подноси на наплату више фактура, онда се издаје 
само један вирмански налог, и то на укупан износ 
тржишне добити по свим фактурама. У таквом слу-
чају на вирманском налогу се назначују бројеви свих 
поднесених фактура, а на свакој поднесеној факту-
ри — износ обрачунате тржишне добити. Ако на 
некој фактури нема тржишне добити ^на пример: 
производи се продају по нижој јединственој цени, а 
њихова планска цена производње је већа од те цене), 
предузеће је дужно да то назначи на дотичној фак-
тури, стављајући клаузулу: „Без тржишне добити". 
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Када, у случају из предњег става, предузеће које 
је поднело фактуру за наплату не поднесе и вирман-
ски налог за уплату тржишне добити односно ако 
не стави клаузулу „Без тржишне добити", банка 
која је примила фактуру за наплату обавестиће пре-
дузеће (подносиоца фактуре) да не може извршити 
наплату фактура док не поднесе вирмански налог 
за уплату тржишне добити односно док не потпише 
клаузулу „Без тржишне добити". 

9) Предузећа из тач. 5) ове наредбе која имају 
текући рачун код Народне банке ФНРЈ или код дру-
ге банке, када фактуру за продате производе локал-
не производње у слободној продаји не могу напла-
тити преко банке услед тога што купац нема текући 
рачун код банке, — обрачунавају и уплаћују тр-
жишну добит у року од пет дана по истеку сваке 
декаде. Уплата овог дела тржишне добити врши се 
посебним вирманским налогом, такође на обрасцу 
број 152. 

Приватне занатске радње дужне су да уплаћују 
остварену тржишну добит у року од пет дана по 
истеку сваке декаде на рачун тржишне добити оног 
народног одбора коме територијално припадају. 

10) Државна трговачка предузећа, код којих (?е 
за поједине производе локалне производње у Сло-
бодној продаји који се код њих затекну промене 
већ одређене продајне цене-на мало у слободној про-
даји и одреде друге, веће или мање цене, дужна су 
пре почетка продаје по промењеним цена,ма да уста-
нове затечене количине производа и разлику цена. 
Ако је у овом случају збир разлика по повећаним 
ценама већи од збира разлика по смањеним ценама 
у току једног месеца, онда се салдо разлика између 
та два збира има уплатити у року од десет дана по 
истеку месеца на рачун тржишне добити локалне 
привреде оног среског (градског) народног одбора 
коме предузеће припада. Ако је, пак, збир разлика 
по смањеним ценама већи од збира разлика по пове-
ћаним ценама, онда се тај негативни салдо преноси 
у наредни месец, у коме се обрачунава на напред 
наведени начин, с тим да се евентуални негативни 
салдо који се покаже на дан 31 децембра дотичне го-
дине, као резултат обрачуна разлика цена за целу 
годину, има надокнадим предузећу на терет оног 
дела тржишне добити који је припао буџету народ-
ног одбора коме предузеће припада односно на те-
рет буџета истог народног одбора. Ако је предузеће 
у току године уплатило на име позитивних разлика 
више него што износи укупни позитивни салдо об-
рачунатих разлика цена за дотичну годину по стању 
на 31 децембра дотичне године, више уплаћени из-
нос вратиће се предузећу по прописима тач. 23 ове 
наредбе. 

Према одредбама претходног става поступиће се 
и у погледу разлика насталих услед заокруживања 
продајних цена на мало у трговачкој мрежи. 

Радничко-службеничке набављачко-потрошачке за-
друге које се баве продајом производа у слободној 
продаји поступиће у погледу разлика насталих услед 
промена продајних цена на мало производа локалне 
производње у слободној продали односно услед зао-
круживања продајних цена на мало ових производа 
у свему према одредбама претходних ставова, с тим 
да евентуални негативни салдо који се покаже на дан 
31 децембра дотичне године, као резултат обрачуна 
разлика цена за целу годину, пада на терет саме за-
друге. 

11) Тржишна добит локалне привреде уплаћује 
се на рачун тржишне добити локалне привреде оног 
среског односно градског народног одбора на чијој 
се територији налази предузеће које врши уплату. 
Ако се предузеће које припада једном среском (град-
ском) народном .одбору налази на територији другог 
среског (градског) народног одбора, уплаћиваће тр-

жишну добит на рачун оног среског (градског) на-
родног одбора коме припада. Предузећа месног на-
родног одбора уплаћиваће тржишну дрбит на рачун 
тржишне добити оног среског народног одбора на 
чијем се подручју налази дотични месни народни 
одбор. 

Када, сем државних привредних предузећа срес-
ких односно градских народних одбора и осталих 
предузећа из тач. 5) ове наредбе, тржишну добит 
остварују и друга државна привредна предузећа (на 
пример: рејонске, обласна, покрајинска и сл.), тр-
жишна добит се уплаћује на рачун тржишне добити 
оног народног одбора односно државног органа коме 
предузеће по своме значају припада. У погледу ове 
тржишне добити примениће се аналогно прописи ове 
наредбе о тржишној добити коју остварују државна 
привредна предузећа среских односно градских на-
родних одбора. 

12) Приватне занатске радње и предузећа, која 
по постојећим прописима нису обавезна да воде по-
словне књиге односно евиденције о продаји својих 
производа, дужна су ^а у року од десет дана по 
истеку сваког месеца поднесу надлежном поверени-
штву за финансије среског (градског, рејонског) на-
родног одбора извештај о оствареној тржишној до-
бити продајом својих производа у слободној про-
даји. Овај извештај треба да садржи следеће по-
датке: а) врсту производа; б) количину продатих 
производа; в) износ одређене 'тржишне добити за 
уплату у буџет, и то по јединици производа и укупно 
за целу продату количину и г) податке о уплати код 
Народне банке ФНРЈ (датум уплате и износ). Повс-
реништво за финансије водиће посебну евиденцију 
о овим предузећима и провераваће тачност подне-
тих извештаја. Уколико се на основу прибављених 
података установи да је предузеће мање пријавило и 
уплатило, треба одредити да се разлика накнадно 
уплати. 

Остала предузећа из тач. 5) ове наредбе посту-
пиће у погледу подношења извештаја о уплаћеним 
износима тржишне добити према Наредби о подно-
шењу извештаја од стране предузећа о уплаћеним 
износима државне акумулације, и њеном књижењу 
у поввреништву за финансије („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 14 од 16 фебруара 1949 године). 

13) Када занатске произвођачке задруге, произ-
в о ђ а ч а предузећа друштвених организација, као и 
приватне занатске радње и предузећа, продају своје 
производе у слободној продаји оним државним трго-
вачким предузећима која су овлашћена да обављају 
промет са производима локалне производње за сло-
бодну продају, — онда су та државна трговачка 
предузећа дужна да воде евиденцију о набавље-
ним производим^, и то како по предузећима која 
су те производе произвела, тако и по предузећима 
којима су ти производи продати. 

14) Сем случајева наведених у претходним тачка-
ма ове наредбе, тржишна добит се остварује и у слу-
чајевима када предузећа локалног значаја, на која 
се примењују прописи Уредбе о елементима цене 
коштања, акумулацији, фонду руководства и централ-
ном фонду државних индустриских произвођачких 
предузећа локалног значаја, продају део своје произ-
водње који је обухваћен савезним и републичким 
планом расподеле по одређеној нижој јединствено) 
цени, а та је цена. по одбитку садржаног рабата трго-
вине, виша од планске цене производње дотичног 
предузећа за исти производ, увећане евентуалном 
разликом у цени материјала (став први чл. 13 наве-
дене уредбе). Тржишну добит у овом случају прет-
ставља разлика између одређене ниже јединствене 
цене по одбитку садржаног рабата с једне стране, и 
планске цене производње дотичног предузећа за исти 
производ, увећане евентуално планираном разликом у 
цени материјала с друге стране. У погледу обрачуна 
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и уплате ове тржишне добити наведена предузећа по-
ступиће на исти начин као што је наведено у пред-
њим прописима ове наредбе за тржишну добит коју 
остварују продајом својих производа у слободној 
продаји. 

II 
15) Сировине и материјал намењен локалној про-

изводњи за слободну продају (план II) факгуришу 
се по вишим јединственим (комерцијалним) ценама. 

Државна и остала привредна предузећа када ис-
поручују сировине и материјал локалној производ-
њи за слободну продају (план II) непосредно пре-
дузећима из тач. 5) ове наредбе или среским (град-
ским) дистрибутивним органима (државним, задруж-
ним или друштвеним организацијама) односно трго-
вачким предузећима среских (градских) народних од-
бора за снабдевање локалне привреде сировинама и 
матери јали , дужна су да испоручене сировине и 
материјал фактуришу по вишим јединственим (ко-
мерцијалним) ценама, с тим да разлику између ви-
ших и нижих цена испоручених сировина и мате-
ријала уплаћују на рачун разлике у цени сировина 
и материјала испорученог локалној привреди. Овај се 
рачун води код седишта Народне банке ФНРЈ посеб-
но за сваки срески односно градски народни одбор 
онако као што се води рачун тржишне добити ло-
калне привреде. Број рачуна на који треба да се 
уплаћују разлике у цени сировина и материјала саоп-
штиће предузећима која набављају сировине и маг-
теријал седиште Народне банке ФНРЈ преко повере-
ништва за финансије надлежног среског (градског) 
народног одбора. 

Када се сировине и материјал који су намењени 
локалној производњи за слободну продају (план II) 
не испоручују непосредно предузећима и дистриб^-
тавним органима из претходног става ове тачке, 
већ се испоручују другим дистрибутивним органи-
ма или трговачким предузећима, за снабдевање ло-
калне привреде сировинама и материјалом (на при-
мер: републичким, покрајинским или обласним), — 
испорука ће се вршити такође по вишим јединстве-
ним (комерцијалним) ценама, с тим да се разлика 
између виших и нижих цена испоручених сировина и 
материјала уплаћује на посебан рачун разлика у цени 
сировина и материјала дотичног дистрибутивног ор-
гана односно трговачког предузећа за снабдевање 
локалне привреде сировинама и материјалом. Ова ј 
се рачун води код седишта Народне банке ФНРЈ по-
себно за свако такво предузеће односно дистрибу-
тивни орган. Број и назив овог посебног рачуна на 
који у овом случају испоручиоци сировина и мате-
ријала треба да уплаћују разлике у цени сировина 
и материјала саопштиће испоручиоцима сировина и 
материјала наведена предузећа и дистрибутивни ор-
гани који набављају сировине и материјал. Ови ди-
стрнбутивни органи и трговачка предузећа, која на-
бављене сировине и материјал по вишим ценама 
испоручују непосредно предузећима и дистрибутив-
ним органима из претходног става ове тачке, дужна 
су да те сировине и материјал фактуришу такође по 
вишим ценама и да разлику између виших и нижих 
цена уплате на рачун разлике у цени сировина и ма-

т е р и ј а л а надлежног среског (градског) народног од-
бора, и то на терет свог посебног рачуна разлике у 
цени сировина и материјала. 

16) Разлике у цени сировина и материјала испо-
рученог непосредно предузећима и дистрибутивним 
органима из става другог тач. 15) ове наредбе упла--
ћују се на рачун разлике у цени сировина и матери-
јала оног среског односно градског народног од-
бора на чијој се територији налази предузеће одно-
сно дистрибутивни орган који набавља (купује) си-
ровине и материјал. Међутим, ако државно привред-
но предузеће локалног значаја које набавља сиро-

вине и материјал припада једном среском (градском) 
народном одбору, а налази се на територији другог 
среског (градског) народног одбора, уплата ће се вр-
шити на рачун разлика у цени сировина и матери-
јала оног среског ( г р ч к о г ) народног одбора коме 
припада предузеће кОЈе набавља сировине и мате-
ријал. Ако предузеће месног народног одбора набав-
ља сировине и материјал, ове разлике ће се уплаћи-
вати на рачун разлике у цени сировина и материјала 
оног среског народног одбора на чијем се подручју 
налази дотични месни народни одбор. 

Разлике у цени сировина и материјала испору-
ченог непосредно предузећима и дистрибутивним ор-
ганима из става трећег тач. 15) ове наредбе, упла-
ћују се на посебан рачун разлика у цени сировина и 
материјала дотичног дистрибутивног органа односно 
трговачког предузећа које набавља сировине и ма-
теријал ради даље расподеле (продаје) предузећима 
и дистрибутивним органима из става другог тач. 15) 
ове наредбе. 

17) Предузећа која набављају сировине и мате-
ријал по вишим (комерцијалним) ценама дужна су да 
предузећима којима врше испоруку саопште број ра-
чуна на који треба да изврше уплату разлике у цени 
сировина и материјала. 

18) Предузећа која испоручују сировине и мате-
ријал по вишим јединственим (комерцијалним) це-
нама дужна су да у својим фактурама, поред фак-
турне вредности и испоруке по вишим ценама, назна-
че и њену вредност по нижим јединственим ценама и 
износ разлике који треба одобрити у корист рачуна 
разлике у цени сировина и материјала. Исто тако, 
ова су предузећа дужна да једновремено са под-
ношењем фактура за исплату поднесу и вирмански 
налог за уплату разлике у цени сировина и матери-
јала. Вномадски налог се подноси на обрасцу Народ-
не банке ФНРЈ бр. 152 и на њему се у случају ис-
поруке сировина и материјала по ставу првом тач. 
16) назначује број фактуре и број рачуна разлике у 
цени сировина и материјала оног среског (градског) 
народног одбора у чију се корист врши уплата раз-
лике, а у случају испоруке по ставу другом тач. 16) 
назначује се број рачуна разлике у цени сировина и 
материјала дотичног дистрибутивног органа односно 
трговачког предузећа коме се сировине и материјал 
испоручују. 

19) Предузећа из тач. 5) ове наредбе којима су 
сировине и материјал намењени локалној производ-
њи за слободну продају (план II) противно пропи-
сима ове наредбе фактурисани по нижим јединстве-
ним ценама, дужна су да одмах по пријему фактуре 
обрачунају и уплате разлику између виших и нижих 
цена, по прописима тач. 15 и 16 ове наредбе. 

Према предњем поступиће се и у погледу сиро-
вина и материјала намењеног локалној производњи 
за слободну продају (план II) избављеног по нижим 
јединственим ценама до ступања на снагу ове на-
редбе, с тим да се разлика у цени уплати најдаље у 
року од 15 дана по ступању на снагу ове наредбе. 

III 
20) Седиште Народне банке ФНРЈ^ када прими 

фактуре за наплату и вирмано^е налоге за угШ^у 
тржишне јГббита бдабсио за' уплату разл-ике у цеци 
сировина и материјала, дужно је да пре књижења 
провери да ли се износи тржишне добити односно 
разлике у цени сировина и материјала назначени на 
вирманском налогу слажу са одговарајућим износима 
назначеним на фактурама. У случају неслагања вир-
манског налога са фактурама, налог ће се вратити 
предузећу ради исправке. 

21) Седишта Народне банке ФНРЈ дужна су да 
дневне изводе рачуна тржишне добити и рачуна 
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разлике у цени сировина и материјала са прилозима 
достављају повереништву за финансије оног среског 
односно градског народног одбора на чији је рачун 
извршена уплата. Примљене извештаје о уплати по-
вереништво за финансије евидентира по прописима 
који важе за порез на промет производа који упла-
ћују обвезници из чл. 10 Уредбе о порезу на промет 
производа. Евентуалне грешке и неслагања стања у 
повереништву за финансије са стањем у седишту На-
родне банке ФНРЈ треба одмах исправљати. 

Исто тако, седишта Народне банке ФНРЈ до-
стављају дневне изводе посебног рачуна разлике у 
цени сировина и материјала, који се води по од-
редбама става трећег тач. 15) и става другог тач. 17) 
ове наредбе, дотичном дистрибутивном органу од-
носно трговачком предузећу на чији је рачун извр-
шена уплата разлике. Поред тога, о салду ових ра-
чуна седишта ће достављати десетодневне извештаје 
(о стању на дан сваког 10-ог, 20-ог и последњег дана 
у месецу) оном фиНансиском органу коме дотични 
дистрибутивна орган односно трговачко предузеће по 
своме значају одговара, тј . за републичке дистрибу-
тивне органе и трговачка предузећа — надлежном 
министарству финансија народне републике, за по-
крајинска и обласна — повереништву за финансије 
аутономне покрајине односно обласног народног од-
бора. 

Поред горе наведених извештаја, седишта На-
родне банке ФНРЈ достављају надлежној централи 
Народне банке ФНРЈ и петодневне извештаје о уп-
лати тржишне добити разлике у цени и о регресима, 
и то само за сваких првих пет дана у декади, тј. за 
период од сваког првог до 5-ог, од 10-ог до 15-ог и 
од 20-ог до 25-ог. Ови извештаји треба да садрже 
укупно наплаћени износ тржишне добити и разлике 
У Це^и (стање по. рачуну тржишне добити и рачуну 
разлике у цени сировина и материјала надлежног 
среског односно градског народног одбора), као и 
стање исплаћених регреса (по рачуну регреса за раз-
лику у цени локалне привреде и рачуну 'регреса за 
плаћени подвозни став локалне привреде). 

На основу извештаја из претходног става, цен-
трале Народне банке ФНРЈ састављају збирни пре-
глед и достављају га Главној централи Народне бан-
ке ФНРЈ и министарству финансија народне репу-
блике најдаље у року од 5 дана по истеку сваког на-
пред назначеног петодневног периода и то по поје-
диним среским (градским) народним одборима. 

22) Срески (градски) народни одбори не могу 
вршити никакве диспозиције по рачуну тржишне до-
бити локалне привреде нити по рачуну разлика у 
цени сировина и материјала испоручен^ локалној 
привреди, сем у случајевима повраћаја погрешно у-
плаћених и исправке погрешно књижених износа. 

Дистрибутивни органи и трговачка предузећа из 
става трећег тач. 15) ове наредбе не могу вршити ни-
какву д е п о з и ц и ј у по рачуну разлике у цени сиро-
вина и материјала који се води на њихово име, изу-
зев за преносе са овог рачуна на рачун разлике у 
цени сировина и материјала среског односно град-
ског народног одбора у случају испоруке сировина 
и материјала предузећима и органима из става дру-
гог тач. 15). 

23) Повра.ћа-ј погрешно уплаћених износа тржиш-
не добити локалне привреде и разлика у цени сиро-
вина и материјала испорученог локалној привреди 
врши се према прописима који важе за повраћај 
погрешно наплаћених пореза. Повраћај ће се вршити 
на терет текућих прихода по истим рачунима код 
седишта Народне банке ФНРЈ, а исто тако ће се на 
терет или у корист тих рачуна вршити и исправке 
погрешних књижења. Ако на овим рачунима нема до-
вољно покрића за повраћај односно за исправку 
књижења, седиште Народне банке извршиће повра-
ћај односно исправку књижења када на рачуну тр-

жишне добити и рачуну разлике цена дотичног сре-
ског (градског) народног одбора буде остварено по-
криће. Стање салда ових рачуна које се покаже после 
извршених повраћаја и исправки погрешних књи-
жења, седиште Народне банке ФНРЈ пренеће по 
прописима следеће тачке ове наредбе. 

24) Салдо рачуна тржишне добити локалне при-
вреде и рачуна разлика у цени сировина и матери-
јала среских односно градских народних одбора, а 
исто тако и рачуна регреса за разлику у цени вокал-
не привреде и рачуна регреса за плаћени подвозни 
став локалне привреде, преносе седишта Народне 
банке ФН9Ј десетодневно (по стању на дан сваког 
10-ог, 20-ог и последњег дана у месецу) на истоиме-
не збирне рачуне који се воде код Централе На-
родне банке ФНРЈ за односну народну републику. 
Уплаћене износе односна централа дели на буџете 
појединих органа власти, пошто претходно одбије 
суме исплаћених регреса. У том циљу, надлежна цен-
трала Народне банке ФНРЈ изналази у ком односу 
збир укупног регреса за разлике у цени и укупног 
регреса за плаћени подвозни став стоји према зби-
ру укупне тржишне добити локалне привреде и укуп-
не разлике у цени сировина и материјала, и тај од-
нос изражава у виду процент,а са највише два деци-
мала. Затим, централа смањује тржишну добит пре-
ма том проценту и разлику у цени сировина и ма-
т-еријала сваког народног одбора посебно, а остатак 
дели на поједине буџете према процентима учешћа 
прописаним за односну годину законом о општедр-
жавном буџету и законом о државном буџету до-
тичне народне републике за поделу тржишне до-
бити локалне привреде. 

Податке о извршеном обрачуну и подели тржиш-
не добити разлике цена и регреса локалне привреде 
на поједине буџете према одредбама претходног ста-
ва, централе Народне банке ФНРЈ достављају нај-
даље у року од 5 дана по истеку декаде Главној цен-
трали Народне банке ФНРЈ и министарству финанси-
ја народне републике. 

25) Друге банке које воде текуће рачуне преду-
зећа локалне привреде поступаће приликом наплате 
фактура и уплате тржишне добити локалне привре-
де односно разлика у цени сировина и материјала 
онако као што поступају седишта Народне банке 
ФНРЈ. 

IV 
26) Овом наредбом замењује се Наредба о обра-

чуну и начину уплате тржишне добити локалне при-
вреде, бр. 8400/49 („Службени лист ФНРЈ" бр. 16 од' 
15 фебруара 1949 године). 

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

Бр. 20800 
1 23 јуна 1949 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

4 6 3 . 
На основу чл. 9 Уредбе о снабдевању становни-

штва, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ОГРАНИЧЕЊУ 
ПРЕВОЗА ЖИТАРИЦА И ЊИХОВИХ ПРЕРАБЕВИНА 

1. — Став 1 тач. 1 Наредбе о ограничењу пре-
воза житарица и њихових прерађевина ("Службени 
лист ФНРЈ" бр. 106/48) мења се и гласи; 
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"Превоз јавним саобраћајним средствима (желе-
зницом, речним и поморским бродовима, као и друм-
ским моторним возилима саобраћајних предузећа, која 
врше јавни саобраћај) свих врста житарица (пшеница, 
јечам, овас, раж. наполшда, кукуруз, хељда, просо) и 
њихових прерађевина (брашно, гриз, прекрупа, ме-
киње) може се вршити само ако је пошиљалац Ди-
рекција државног житног фонда и њени органи, с тим 
да на превозној исправи мора бити утиснут штамбиљ 
пошиљаоца". 

2. — Став 2 тач. 2 наведене наредбе мења се и 
гласи: 

"У ручном пртљагу који путници носе са собом, 
могу се преносити житарице и њихове прерађевине 
само у количинама до 20 кг". 

3. — Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у "Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

месечних износа позитивних салда, с тим да ће се 
коначни обрачун учешћа извршити према резултату 
оствареног позитивног салда за целу годину. 

III. Ово решење ступа на (Гнагу даном објављи-
вања у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 10583 
23 јуна 1949 године 

Београд 
Претседник 

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

Сагласан, 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

Бр. 1970 
1-3 јука 1949 година 

Београд 
Министар државних набавки, 

Јаков Блажевић, с. р. 

464 . 

На основу чл. 26 Уредбе о елементима цене кош-
тања, акумулацији, фонду руководства и централном 
фонду државних индустриских произвођачких пре-
дузећа локалног значаја, а у вези Н-аредбе Министра 
финансија ФНРЈ о обрачуну и начину уплате тр-
жишне добити локалне привреде и разлика у цени 
сировина и материјала намењеног локалној произ-
ш њ и за с)фЈодну продају, по претходном миш-

виде, а у сагласности са Министром финансиЈа ФПНЈј 
доносим ^ 

Р Е Ш Е Њ Е 

0 ВИСИНИ И НАЧИНУ ОБРАЧУНА ДОПРИНОСА 
ЗА ФОНД РУКОВОДСТВА И ЗА РАЦИОНАЛИЗА-
ЦИЈУ ДРЖАВНИХ ТРГОВАЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА И 
РАДНИЧКА - СЛУЖБЕНИЧКИХ НАБАВЉАЧЕ - ПО-
Т Р О Ш А Ч ! ^ ЗАДРУГА ИЗ ОСТВАРЕНЕ РАЗЛИКЕ 
ЦЕНА о д ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА У СЛОБОДНОЈ 

ПРОДАЈИ 

I. Државним трговачким предузећима и радничко-
слу^бе.нцч?сим набављачкр-потрош'ачким задругама 
које су овлашћене да обављају Промет производа 
у слободној продаји локалне производње, када у 
смислу тач. 10 Наредбе о обрачуну и начину уплате 
тржишне добити локалне привреде и разлика у цени 
сировина и материјала намењених локалној произ-
водњи за слободну продају („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 55/49) остваре позитивну разлику услед промене 
већ одређених продајних цена на мало у слободној 
продаји у трговачкој мрежи као и услед заокружи-
вбња продајних цена на мало у трговачкој мрежи 
припада од износа позитивног салда, који се покаже 
на дан 31 децембра дотичне године као резултат обра-
чуна разлика цена за целу годину, и то: 

1) државним трговачким предузећима: 
Д а) за фонд руководства 0,75%; и 

б) за фонд за рационализацију 0,50%; 
2) радничко-службеничким набављачко-потрошач-

ким задругама 1,25%. 
II. Износе учешћа у оствареном позитивном салду 

разлике цена, обрачунате по предњем ставу, држав-
на трговачка предузећа и радничко-службеничке на-
бављачко-потрошачке задруге одбијаће при уплати 

465. 
На основу чл. 7 Уредбе о одређивању и контроли 

квалитета производа ("Службени лист ФНРЈ" бр. 
47/48) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБАВЕЗНОЈ ПРИМЕНИ ПРОПИСА ЗА УЗИМАЊЕ 
И ОБРАДУ УЗОРАКА ЗА АНАЛИЗУ УГЉА КАО И 
ПРОПИСА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНОЛОШКО-ХЕМИСКИХ 

АНАЛИЗА УГЉА ДОНЕСЕНИХ ОД СТРАНЕ 
МИНИСТРА РУДАРСТВА ФНРЈ 

Прописи за узимање и обраду узорака за анализу 
угља донесени од стране Министра рударства ФНРЈ 
решењем; бр. 15278 и Прописи за вршење техноло-

Ш Ш , Ј Ш д а ^ Ј в ЈЧ^иМ 
стране Министра рударства ФНРЈ решење^ бр. ге^Д? 
од 25 маја 1949 године, а објављени у "Службеном 
листу ФНРЈ" бр. 47/49 обавезно ће се примењивати 
на целој територији Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

Бр. 3755 
16 јуна 1949 године 

Београд 
Претседник 

Савезне планске комисије, 
Борис Кидрич, с. р. 

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ КОН-
ВЕНЦИЈЕ ЗА ОГРАНИЧЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И РЕГУ-
ЛИСАЊЕ РАСПОДЕЛЕ ОПОЈНИХ ДРОГА И ПРОТО-
КОЛА КОЈИМ СЕ СТАВЉАЈУ ПОД МЕЂУНАРОДНУ 
КОНТРОЛУ ДРОГЕ КОЈЕ НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ КОН-
ВЕНЦИЈОМ ОД 13 ЈУЛА 1931 ГОЈИ,НЕ ЗА ОГРАНИ-
ЧЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И РЕГУЛИСАЊЕ РАСПОДЕЛЕ 
ОПОЈНИХ ДРОГА, ИЗМЕЊЕНЕ ПРОТОКОЛОМ ПОТ-
ПИСАНИМ У ЛЕЈК САКСЕСУ 11 ДЕЦЕМБРА 1946 

ГОДИНЕ 

Стална делегација Федеративне Народне Републике 
Југослви је при Уједињеним нацијама, својим писмом 
од 11 јуба 1949 године, обавестила је Министарство 
иностраних послова да је на дан 10 јуна 1949 године 
извршено у Генералном секретаријату Уједињених 
нација депоновање југословенских ратификационих 
инструм^ната Конвенције за ограничење производње и 
регулисале расподеле опојних дрога, потписане у Же-
неви 13 јула 1931 године, и Протокола којим бе став-
љају под међународну контролу дроге које нису обух-
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ваћене Конвенцијом од 13 јула 1931 године за огра-
ничење производње и регулисање расподеле опојних 
дрога, измењене Протоколом потписаним у Лејк Сак-
сесу 11 децембра 1946 године, потписаног у Паризу 
19 новембра 1948 године. 

Наведена конвенција и протокол објављени су у 
"Службеном листу ФНРЈ" бр. 41 од 14 маја 1949 
године. 

Бр. 410930/49. — Из Министарства иностраних по-
слова, Београд, 22 јуна 1949 године. 

Президијум Народне скупштине ФНРЈ — Канце-
ларија ордена, по извршеном сравњењу са изворним 
текстом, установио је да су се у Указу бр. 172 од 4 
октобра 1948 године и Указу бр. 185 од 4 децембра 
1948 године о одликовањима, објављеним у српском 
издању "Службеног листа ФНРЈ" бр. 1 од 1 јануара 
1949 године, поткрале ниже наведене грешке и даје 
следећу 

И С П Р А В К У 
УКАЗА БР. 172 од 4 ОКТОБРА 1948 ГОДИНЕ 

И УКАЗА БР. 185 ОД 4 ДЕЦЕМБРА 1948 
ГОДИНЕ О ОДЛИКОВАЊИМА 

Страна 13 "Службеног листа ФНРЈ" бр. 1/49, срп-
ско издање, замењена је при штампању страном 14 а 
страна 14 страном 13. То значи да текст објављен на 
страни 14 чини саставни део Указа бр. 185 и треба га 
сматрати као наставак текста са стране 12 (страна 14 
постаје страна 13); текст на страни 13 је крај Указа бр. 
185 и почетак Указа бр. 172, после кога долази Текст 
са стране 15 (страна 13 постаје страна 14), као што 
је то правилно отштампано у .хрватском, словеначком 
и македонском издању истог броја. 

О.бр. 762. — Из Президијума Народне скупштине 
ФНРЈ — Канцеларија ордена, 23 јуна 1949 године. 

У "Службеном листу ФНРЈ" број 54 од 25 јуна 
1949 године, страна 799, — српско издање — омашком 
Коректора поткрала се грешка утолико што испод 
предлагача Уредбе о контролно-инспекциској струци 
уместо "Потпретседник Владе ФНРЈ и Претседник Ко-
мисије државне контроле ФНРЈ Едвард Кардељ, с. р." 
треба, као и у осталим издањима истог броја, да стоји: 
"Потпретседник Владе ФНРЈ и Претседник Комисије 
државне контроле ФНРЈ др Благоје Нешковић, с. р.". 

Из Редакције "Службеног листа ФНРЈ", 25 јуна 
1949 године. 

Р Е Ш Е Њ А 
За директора предузећа "Трансјуг" Сплит, реше-

њем Одвода сВбЈћне Трговине ФНРЈ бр. 2390/49, по-
стављен је Цип1Ци Хрвоје, досадашњи заменик дирек-
тора истог предузећа. 

За трговинског делегата Министарства спољне тр-
говине ФНРЈ у Берлину, решењем Министра спољне 
^Трговине ФНРЈ бр. 2302/49, постављен је Шурлан Мла-
ден, досадашњи претставник предузећа "Технопромет" 
Министарства спољне трговине ФНРЈ у Берлину. 

За трговинског изасланика Министарства спољне 
трговине ФНРЈ у Бразилији, решењем Министра спољ-
не трговине ФНРЈ бр. 2303/49, постављен је Драговић 
Бранко, досадашњи економист Министарства спољне 
трговине ФНРЈ. 

З А П И С Н И К 
I СЕДНИЦЕ VII РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА САВЕЗНОГ 
ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ НА-
РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, ОДРЖАНЕ 25 

МАЈА 1949 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 
Претседавао Претседник Владимир Симић. 
Секретар Момчило Марковић. 
Претседник Владимир Симић отвара. I седницу 

VII редовног заседања у 14,55 часова. 
Чита се Указ Президијума Народне скупштине 

ФНРЈ о сазивању Народне скупштине ФНРЈ у VII ре-
довно заседање за 25 мај "1949 године. Читање овог 
указа сви народни посланици саслушали су стојећи. 

Саопштава се да је Влада ФНРЈ поднела Савезном 
већу на решавање: Предлог закона о изменама и до-
пунама Општег закона о народним одборима; Предлог 
закона о откупу приватних апотека; Предлог основног 
закона о земљорадничким задругама; Предлог општег 
закона о занатству; Предлог закона о изменама и до-
пунама Закона о уређењу народних судова; Предлог 
закона о изменама и допунама Закона о оверавању 
потписа, рукописа и преписа; Предлог закона о изме-
нама и допунама Закона о државној арбитражи и 
Предлог закона о војно-поморским заставама Федера-
тивне Народне Републике Југославије. 

Претседник објављује да су ови законски предло-
зи, у смислу одредаба Пословника, одмах били до-
стављени Законодавном одбору на претрес и да је 
Законодавни одбор о свима њима поднео Савезном 
већу своје извештаје који су отштампани и раздељени 
народним поданицима. 

Саопштава се да је Влада ФНРЈ поднела Савезном 
већу на одобрење уредбе донесене у времену од 25 
децембра 1948 године до закључно 23 маја 1949 године. 
Претседник саопштава да је списак ових уредаба 
отштампан и раздељен народним посланицима, а по-
тврда ових уредаба ставиће се на дневни ред. 

Даље се саопштава да је Президијум Народне 
скупштине ФНРЈ поднео Савезном већу на решење 
Предлог одлуке о припајању територије Народне Ре-
публике Босне и Херцеговине подоучја села Крушева 
и села Бучева, која су до сада припадала територији 
Народне Републике Црне Горе. 

Претседник саопштава да је Предлог ове одлуке 
био достављен Законодавном одбору и да је Одбор 
о њој поднео Савезном већу свој извештај који је 
отштампан и раздељен народним поданицима. 

Саопштава се да је Президијум Народне скуп-
штине ФНРЈ поднео Савезном већу на потврду указе 
донесене у времену између IV ванредног и VII ре-
довног заседања Народне скупштине ФНРЈ и да ће се 
потврда ових указа ставити на дневни ред овога 
заседања. 

Даље се саопштава да је Осман Карабеговић 
поднео оставку на положај потпретседника Савезног 
већа пошто је Указом од 7 априла 1949 године по-' 
стављен за Министра трговине и снабдевања Вдаде 
ФНРЈ. Ова оставка прима се на знање а избор новог 
пбтпретседника ставиће се на дневни ред. 

Веће одобрава по четири дана отсуства због бо-
лести и хитних неодложних послова народним п о д а -
ницима: Ловру Кухару, Фрањи Нефату, Матевжу Хаце, 
Богоју Фотеву, Јови Црпогорчевићу, Ђури Салај у, 
Тоне Фајфару, Светозару Вејновићу, Сими Комненићу, 
Јози Бакрачу, Ивану Гранђи и Стеви Самарџији, па се 
прелази на дневни ред: Утврђивање дневног реда 

Претседник Владимир Симић предлаже Већу днев-
ни ред, који Веће једногласно усваја, па закључује 
седницу у 15,05 часова, а идућу заказује за четвртак 
26 маја 1949 године, у 17 часова, са дневним редом: 

1) Претрес Предлога основног закона о земљорад-
ничким задругама; 

2) Претрес Предлога општег закона о занатству; 
3) Претрес Предлога закона о откупу приватних 

апотека; 
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4) Претрес Предлога закона о војно-поморским 
заставама Федеративне Народне Републике Југосла-
вије; 

5) Претрес Предлога закона о изменама и допу-
нама Закона о уређењу народних судова; 

6) Претрес Предлог закона о изменама и допу-
нама Закона о оверавању потписа, рукописа и пре-
писа; 

7) Претрес Предлога закона о изменама и допу-
нама Закона о државној арбитражи; 

8) Претрес Предлога одлуке о припајању тери-
торији Народне Републике Босне и Херцеговине под-
ручја села Крушева и села Бучева која су досада при-
падала територији Народне Републике Црне Горе; 

9) Претрес Предлога одлуке о потврди уредаба 
Владе ФНРЈ донетих у времену од 25 децембра 1948 
до закључно 23 мгја 1949 године; 

10) Претрес Предлога закона о изменама и допу-
нама Општег закона о народним одборима; 

11) Потврда указа Президијума Народне скупшти-
не ФНРЈ донетих у времену између IV ванредног и 
VII редовног заседања Народне скупштине; 

12) Избор једног потпретседника Савезног већа 

25 маја 1949 године 
Београд 

Секретар, Претседник, 
Момчило Марковић, с. р. Владимир Симић, с. р. 

З А П И С Н И К 

1 СЕДНИЦЕ VII РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА ВЕЋА 
НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ, 

ОДРЖАНЕ 25 МАЈА 1949 ГОДИНЕ 
У БЕОГРАДУ 

Претход зв ао претседник Јосип Видмар. 
Секретар Михаило Грбић. 
Претседник Видмар -о-тв-ара -прву седмицу VII ре-

довног десе дања у 14,30 чесова и чита Указ Прези-
дијума Народне скупштине ФНРЈ о сазивању Народне 
скупштине ФНРЈ у VII редовна заседање за 25 мај 
1949 године. 

Сем1 народни пословици саслушали су стојећи чи-
тање Указа. 

Претседник саопштава Већу да је Влада ФНРЈ, 
у смислу чл. 63 Устава, доставила Већу народа на 
решавање: 

1) Предлог закона о изменама и допунама Оп-
штег зако,на о народним одборима; 

2) Предлог основног закона о земљорадничким 
задругама; 

3) Предлог општег закона о занатству; 
4) Предлог закона о откупу приватних апотека; 
5) Предлог з-акона о изменама Закона о уређењу 

нар од нета судааа; 
6) Предлог закона о изменама к допунама Закри-

ва о.оверавању потписа, рукописа и преписа; 
7) Предлог закона о наменама и допунама Зако-

на о државној арбитражи; 
8) (Предлог закона о војно-поморским заставама 

Федератавне Народне Републике Југсславиуе. 
Претседник Видмар саопштава да су ови закон-

ски предлози, у смислу одредаба Пословника, упу-
ћени Зш-снодаввдом одбору. Исто. тако објављује да 
је Закон оданим одбор поднео) Већу изве,штаје по 
овим законским предлозима, ко.ји су му били упу-
ћени на претрес и да су сви извештаји отштам-пани 
и заједно са законским предлкизим-а, раздељени на-
родним послан ишта , и да ће бити стављени на днев-
ни ред кад то Веће одлучи. 

Претседавајући даље саопштава да је Влада 
ФНРЈ поднела Већу народа на потврду уредбе до-

нете У времену од 27 децембра 1948 године до за-
кључно 23 маја 1949 године. 

Претседааајућ,и саопштава да је Президијум На), 
родне скупштине ФНРЈ поднео Већу народа Пр,едлог 
одлуке о припајању територији1 Народне Републике 
Босне и Херцеговина подручја села Кру шева и села 
Бучева, и да је Законодавни одбор поднео Већу о 
свој одлуци свој ,извештај. 

Прет сед ник даље, саопштава да је Президијум 
Народне скупштине ФНРЈ дост,авио Већу народа н'а 
одобрење указе донесене у в,ремену из-мећу IV ван-
редног и VII редовног заседања Народне скупштине 
ФНРЈ. 

На п,редлог Претседник Већа одобрава по пет 
дана отсуства народним посланицима: Синиш,и Стан-
ковићу, Јоци Ранковићу, др Милошу Поповићу, Ра-
довану Пашићу, Нику Јури недићу, Петру Маснићу, 
Агу ши Ку ртешу и Вешу Марковоком. 

Прелази се н,а дневни ред: утврђивање ди ев н-ег 
реда. 

На предлог Претседник Вид,мара, Веће усваја за 
дневни ред наредних садница овог заседања: 

1) претрес Предлога општег закона о занатству; 
2) претрес Пр-едлога основног закона о земљо-

радничким задругам-а; 
3) -претрес Предлога закона о откупу приват,них 

атро,тека; 
4) претрес П-редлога закона о војно-помо-рским 

заставама Феде,р,атитане Народне Републике Југосла-
вије; 

5) претрес Предл-ога зак-она о изменама Замена 
о уређењу народни-х судова; 

6) претрес П-редлога зако-на о изменама и до,пу-
нама Закона о оверавању -потписа!, рукописа и пре-
писа; 

7) претрес Предло,га закона о изменама и допу-
нама Закона о државној арбитражи; 

8) -претрес Предлога одлуке о припајању терито-
рији Нар-одн-е. Ре-публике Босне и Херцеговина под-
дручја сел-а Крунила и села Бучева: 

9) претрес Предлога одлуке о потврди уредаба 
Владе ФНРЈ донесених у времену од 27 децембра 
1948 године до закључно 23 маја 1949 године; 

10) претрес Предло-га за потврду ука-за Президи-
јум^ Народне скупштине ФНРЈ дон-есен-их у времену 
између IV ван-редног с-г VII редо-вног заседања; 

11) претрес Предлога закона о изменама ,и допу-
нама Општег закона о нар-одним одборима. 

Потом Претседник Видмар закључује седницу у 
14,45 часова, а идућу заказује зи четвртак 26 маја 
1949 године у 16 чајева са утврђеним дневним редо-м. 

25 маја 1949 године 
Београд 

Секретар, Претседник. 
Михаило Грбић, с. р, Јосип Видмар, с. р. 

З А П И С Н И К 

II СЕДНИЦЕ VII РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА САВЕЗНОГ 
ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ НА-
РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЈ1АВИЈЕ, ОДРЖАНЕ 26 

МАЈА 1949 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

Претседавао Претседник Владимир Симић. 
Секретар Момчило Марковић. 
Претседник Владимир Симић отвара II седницу 

VII редовног заседања у 17,20 часова. 
Прочитани записник I седнице Веће прима без 

примедаба. 
Веће одобрава по четири дана отсуства народним 

поданицима Ванчи Бурзевском, Марину Цетинићу, 
Василију Смајевићу, Брани Савићу и Бошку Накићу, 
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па се прелази на прву тачку дневног реда: Претрес 
Предлога основног закона о земљорадничким задру-
гама. 

Пошто је известилац Риста Антуновић прочитао и 
образложио извештај Законодавног одбора, приступа 
се претресу овог законског предлога, 

Министар пољопривреде ФНРЈ Мијалко Тодоро-
вић дао је свој експозе, а говорили су: Добросав То-
машевић „за", Марко Половић „за", Јанез Хрибар 
"за", Тихомир Никодијевић "за" и Ђуро Вукадиновић 
„за", па Веће, гласајући дизањем руку, једногласно 
усваја овај законски предлог по извештају Законо-
давног одбора и упућује га Већу народа на реша-
вање. 

На предлог Претседника Веће одлучује, да друга 
тачка .г.невног реда: Претрес Предлога општег закона 
0 занатству, промени место и постане седма тачка, 
а остале тачке до осме да у вези с тим промене редне 
бројеве. 

За ,овим се прелази на другу тачку дневног ред1: 
Претрес Предлога закона о откупу приватних апо-
тека. 

Пошто је заменик известиоца др Макс Шнудерл 
саопштио извештај Законодавног одбора, Веће, гла-
сајући дизањем руку, једногласно усваја овај закон-

предлог по извештају Законодавног одбора и упу-
ћује га Већу народа на решавање. 

Са пристанком Већа Претседник закључује седни-
цу у 19,15 часова, а идућу заказује за петак, 27 маја 
1949 године, у 15 часова, са дневним редом: 
1 1) Претрес Предлога закона о војно-поморским 
заставама Федеративне Наредне Републике Југосла-
вен је; 

2) Претрес Предлога закона о изменама и допу-
нама Закона о уређењу наро,д,них одбора; 

3) Претрес Предлога закона о изменама и допу-
нама Закона о оверавању потписа, рукописа и пре-
писа; 

4) Претрес Предлога закона о изменама и допу-
нама Закона о државној арбитражи; 

5) Претрес Предлога општег закона о занатству; 
6) Претрес Предлога одлуке о припајању терито-

ЈЈИ Народне Републике Босне и Херцеговке под-
о ј а села Крушева и села Бучева са територије На-
5 дне Ре.публике Црне Горе; 

7) Претрес Предлога одлике о потврди уредаба 
(а,це ФНРЈ донетих у времену од 2^ децембра 19̂ 18 
тине дб закључно 23 маја 1949 године; 

8) Претрес Предлога закона о изменама и допу-
нама Општег закона о народним одборима; 

9) Потврда указа Президијума Народне скупштине 
ФНРЈ донесених у времену између ЈУ'ванредног и VII 
редовног заседања Народне скупштине; 

10) Избор једног потпретседника Савезног већа. 
26 маја 1949 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

Момчило Марковић, с. р. Владимир Симић, с. р. 

З А П И С Н И К 
II СЕДНИЦЕ VII РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА ВЕЋА 
НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ Ф Е Д Е Р А Л Н Е 

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛВИЈЕ, 
ОДРЖАНЕ 26 МАЈА 1949 ГОДИНЕ 

У БЕОГРАДУ 
Претседавао претседник Јосип Видмар. 
Секретар да Бранко Чубриловић. 
Преседник Видмар отвар,а другу седницу VII ре-

довног заседања у 16,20 часова. 
Прочитани залистак прве седнице од 25 маја 1949 

године, Веће прима без приме,даба. 
Саопштава ју сг молбе народни-х темељни ка за 

отсуство н на предлог Оретседнша Веће одобрава 

по четири; дана одсуства на,родним посланици,^: Хај-
ру Капел-ацовићу, Андрији М у т н у , Тону Видмару, 
Едварду 'Коцбеку. Стану Наочи ћу, От ону Жупанчића 
и Лидији Шентјурц. 

На предлог Председника Веће одлучује да се 
дневни ред измени тако, да као прва тачка буде пре-
трес Предлога основног закона о земљорадничким 
задругама, а као осма, претрес Предлога општег за-
кона о занатству. 

(Прелази се на прву тачку дневног реда: претрес 
Предлога основног закона о земљорадничким задру-
гама.. 

Пошто је известилац Зашио даском одбора Ми-
хаило Грбић прочитао вс Образложио одборски изве-
штај, дао је свој експозе о адом законском предлогу 
Министар пољопривреде Владе ФНРЈ Мијалко Тодо-, 
ровић. 

За,тим је народни посланик др Јосип Хрнчевић 
поднео Амандман уз овај законски предлог који 
гласи: 

Иза чл. 115 додати нов члан 116 који гласи: 
„Ко ма по ком основу преда или (прими у посед 

или државицу непокретни: сг без претходног одобре-
ња; извршног одбора среског односно градског (ре-
ј а с н о г ) народног одбора' на чијем се подручју не-
покретност налази, казниће се поправним радом ЕЛИ 
лишењем слободе а суд може као споредну казну из-
рећи и 'коифискацију односне непокретности." 

Иза новог члана 116 додати неви члан 117 који 
гласи-

,,на суђење криви1чмих дел13! из чл. 111 надлежан 
је окружни суд. а за суђење кривичних дела из мл. 
112, ПЗ, 114, 115 и 116 надлежан јје срески суд." 

Досадашњи чланови 116, 117 и 118 постају чла-
нов,и 118, 119 и 120." 

Ов-ај се амандман У смислу одредаба Пословника 
сматра саставним делом законског предлога поштен 
га" је У име Законодавнсиг одбира (прихватио извести-
лац одбора, а У и"ме Владе ФНРЈ Министар право-
суђа ФНРЈ. 

Потом се прелази на расп,равља ње и претрес. 
Говорили су: Сретен Вумосављешић „за", Вера 

Ацева „за", Јован Ћетковић „за", Млакар Алојз „за" 
и Томо Миковић „за", за 'овим Претседник одређује 
краћи одмор. 

После одмора седница се наставља и претседник 
Јосип Видмар ставља ов-ај законски предлог на гла-
сање у целини. 

По изв,ршен,о-м гласању, председавајући обј,ављује 
да је Веће народа једног ласно усвојило сва,ј! закон-
ски предлог оа) предложеним амандманом и да1 ће у 
смислу одредаба Пословника бити доставл^н Савез-
ном већу на решавање. 

За свим је Веће ,по саопштењу извештаја од 
стране известилаца Законодавног одбора Љубе Мом-
ниловића, Богдана Орешчанима, Јозе Миливојевића и 
Томе Чуковића усвојило коначно у целини Предлог 
закона о откупу приватних апотека, Предлог закона 
о в^јно-,поморским заставама Федеративне Народна 
Републике Југославије, Предлог закона о изменама 
Закона о -уређењу народних судова, Предлог заклона 
о изменама, и допунама Згажена о оверавању потписа, 
рукописа и1 преписа1, и Предлог закона о изменама и 
допу,нама Закона о држ,авној арбитражи. 

Сви се ови законски предлози усвојени у Већу 
народа у смислу одредаба Пословника упућују Са-
везном већу на решавање. 

Потом претседн,ик Видмар са одобрењем Већа 
закључује седницу у 19,30 часова, а идућу заказује 
за петак 27 маја 1949 године у 16 часова са дневним 
редом: 

1) претрес Предлога општег замена о занатству; 
2) прелрес Предлога одлуке о погорди уредаба 

Владе ФНРЈ донетих у времену од 27 децембра 1948 
године до закључно 23 м,аја 1949 године; 
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3) претрес Предлога одлуке о пр ила јању тери-
торији Наредне Републике росне гл Херц-е-г ОГШе под-
ручја село1 Крут ева и сел,а бучева; 

4) потврда указа Президијума Народне скупшти-
не ФНРЈ донесених у времену између IV ванредног и 
УП редовног заседања; и 

5) шретрес Предлога закона о изменама и допу-
нам,а Општег закона о народним одборима. 

26 маја 1949 године 
Београд 

Секретар, Претседник, 
др БранкоЧубриловић, с. р. Јосип Видмар с, р. 

З А П И С Н И К 
III СЕДНИЦЕ VII РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА САВЕЗНОГ 
ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ, ОДРЖАНЕ 27 

МАЈА 1949 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 
Претседавао Претседник владимир Симић. 
,Секретар Момчило Марковић. 
Претседник Владимир Симић отвара III седницу 

VII редовног заседања у 16,15 часова. 
Прочитани записник II седнице VII редовног за-

седања Вбће прима без примедбе. 
Претседник извештава Веће да је и Веће народа 

усвојило истоветан текст предлога закона о откупу 
приватних апотека и да је тиме Народна скупштина 
ФНРЈ коначно усвојила оваЈ закон који ће бити до-
стављен Президијуму Народне скупштине ФНРЈ ради 
проглашења и објављиван^. 

Исто тако Претседник извештава Веће да је упо-
редио текстове Предлога основног закона о земљо-
радничким задругама који је изгласан у оба Већа и 
нашао да се ови текстови разликују. Разлика се са-
стоји у томе што је Веће народа иза члана 115 усво-
јило два нова члана 116 и 117 који гласе: 

, ј Члан 116 
Ко ма по ком основу преда или прими у посед 

или државицу непокретност без претходног одобре-
ња извршног одбора среског односно градског (ре-

јонског) народног одбора на чиЈем се подручју, непо-
кретност налази, казниће се" поправним радом или ли-
шењем слободе, а суд може као споредну казну из-
рећи и конфисКацију односне непокретности. 

^ : , Члан 117 
' За суђење кривичних дела из чл. 111 надлежан 
је окружни суд, а за суђење кривичних дела из чл. 
112, ПЗ, 114, 115 и 116 надлежан је срески суд. 

У вези ове допуне досадашњи чланови 116, 117 и 
118 постали су у тексту Већа народа чланови 118, 
119 и 120. 

ј! Пошто је известилац Законодавног одбора Риста 
Антуновић у име Одбора примио ове допуне у Пред-

' логу основног закона о земљорадничким задругама, 
I Веће једногласно усваја да се ове допуне унесу у, 
текст предлога који је већ изгласан у Савезном већу. 

I' Претседник објављује да су тиме текстови овог 
законског предлога изгласани у оба Већа постали исто-
ветни и да је тиме Народна скупштина ФНРЈ кона-
чно усвојила Основни закон о земљорадничким за-

; другама, који ће бити достављен Президијуму На-
родне скупштине ФНРЈ ради проглашења и објављи-
ван^!. 

Прелази се на прву тачку дневнога реда: Претрес 
Предлога закона о војно-поморским заставама Феде-
ративне Народне Републике Југославије. 

Пошто је известилац Јоже Лампрет саопштио из-
вештај Законодавног одбора, Веће гласајући дизањем 
руку, једногласно усваја овај законски предлог по из-
вештају Законодавног одбора и упућује га Већу на-
рода на решавање. 

На исти начин, по саопштењу извештаја Законо-
давног одбора од стране известиоца Животе Ђерма-

нокића, Веће усваја једногласно и упућује Већу на-
рода на решавале! ПредлбТ Ш а в а 6 ћзШнама и до? 
лукама Закона о уређењу народних судова; Предлог 
закона о изменама и допунама Закона о оверавању 
потписа, рукописа и преписа и Предлог закона о из-
менама и допунама Закона о државној арбитражи, као 
Другу, трећу и четврту тачку дневног ре^а. 
ЈТ На предлог Претседник, а из техничких разлога, 
Веће одлучује да се пета тачка дневног реда: Пре-
трес Предлога општег закона о занатству премести 
на седмо место. 
- За овим се прелази на пету тачку дневног ред^: 
Претрес Предлога одлуке о припајању територије На-
родне Републике Босне и Херцеговине подручја села 
Крушева и села Бучева са територије Народне Репу-
блике Црне Горе. 

Пошто је известилац Законодавног одбора Мех-
мед Хоџа саопштио одборски извештај, Веће једно-
гласно усваја предлог ове одлуке и упућује је Већу 
народа на решавање. 
/ј Прелази се на шесту тачку дневног реда: Претрес 
Предлога одлуке о потврди уредаба Владе. ФНРЈ. 

На предлог Претседник Веће једногласно усваја 
Одлуку којом се потврђују све уредбе Владе ФНРЈ 
донете у времену од 25 децембра 1948 године до за-
кључно 23 маја 1949 године, на основу чл. 1 Закону 
о овлашћењу Влади ФНРЈ за доношење уредаба по 
питањима из народне привреде. 

Претседник даје одмор од десет минута. 
После паузе седница се наставља и прелази се на 

седму тачку дневног реда: Претрес Предлога општег 
закона о занатству. 

Известилац Законодавног одбора др Јерко Рад-
миловић прочитао је и образложио одборски изве-
штај, па Претседник отвара претрес. 

Дао је свој експозе Претседник Привредног са-
вета Борис Кидрич, а говорили су Васиљ Ђорговски 
„за" и Мика Шпиљак „за", па Веће гласајући дизај-
ном руку, једногласно усваја овај законски предлог 
по извештају Законодавног одбора и упућује га Већу 
народа на решавање. 

Претседник извештава Веће да је и Веће народа 
усвојило истоветне текстове законских предлога Јј то: 
Предлога закона о војно-поморским заставама Феде-
ративне Народне Републике Југославије; Предлога за-
кона о изменама и допунама Закона о уређењу на-
родних судова; Предлога закона о изменама и допу-
нама Закона о оверавању потписа, рукописа и пре-
писа; Предлога закона о изменама и допунама Закона 
о државној арбитражи и Предлога одлуке и припајању 
територије Народне Републике Босне и Херцеговине 
подручја села Крушева и села Бучева до сада на те-
риторији Народне Републике Црне Горе. Тиме је На-
родна скупштина ФНРЈ коначно усвојила ове законе 
и одлуку и они ће бити достављени Президијуму На-
родне скупштине ФНРЈ ради проглашења и објав-
љиван^. 

Претседник објављује да је Президијум Народне 
скупштине ФНРЈ у смислу чл. 2 и 3 Пословника На-
родне скупштине за заједничке седнице заказао за-
једничку седницу Савезног већа и Већа народа за 
мај 1949 године у 10 часова, са дневним редом: 

1) Претрес Предлога закона о изменама и допу-
нама Општег закона о народним одборима; 

2) Потврда указа Президијума Народне скупштине 
ФНРЈ донесених у времену између IV ванредног и 
VII редовног заседања; 

3) Избор другог заменика Јавног тужиоца ФНРЈ; 
4) Разрешење судије Врховног суда Петра Рајич-

ковића. 
Пошто ће се према овоме претрес Предлога за-

кона о изменама и допунама Општег закона о народ-
ним одборима и потврда Указа Президијума Народне 
скупштине ФНРЈ извршити на заједничкој седници то 
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Веће на предлог Претседника утврђује дневни ред за 
идућу седницу. 

1) Гласаше о предлогу Закона о изменама и допу-
нама Општег закона о народним одборима; 

2) Избор једног потпретседника Савезног већа. 
Претседник објављује да ће се идућа седница 

одржати одмах по завршетку заједничке седнице, а 
час почетка објавиће се писмено. 

27 маја 1949 год. 
Београд 

Секретар, Претседник, 
Момчило Марковић, с. р. Владимир Симић, с. р. 

З А П И С Н И К 

111 СЕДНИЦЕ VII РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА ВЕЋА 
НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, ОДРЖАНЕ 

27 МАЈА 1949 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

Прете ед'Заго Пр-етседник Јосип Видмар. 
Секретар Јоза Миливо-јевић. 
Претседник Видмар отвара III седницу VII редов-

ног заседања у 16,15 часова. 
Прочитани записник II саднице од 26 маја 1949 

голготе Веће -трима без примедаба. 
Пр-е прелаза на дневни ред претседник Видмар 

саопштава Већу да је Савезно веће доставило Већу 
нарсда на решавање Предлог основног закона! о зе-
мљорадничким задругама! и Предлог закона о откупу 
приватних апотека, онако како су усвојени у Савез-
ном већу. 

Текст Предлога замена о откупу прив.атних апо-
тека истоветан Је са текстом истог законског пред-
лога који је коначно усвојило Веће народа и тиме 
према одредбама Пословника Народна скупштина 
ФНРЈ коначно је усвојила овај закон и биће достав-
љен Президајуму Народне скупштине ФНРЈ ради 
проглашења и објављивање. 

Текст Предлога основног за меша о земљораднич-
ким задругама разликује се сд коначно усвојеног 
текст,а Предлога закона у Већу народа у томе шта 
нема оме нове чланове, које је Веће народа усвојило 
као амандман. Претседнишпшсх је доставило Савезном 
већу текст који је изгласан у Већу народа и сачекаће 
извештај Савезног .већа о томе, да ли ће Савезно 
веће прихватиш текст усвојен у Већу народа. О сво-
ме извештају Претседништво ће накнадну "обавести-
ти Веће и онда одлучити о сагласности текстова: овог 
за коне ког предлог а. 

На предлог претседника Веће одобрава један 
дан отсуства народном посланику Јовану Јегдглћу. 

Прелази се на дневни ред: претрес Предлога оп-
штег закона о занатству. 

Пошто је известилац За коне давног одбора Ми-
лош Царевић прочитао и образложио одборе ки изве-
штај, дао је ово1ј експозе о овом законском предлогу 
Претседник Привредног са,вета Владе ФНРЈ Борис 
Кидрич, па се прелази на расправљање и претрес. 

Говорио је Тоне Шиштершич „за", па како није 
било тапше при јављених говорника1, (претседник Вид-
мар ставља снв-зј законски предлог на гласање у це-
лини. 

По извршеном гласању које је обзидано дизањем 
руке. Претседник објављује да је Веће народа јед-
ногласно усвојило Предлог општег заносна о занат-
ству и да ће у смислу одредаба. Пословника бити До-
стављен Савезном већу на решавање. 

Прелази се на другу тачку ди.еви ог реда: претрес 
Предлога одлуке о припајању територији Народне 
Републике Босне ч Хер цепаш не подручја села Кру-
шкова и села бучева. 

Пошто је известилац Закона давног одбора Саво 
Оровић прошаптао и образложим одбсрски извештај, 
а како није било три ја,вљених говорника, Веће јед-
ног ласно усваја у целини Предлог одлуке и упућује 
је у смислу одредаба Пословника Савезном већу на 
решавање 

Прелази се на трећу тачку дневног реда: претрес 
Предлога одлуке о (потврди1 уредаба Владе ФНРЈ до-
несених у времену од 27 децембра 1948 године до 
закључно 23 маја 1949 године. 

Пошто је претседник Јосип Видмар тро читао 
предлог о,длуке, а како. није било пријављеним го-
вор,ника, Веће једногласно потврђује све уредбе Вла-
де ФНРЈ донесени-х у времену од 27 децембра 1948 
године до закључно 23 маја 1949 године, донесених 
на "основу 47. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ за 
доношење уредаба по питањима из н,ародне при-
вреде. 

Затим претседник Видмар саопштава писмо Пре-
зедијума Народне скупштине ФНРЈ, којим Президи-
јум на основу Чл. 3 Пословника, Народне скупштине 
ФНРЈ за заједничке седнице Савезног већа и Већа 
народа, заказује заједничку седницу Савезног већа 
и Већа народа за 28 мај 1949 године у 10 часова са 
следећим дневним редо,м: 

1) претрес Предлога закона о изменама ет допу-
нама Општег закона о народним одборима; 

2) потврда указа Пр ез иди чу м^ Народне скупшти-
не ФНРЈ донесених у времену измећу IV ванре,дног 
и VII редовног заседања; 

3) избор другог заме.ника Јавног тужиоца ФНРЈ; 
4) разрешење судије Врховног суда Вепр^ Раич-

ковића. 
Потом претседник Видмар закључује седницу у 

17,20 часова, а идућу заказује на тола сата после за-
вршене заједничке седнице оба до,ма Народне скуп-
штине ФНРЈ. 

27 маја 1949 године 
Бас (град 

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

З А П И С Н И К 

I ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ VII РЕДОВНОГ ЗАСЕ-
ДАЊА ВЕЋА НАРОДА И САВЕЗНОГ ВЕЋА НА-
РОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ, ОДРЖАНЕ 28 МАЈА 

1949 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

Претседав,ао ,претседник Ве:ћа народа Јосип Вид-
мар. 

Секретар Већа народа Михаило Грбић. 
Претседник Јосип Видмар отвара 'прну заједничку 

седни,цу у 10,10 часова. 
Народна скупштина једногласно усваја од Пре-

зиди;ума предложени дневни ред: 
1) претрес Предлога закона о изменама и допу-

нама Општег закона- б народним одборима; 
2) претрес Предлога за потврду указа Пр езили-

јума Народне скупштине ФНРЈ донесених у (времену 
између IV. ванредног и VII ре,тон,ког заседања.; 

3) избор дру ног заменика Јавног тужиоца ФНРЈ; 
4) разрешење судије Врховног суда Петра Раич-

ковића. 
Прелази се из' прву тачку дневног реда: претрес 

Предлога закона о изменама и допунама Општег ђа-
кона о народним одборим. 

Нешто су известиоци зак оно да,ви их одбора оба 
Већа др Јосип Хрнчевић и Мош,а Пијаде прочитали 
одборске извештаје, дао је свој експозе Потпрет-
седник Владе ФНРЈ Едвард Кардељ. 
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Претседник Видмар п-осле говора Потпретседннка 
Кардеља, прекида заједничку седницу у 13,15 часова 
с тим да се наслази у 16 часова. 

У 16,10 час зва седница се наставља и прелази се 
на расправљаше и претрес Предлога закона о изме-
нама и дону ниша Општег закона о народним од-бо-
р и м а 

I'оборили су: Нинко Петровић „за", Живко ЖЈЈ-
жић „за", Фрањо Ш-пиљак „за", „Иван Новак ,,за''. 
Ж-ивота Ђермановић „за", Јосип Месић „за". Косан 
Павлов-ић „за", Никола Минчев „за". Бранко Па ћен 
„за" и Мића Вујичић „за", па претседник Видмар 
објављује, пошто. Ј-е листа говорника исцрпљена, да 
ће се гласање о овом законском п-редлогу извршити 
на посебним седмицама оба Већа. 

Прелази се на другу тачку дневног реда: претрес 
Предлога за потврду Указа Президијума На-родне 
скуп-штине ФНРЈ. 

Пошто је секретар Већа народа Михаило Г-рбић 
прочитао акт Президијума На-родне скупштине ФНРЈ 
С, бр. 536/49, Народна скупштина једн оглас но (п-отвр-
ђује указе које је Президијум Народне ску-пштине 
ФНРЈ донео у времену између IV ванредно-г и VII 
редовног заседања Народне скупштине ФНРЈ на ос-
нову чл. 74 Устава ФНРЈ, и то: 

Указ о образовању области као административно-
територијалних јединица и привремен,их народних 
одбора области на територији Народне Републике 
Србије, Народне Реп-ублике Хр-ватске, Нд-родн-в Реп-у-
блике Словеније, Народне Републике Македоније и 
Народне Републике Босне и Хер негован-е — У. бр. 
299/49; 

Указ о образовању Министарства државних на-
бавки Вл-аде ФНРЈ — У. бр. 376/49; и 

Указ о постављању министара Владе ФНРЈ — 
У. бр. 377/49. 

Прелази се на трећу тачку дневног реда: избор 
другог заменик,а Јавног тужиоца ФНРЈ. 

Пошто је секретар Микаило Грбић пр-очитао 
предлог Президијума Народне скупштине ФНРЈ С. 
бр. 530/49, Народна скупштина једног ласно ј е иза-
брала Марјана Виводу, старијег помоћника Јавног 
тужиоца ФНРЈ за другог заменика Јав-ног тужиоца 
ФНРЈ. 

-Прелази се на четврту тачку дневног реда: ра-
зрешење судије Врхов-н-ог суда ФНРЈ Петра Раичко-
вића. 

Пошто је секретар п-рочитао, писмо Президијума 
С. бр. 518/49 ,којим се извештава Народн-а скупштина 
да је Петар Раичковић, судија Врховног суда ФНРЈ 
достављен за изван редног посланика и опуномоћио!4 

Министра ФНРЈ у Техерану, Народна скупштина је-
дногласно разрешава до-садашње дужности1 судиле 
Врховног суда ФНРЈ Петра Раичковића. 

За овим Претседник Видмар закључује заједнич-
ку седницу у Ш,Об часов,а уз одобрење Народне ску,п-
шти,не да записник дан-ашње седнице може са секре-
та-ром -потписати1 и објавити. 

28 маја 1949 године 
Београд ' 

Секретар, 
Михаило Грбић, с. р. 

Претседник, 
Јосип Видмар, с. р, 

З А П И С Н И К 
IV СЕДНИЦЕ VII РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА САВЕЗНОГ 
ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ, ОДРЖАНЕ 28 

МАЈА 1949 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

Претседавао Претседник Владимир Симић. 
Секретар Момчило Марковић. 
Претседник Владимир Симић отвара IV седницу 

.VII редовног заседања у 18,25 часова. 

Прочитани записник Ш седнице VII редовног за-
седања Веће прима без примедбе. 

На предлог Претседник Веће одобрава четири 
дана отсуства због хитних службених послова народ-
ном посланику Цветку Узуновском, па се прелази на 
прву тачку дневног реда: гласање о Предлогу закона 
и изменама и допунама Општег закона о народним 
одборима. 

Гласајући дизањем руку Веће усваја овај закон-
ски предлог само са једним гласом "против"иупућује 
га Већу народа на решавање. 

Прелази се на другу тачку дневног реда: Избор 
једног потпретседника Савезног већа. 

На предлог народног посланика Исе Јовановића 
Веће је једногласно изабрало за потпретседника Саве-
зног већа Пашагу Манџића, народног посланика. 

Претседник извештава Веће, да је и Веће народа 
усвојило истоветне текстове Предлога општег закона 
о занатству и Предлога закона о изменама и допу-
нама Општег закона о народним одборима, чиме је 
Народна скупштина коначно усвојила ове законе и 
исти ће бити упућени Президијуму Народне скупштине 
ФНРЈ ради проглашења и објављиван^. 

Веће овлашћује Претседника да може записник 
данашње седнице са секретаром потписати и објавити, 
па Претседник Владимир Симић у 18,35 часова закљу-
чује седницу и VII редовно заседање Савезног већа 
Народне скупштине ФНРЈ. 

' 28 маја 1949 године 
Београд 

Секретар, 
Момчило Марковић, с. р. 

Претседник, 
Владимир Симић, с. р. 

З А П И С Н И К 

IV СЕДНИЦЕ VII РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА ВЕЋА 
НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ, 

ОДРЖАНЕ 28 МАЈА Ј949 ГОДИНЕ 
У БЕОГРАДУ 

Преггсе давао претсед-н,ик Јосип Видмар. 
Секр,етар ,Михаило Грбић. 
Претседник Јосип Видмар отвара IV седницу VII 

редов-ног заседања у 18,26 часова. 
Прочитани записник III седнице Веће усваја без 

примедаба. 
Пре прелаза н-а дневни ред, Претседник извешта-

в-а Веће да је и Савезно веће усвојило истоветне 
текстове законских .предл-ога који су шримЛЈеки у 
Већу народа и да ј е тиме Народна скупштина ФНРЈ 
коначно усвојила Закон о изменама и допунама За-
кона о државн-ој арбитражи, Закон о изменама и до-
пунама! Закевта о оверавању рукописа, потписа и пре-
писа, Закон о изменама Закона о уређењу народних 
судова, За-кон о војно -поморским заставам-а Федера-
тивне Народне Република Југоолавије. Одлуку о 
припајању територији Народне Републике Босне и 
Херцеговина подручја села Крушева и села Бучева 
и Отгагти закон -а занатству. 

Исто тако П-ретседник саоп,штава да је Савезно 
веће усвој-ило Основни закон о земљорадничким за-
другама онако како је усвој-ен у Већу народа. 

Претседник даље обј,ављује, да ће сви ови за-
кони', у смислу члана 75 Пословника, Оити упућени 
Президијум^ Народне скупштине ФНРЈ рад,и прогла-
шења и сбјивљивања. 

Прелази се на дн-евни ред: гласање о Предлогу 
закона о изм-енама и допунама Општег закона о н,а-
родним одбори-ма. 

Пошто је дискусија о овом законском предлогу 
завр-шена ва I за једничкој седници VII редовног за-
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седања, Претседник ставља овај законски предлог иа 
гласање. 

Гласајући дизањем руку Веће једнотласно усваја 
у целини ова ј законски предлог и упућује га Саве-
зном већу н,а решавале. 

После то-га1 Претседник извештава Веће да је и 
С-авезно веће усвојило истоветан текст овог закон, 
скот предлога и да је тим-е Народна ску-пштина ФНРЈ 
коначно примила Општи закон ка народним одборима, 
и да ће као и1 остали закони битде упућен ЈПрезиди-
'јуку Наредн,е скупштине ФНРЈ ради проглашења и 
објављивање. 

Потом претседник Видмар закључује седницу у 
16,40 часова и VII редовно. заседање уз одобрене 
Већа да зато:сник данашње седмице може оа секре-
таром потписати -и објавити. 

I 
28 маја 1949 године 

Београ-д 
Секретар, 

'Михаило Грбић, с. р. 
Претс-едник, 

Јосип Видмар, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ЛИСГ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 14 од 20 маја 1949 године објављује: 

Уредбу о обавезном откупу млека и млечних про-
извода у 1949 години; 

Наредбу о прикупљању костију; 
Правилник о приправничкој служби, стручним 

испитима и курсевима у административној струци; 
Правилник о контрахирању поврћа; 

. Ценовник о накнади штете за бесправно уфрјену, 
ухваћену или повређену дивљач у свим ловиштима на 
територији Народне Републике Црне Горе. 

Упутство за додељивање прелазних застава нај-
даслужнијим радним колективима предузећа републич-
ког и локалног значаја. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 18 од 31 маја 1949 године објављује: 

Наредбу о обавезном цепљењу против тифуса у, 
срезу Дравоград; 

Наредбу о измени Наредбе о обавезном болнич-
ком лечењу бруцелозних болесника; 

Наредбу о измени Наредбе за спровођење Закона 
о привременом уређењу рибарства у Народној Репу-
блици Словенији; 

Упутство о измени Упутства за спровођење Уред-
о превозним услугама у шумарству и дрвној инду-

стрији. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службени лист Народне Репу-
блике Хрватске, у броју 46 од 4 јуна 1949 године 
објављују: 

Правилник о измени Правилника о полагању при-
јатних и допунских испита у гИмназцјама, класичним 

гимназијама и вишим разредима седмогодишњих 
ДкОла; 

Наредбу о састављању и подношењу предлога 
финансиских планова државних привредних преду-
зећа локалног значаја за 1949 годину; 

Решење о броју судија-поротника окружних и 
среских судова на подручју Народне Републике 
Хрватске. , 

У броју 47 од 8 јуна 1949 године објављују: 
Наредбу о престанку рада укинутих окружних и 

среских судова; 

Упутство о постотку доприноса из фонда руко-
водства у централни фонд државних и н д у с т р и ј и ! 
произвођачких предузећа локалног значаја и о начину 
употребе тих средстава. 

У броју 48 од 11 јуна 1949 године објављују: , 
Упутство о спецификацији и документацији разли-

ке у цени материјала. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страни 
459. Уредба о изменама и допунама Основне 

уредбе о принадлежностима уметничког 
особља у државној служби 813 

460. Правилник о наградама за рад осуђених 
који се налазе на издржавању казне 813 

461. Наредба о измени и проширењу важности 
прописа Тарифе јединственог пореза на 
промет производа локалне производње — 815 

462. Наредба о обрачуну и начину уплате тр-
жишне добити локалне привреде и ра-
злика у цени сировина и материјала наме-
њеног локалној производњи за слободну 
продају 816 

463. Наредба о измени и допуни Наредбе о 
ограничењу превоза житарица и њихових 
прерађевина 820 

464. Решење о висини и начину обрачуна до-
приноса за фонд руководства и за рациона-
лизацију државних трговачких предузећа и 
радничко-службеничких набављачко-потро-
шачких задруга из остварене разлике цена 
од продаје производа у слободној продаји 821 

465. Решење о обавезној примени Прописа за 
узимање и обраду узорака за анализу угља 
као и Прописа за вршење технолошко-хе-
миских анализа угља донесених од стране 
Министра рударства ФНРЈ 821 

Ратификација од стране Југославије Конвенције 
за ограничење производње и регулисање 
расподеле опојних дрога и Протокола ко-
јим се стављају под међународну контро-
лу дроге које нису обухваћене Конвенци-
јом од 13 јула 1931 година за ограничење 
производње и регулисање расподеле опој-
них дрога, -Измењене Протоколом потписа-
ним у Лејк Саксесу 11 децембра 1946 го-
дине 821 

Исправка Указа бр. 172 од 4 октобра 1948 го-
дине и Указа бр. 185 од 4 децембра 1948 
године о одликовањима — 822 

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

Југословенског ил гитарског предузећа, Београд 


