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276. -
На основу члана, 6 став 3 Уредбе о платама рат-

ника и ученика у грађевинарству („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 44 јад 29 маје! 1948 г-одине), а, у сагласно-
ст^ са Министром рада! ФНРЈ, пропису j ем 

П Р А В И Л Н И К 
O НАЧИНУ СТИЦАЊА КВАЛИФИКАЦИЈА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА 

I. — Опште одредбе 

Члан I 
Грађевинске послове, за чије се обављање зах-

тева стручна квалификације, мо,гу обављати само 
грађевински радници који имају одговарајућу струч-
ну кваогификацију за обављање послова Појединих 
група. 

Члан 2 
Грађевинске послове, I, И и IH групе обављају 

не кв a л ифимов ани рад ниц,и. 
Грађевинске послове IV и V np упе обављају 

полуасвалИфиковши радници. 
Грађевинске послове VI, Vil, Vili и IX групе 

о бављају кв алифи,Rice а ки радници. 

Члан 3 
Грађевинску радници, којег су оспособљен« 

обављање послова више групе, морају да познају 
одговарајуће послове нижих група. 

Грађевински радници, који обављаху послове ра-
споређене у вишу групу због тежине, услова и одго-
ворности посла, морају и ш т а стручну спре,му за ону 
групу у коју су ти послови распоређену кад се обав-
љаху под нормалним околностима!, уколико је струч-
на Спрема предвиђена за гу групу. 

II. — Стицање квалификације 

Члан 4 
Стручну квалификации потребну за обављање 

грађевинских послова стичу грађевински радници 
на следећу начин: 

1) за послове IV и V групе познавањем послове 
ових група и завршним стручним течајем за по лу-
ке a ли фиков aне раднике; 

2) за послове Vl групе завршеном школом »a 
ученике у привред« грађевинског сме по са (Положе-
ним стручним напитом, или заврше тим стручним те-
чајем за _ квалиФчков<ане раднике са положеним 
стручним и спато м i 

3) за послове Vil групне успешним сбављањем 
грађевинских послава VI групе у времену сд једне 
године и оопосббљењем за' успешно обављање по-
слова Vili груп* у трајању од највише шест месеци; 

4) за послове Vin групе успешним обављањем 
грађевинских послова Vil групе у времену од две 
године и оспособљен.ем за успешно обављање nor 
слома Vin групе у трзању од највише шест месеци; 

5) за послове IX групе обављањем послова VIH 
групе у трајању од при годеле и завршеним струч-
ним течајем за обављање послова IX групе сз« поло-
женим стручним »опитом. 

За! послове I, Il и HI групе није потребна струч-
на квалификација. 

Члан 5 
Стаж од Је,дне, две односно три ледине, предвид 

ђен у тачкама З, 4 и 5 члана 4 овог правилника, мо-
же се изузетно скратити за нс речито способна рад-
нике који се и пре истека прописаног стажа покажу 
способним за обављање послова наредне више групе. 

Одлуку о томе доносцг руководилац предузећа, 
прибавити« мишљење шндиквдне организације. 

III. — Време оспособљавања 

• Члан 6 
По истеку времена оспособљавања (члан 4 тачка 

3 и 4) радник ће се, подвргнути стручно — практич-
ној оцени његове спреме. 

Оцену врши коми сија* коју образује руководи-
лац предузећа, a у коју синдикална организација 
делегира свог претставника. 

Чл ан 7 
Грађевински радни-к може бити узет на оцену, у 

смислу Ччтана 6, и пре истека времена оспоообља-
вања уколико се помаже с неме оби им за обављања 
послова наредне више групе. 

Одлуку о томе доноси руководилац предузећа 
п р и б а в и т и мишљење синдикална организације. 

• Чл ан 8 
Ако се радник после шест месеци1 оспособљавања 

не пријави сам на оцену, одредиће руководилац пре-
дузећа, уколико сматра да је радник оспособљен за 
обављање послова наредне више групе, комисију 
која ће оценити радника:. 

Ако руководилац предузећа установи да радник 
по истеку шест месеци није оспособљен ЗЈ обав-
љање послава наредне више групе, продуж>иће рок 
оспособљавања за још шест месеци, после чијег, 

-истека he одредити комисију за прву оцену радника. 
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Члан 9 
Ако редних приликом оцењишлња- не понизок« ад-

јдовгаља-вајући успех наставиће осшоссбљаваиее у тра-
јању »које одреди комисија, -а ко-је "не м)ооке бити 
кра-ће од три ни дуже од шест месеци. 

Радник који се пријавио за оцену пре рока с д 
шест месеци и при оцењивању HR »ei вад&сољмо, моћи 
ће се поново пријавити ea оцену тек после истека 
пуног времене оопо-собљавања. 

Ради«« се може узети на оцену најавише три 
тута, али тако да ооиоаобљав-аил ниуком случа-ју не 
сме да трај« дуже од 24 месеца. 

Радник који у последње-м року оцењивања пије 
i задовољио не може бити распореди на послове 
више групе. 

Члан IO 
За креме с«способљазањ'аг за послове umije групе 

i радник прима плату груде посла Kojin редовно 
j обавља. 

IV. — Течајеви 

, Члан l i 
Течајеви ва стручно уздизање неквалс^фишван-их 

у полушзлификоване раднике у -рао ееимврству, 
ортанизоваће се по преписима Уредбе о течајевим-а) 
за стручно уздизање не-кналифинованих радника 
(„Служ-бени лист ФНРЈ" Ор. 99/47). Ове течајеве 
оснива- лдмин истратовно -с-пе р агавни руководилац 
гра!>ев««с»от предузећа, уз пти аћ синдикалне ор-
гани.зац.ије, г у оквиру плана стручног уедиваига 
радничких кадрова:. 

Течајеви за стручно уздизале полуквалифиждав-
н»их у квал-ификсчване раднике оргаииеоветће се прем« 
Упутству Министарства рада ФНРЈ ,Vl бр. 9i од 
6 јануара 1947 подине о оснивању и одржавању 
стручних течајева и о -полагању стручног и ш т а за 
квзди фи кованог радника т г л ш а т ж тих течајеви. 

V. — Одређивале способности затечених грађевин-
ских радница 

Члан 12 
По ступању на снегу ОЕ»ОГ правилника, п р а ш а а т 

одређивања спрео&ности гра-ђевинских радника у рад-
ном односу, поступале се на следећи начин: 

1) радници који обављају послове за ко је се не 
тражи никаква стручна квалификација, наставиће 
обављање тих послом* уколико nr« успешно обав-
љају. На којим ће пословима радити н-екввдифико-
езни радници о д р е ђ е н ће- руиосхводошхц грађевинско-г 
предузећа; % 

2) раденици моји су обиваа ли грађевинске посло-
ве IV гру ine најмање! тр« године односно гр^ј>евинсЈ*е 
послове V груне најмање четири године, наставиће 
обављање послова тих групи?-. џ 

3) радници који су обављали грађевинске по-* 
сл-ове VI, VH, УШ И IX групе н е м а њ е пет година, 
наставиће обављање послов-а тих гружа ако су пи-' 
смени и старији! од 35 година. 

Члан 13 
Грађевински радни-ц-и ив члана! 1 2 тачка* 3 КОЈИ 

немају положени стручни п-етит, морину (полагати 

само -практични део стручног испита ако су по-сл-ове 
Vil, VIH и IX групе обављали најмање десет 

година. 

Испитивз-њем ће се утврдити да ли је радн-ик 
способан з-а обављање послова групе маје в-ећ обав-
ља,- Радник 'је дужан да обави најмише три- посла од-
носне трупе. Вр-сту посл-ова одређу је ко мишја. Рад 
адора одгов-арати св-и-м техничким условима, С-ити 
про-писаног квал-итета sr извршен nio нор-ми уз на ј -
већу п/гедњу употребљено^ мвггеријала. Радници ко-
ји су обављали -послове IX групе .морају неред тога 
да знају читати нацрте sa о.-сл-ове IX групе. 

А-ко радн-ик обавља послове кв алифжо-ван-ог 
радника!, a није способан за обављање посла гру-пе 
на коме је дотечен, одредиће комисија групу доела 
ал чије о-ба-вљање је оспособљен. 

Члан 14 

Грађевински радницу из стада I члана 13 који 
су ni ослове VI, Vil, VIII^ и IX груне обављали мање 
од десет година, марабу полагати и теориски и прак-
тичн-и део стручног исп-ита 

Такви радници се могу ослободити похађања- те-
чаја а-ко су у гра/ђев-инарстзу обавља-ли посл-ове ква* 
лифико-ввног раднике JI ајман, е шет . година сходно 
тачи«; I Упутстоa о -поступку за- признање -звања ива-
лификованог равнина радницима који су стручну 
спр-ему стекли дуго годишњим практичним радом 
(,,Службене* лист ФНРЈ" бр 104 сд I децембра 1948 
године Ј. 

Члан 15 

Распоређивање грађевинских рад,ника, који по 
ступању на снагу сивог правилни-ка први п-ут заснива-
ју р а ш и однос у грађевина р о в у , вршиће се н-а ос-
нову стручних квалификација предвиђених пропи-
сима овог правилника. 

• Vl. — Завршне одредбе 

Член 16 

Ближе пропи-са о теча-јевима-, плановима и про-
грамима за практичну обуку и предметима теорет-
ске наставе, као и прописе о стручним испитима 
донеле М-и+жозр гр-ађев-ина ФНРЈ у сагласности са 
Министром рада ФНРЈ. 

Члан 17 

Овац правилник ступа на- с-нагу даном објављи-
в!ан>а у „Службеном листу Федеративне Наредне Ре-
публике Југославије". 

Мгбр. 2926 
14 м'зрта 1949 године ! 

Бе-оград • 
, • Министар грађевина, 

Влада Зечевић, с. р. 
Сагла-си«, 

Министар рада, 
Љубчо Арсов, с. р. 

I 
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277. 
На основу става 3 члана IO Уредбе о отку,пу и 

расподели сирових животињских кажа („Службени 
лист Ф-НРЈ" бр. 56/48) и члана! 2 Уредбе о измени 
к допуни Уредбе о откупу и расподели сирових жм-
вотињских кожа („Службени лист ФНРЈ" бр. 14/49), 
у сагласности са Министром ооДОДОИВДвде Ф-НРЈ и 
Министром трговине и снабдевања ФНРЈ, .препи-
сујем 

П Р А В И Л Н И К 
о МЕРАМА ЗА ОЧУВАЛЕ СИРОВИХ КОЖА ОД 
ОШТЕЋЕЊА ПРИ КЛАЊУ СТОКЕ И СКИДАЊУ 

КОЖЕ • 
ЧлШ| i 

Руководиоца и други одговорим службеници 
(намештеник) предузећа и установа код којих со 
врши клање сиска за јавну потрошњу, као <и одго-
ворни службеници (измештениц,и) на свим другим 
местима клања стоке за* jtse«y потрошњу, дужни су 
да, у смислу одредаба овог пр,авилника, 'Предузимљу 
све потребне мере за очување кожа од оштећења! 
три клању стоке и скидању коже, док су радници 
запослени на овим пословима дужни да их обављају 
у свему на начин предвиђен овим правилником. 

Члан 2 . 
Клање стока на кланицама и одређеним местима 

sa клање не сме се вршити од страна нестручних 
лица. \ 

3t3) кл,ање стоке и скидање коже мора се упо-
треб-љавати прикладан шат и уређај којим ов не 
изазива оштећење коже. Кланичка предузећа и у с т а -
нове у којима се врши клање стоке намењене за јавну 
потрошњу, дужне су набавити потребан алат и уређај 
sai клање стоке и скидање коже у довољној количини, 
сразмерно опсегу клања и према врсти стоке која се 
коље на дотичној кланици или месту за клање. 

Члан 3 
•Кланичка предузећа или установе дужни су. 

према обиму клања које се у њима врши, "одредит.и 
потребан1 број особља за одржавање чистоће на ме-
стима за клање и скидање коже, тако да с е, спр ечи 
окрвављење, влажење и прљање сирових коко? при-
ликом клања и скидања. 

Члан 4 
Руководиоца у именичким предузећима и на дру-

гим местима клања стоке за јавну потрошњу, дужни 
су да п,редузму све потребне мере за спречавање 
оштећења сирових кожа при клању стоке и скидању 
коже, као и да правилном организацијом пословања 
и контролом обезбеде извршење тих м-ера, те сносе 
пуну одговорност за настала оштећења коже. 

Ружоводиоци су дужника сваки случај оштећења 
коже испитају и установе услед чега и чијом криви-
цо,м је до оштећења дошло. 

Уколико се установ,и да је оштећење настало 
услед »епридржа,вања прописа' овог правилника, или 
иначе услед нехата при раду, саставиће се предлог 
за покретање администр,ативно — казнено,г поступка 
против учиниоца прекршаја,* односно ако у радњи 
има обележја кривичног дела, поднеће се тријада 
Јавном тужиоцу. 

Исто тако административно-оперативни руко-
водиоца, кад на основу месечних извештаја примље-
них по ставу 3 члана 6 овог правилника установе да 
је у предузећу или на другом месту клања било 
оштећења кожа, дужн,и су да испитају узроке оште-
ћења и да против одговорних лица поступе по прет-

ходном ставу односно да предузму мере за откла-
њање објеКТИ1ВНИХ узрока. 

t 

Члан 5 
Предузећа за отку,п кожа и кланичка предузећа 

односно установ,е код КОЈИХ" постоје места клања за 
јавну (потрошњу, дужни су да склопе међусобне уго-
воре yi 'Погледу начина преузимања и квалитета коже. 

У оним уговорима п р е в и д е ћ е се -ооавеза клинич-
ког предузећа односно уста,нове, ,о плаћању уговор-
них казни откупном предузећу за случај неиспу-
њења уговора у погледу квалитета коже. 

Исто тако уговором се може предвидети и оба-
веза отиупног (предузећа о давању пре,мија за) ,по-
стигнути бољи квалитет коже, с тим да ће се угово-
рена премија исплатити у виду награде оним радни-
цима-, ко,ји на м>естима клања- непосредно обављаху 
послове клања и скидање коже, а, који су својим 
залагањем ота раду допринели постварењу бољег ква-
литета коже. 

Ближа упутства о преузи,мању сирових кож® са 
места клања односна одређивања уговорних усло,-
ва у погледу њиховог квал,итета с обзиром на оште-
ћење при к дању стоке и скидању коже, издаће Ми-
нистар лаке индустрије ФНРЈ и Министар трговине и 
снабдевања ФНРЈ. 

Ч."ан 6 . / 
Предузећа или установе морају клање стоке или 

скидање кожа на кланици и другим местима клања, 
организовати тако, да се увек може уста,новити зашто 
и чијом кривицом је поједина кожа оштећена при 
клању-или скидању. 

У ту сврху ,дужна су предузећа и установе, које 
се баве клањем стоке водити евиденцију о предатим 
кожама, као и о кожа,ма које су оштећене приликом 
клања или скидан,е, на основу потврда предузећа за 
откуп кожа. 

Коже оштећене приликом jtлав,а или скидања 
означују се поред ознаке класе'коже римским броје-
вима. и арапским бројем „2". 

Предузећа ће, на основ-у те евиденције достав-
љат,и својим административно — оперативним руко-
водионимa редовне месечне извештаје о проценту 
оштећења кожа. % 

Члан 7 
При утврђивању радних норми за послове кла-

ња сто.ке и скидања коже квалитет радног учинка 
утврдиће се и с обзиром на оштећење коже п,ри 
клању стоке и скидању коже. 

Лр еми« е, награде и слично, моје се дају за бољи 
квалитет рада', могу се код послова клања стоке и 
скидања кожа давати са,мо оним радницима који, при 
обављању тих послова премашују норму у погледу 
квалитета скинутих кожа. 

Поступак при клању и скидању коже 

Члан 8 
Стока се до клања има држати у сувим и чистим 

стајама и другим то погодним просторијама. 
Приликом утовара, истовара и догона, стока се 

не сме тућ,и нити бости МЈ каквим предметом. Ситна 
стока1 се не сме подизати хватањем за руно или 
длаку. 

Место за клање мора бити суво и че-те то. Ако се 
на истом месту пг нов о коље стока, простор се мора 
претходно добро очистити и опрати од крви и не-
чистоће 

Код клања и »спуштања крв,и, крв не сме да 
отиче под заклану животињу, већ у суд за прихва-
тање крки. Нахватао крв ил дл'зци у пределу главе 



Страна1 476 — Б,рој 33 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Субота, 16 април 1949 

и ври i а Нижем ће се састругати и отстрани™, а пре 
преступиња игрању коже, крв ca пода пажљиво ће 
се почистити и опрати без кв аш eib а коже. 

Чл ан 9 
Скидање коже извршиће се непосредно после 

клања. Забрањује се стављање неодеране заклане 
стоке у хладњаке ради хлађења или замрзав,ања 
меса, изузев телади моја су димка нди јом надлежног 
органа намењена извозу. 

Члан IO 
У циљу очувања сирових кожа од оштећења 

при клању стоке и скидању коже код појединих 
врста, кожа поступаће се на. следећи начин: 

Говеђе коже 
1) Клање говеда вршиће се уз претходно омам-

љивање. Осамљивање говеда ударцем или убодом 
у затиљак, као и клање говеда резањем врата, забра-
њује се. 

Отварање коже ради клања и испуштања' крви, 
може се вршити једино резањем коже дужином грла 
трема средини врха груди. 

2) Пре скидања коже са главе морају се рогови 
преструган« месарском тестером, и то непосредно 
на изласку из гларе. 

Ни е дозвољено одбијање рогова са главе ил« 
оте е пањ е рогова заједно са чеоном кости. 

3) Код припреме за скидање коже. кожа ће се 
расл ар ат и на следећи начин: 

а) ножем пререзати кожу почев од састав.а 
(врха)-доње вилице., ina даље између вил ич них ко-

• стију, средином и дужином гркљања, груди, трбуха, 
вимена или кесе, преко чмара и доње стране репа 
до почетка велике решке длаке; 

б) предње ноге отварати убодем ножа почев од 
предње стране између великих патака, средином 
цеванице, преко колена!, до спољних рибића; и преко 
њи.х у правој линији ка прорезу на врху груди, тако 
да овај рез и гр у,д ги рез чине у своме саставу г^ав 
угао; 

в) задње ноге отварани убодом ножа или засе-
ком са задње'стране између малих патка, право 
преко задњег скочног зглоба, ивицом задње стране 
бутине, па од њене средине благом кривом линијом 
према трбушном резу кроз средину простора између 
чмара и вимена или кесе до трбушног реза, тако да 
и у овом делу овај рез чини прав угао мод састава 
резова; 

г) у клиничким предузећи.ма која располажу спе-
цијално наученим стручним кадром, могу се говеђе 
може окидати и болним резом. 

Код скидања бочним резом иде овај рез са једне 
џ стране тела по страни тако, да се резом на предњој 

нози веже изнад лопатичног зглоба са .резом на стра-
ж и ^ j нози у висини колена. Овај бочни рез мора 
бити положен тако, да раздели кожу леђ-а од коже 
трбуха на оним местима где кожа леђа постаје тања; 

д) забрањује сг парање, коже са главе дуж 
хрпта носа и средином-чела; 

ђ) мали наивци морају се одрезати ножем с под-
логе пре него што. се приступи скидању коже са 
ногу, и то тако да се на- том месту кожа. не про-
реже; и ^ 

е) регана кост мор® се из коже извадити до места 
где су на репу израсле дупе реине длаке. 

4) Почетно отварање коже око резова вршити 
пажљиво и лагано, ди се кожа не би насекли или 
просекла. Кожу са трбуха отворити ножем до прим-
ке, са предње ноге до испод колена, ai са задње ноге 
испод скочног згл.оба. Остатак меодераие коже не 
сме се скидати ножем, већ одбијањем може од тела 

дрвеним маље.м или другим прикладним алатом. 
Кожу са леђа, дужином кичме, скидати ножем. 

За време одбијања коже, отстраните дрвене по-
дупираче ако су око говеда подметнути. Зз држање 
коже код одбијања могу се на ивици коже прере-
зани највише до три рупе, које не смеју бити уда-
љене од руба више од 7 см. Да би се избегло прав-
љење ових ру-ла«, употребити но могућности нарочито 
пљоснате к-љеште 

5) Говече се не сме располошљавати на поду ка-
да лежи на можи. Код недостатка уређаја за поди-
зање меса, мора се између коже и меса уметнути 
даска, да се кожа не би просекла-. 

Телеће коже 
6) Телад се могу. клат^ омамљена или неомзм-

љена на стелу, колици.ма или у висећем ставу, a пара-
ју се исто тако к ЈО И говеђе коже. 

Телеће коже скидаће се без главе са кратким но-
гама. Сечење главе вршити поред саме вилице у 
правцу уши,ју. 

Коњске коже 
7) Код клања коња и скидања коже, забрањује • 

се парање коже на глави хрптсм носа и средином 
чела. Кожа на ногама одва јаће се непосредно уз ко-
пито и играти једнако као код говеда. 

Свињске коже 
8) Пре парања може заклане свиње, кожа ће се 

ако је окрвављене, темељно опрали хладном водом 
од накватане «рви и друге нечистоће. Скидање коже 
може се вршити само на сувом и чи,стом по-ду, на 
нарочити.м колицима иди лежиштима. 

9) Крмаче параће се на. грудима и трбуху кроз 
један ред сиса, a не средином груди и трбуха. 

10) На одеравши свињским кожама морају оста-
в и ображњаци, тако да на глави остаје чесна кожа и 
уши са малим делом коже о-мо њушке. 

Ситна стока 
11) Ситна стока (овце, јагњад, козе и јарад) не 

сме се клати на поду, већ на дрвеним постољима!, 
столовима или клупама у лежећем ставу, тамо- да 
главе заклане стоке висе преко ивице постоља, како 
би крв стицала' на п-од или суд за -прихватање крви, 
да се вуна или кожа не би кв a си ле или ната пал е 
кр-вљу и нечистоћом. 

Ситна стока се може клан-и и У висећем ставу. 
12) Клање ситне стоке не сме се вршити дубо-

ким пр орезивањем врата, већ плитким резањем грла 
до костију ерата 

13) Једњак за,кланог грла мора се везати у чвор. 
14) Код почетног отварања- ситне коже, не сме 

ce,ca задње сложне стране бута. одсецати кожа, већ 
ће" се она пререзати почев од скочног зглоба. 

Свлачење коже вршити песницом (палцем и ма»-
жипрстом). Није дозвољено облачење кожа насилним 
»учењем са тела животиње. Вучење се може вршити 
тек у пределу врата, када! се кожа свуче до иза 
предњих ноту. Код прорезивања коже на грлу ради 
извлачења главе, отвор се може проширити само то-
лико) колико ,;е потр-ебно да прође гл-ава. 

15) Заклана стока се не сме остављати на к,рв,ав 
и .мокар под, нити вући по нечистом поду. 

Простор где се свлачи кожа мора бити чист. За 
време свлачења. задњи део коже не сме да додирује 
псд, већ ће се кожа држати између ногу или око 
паса. Свучена! кожа -се не .сме бацати на прљаво тле, 
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већ ће се однети на суво и чисто место, ба.цити у 
корп^ или пребацити преко нарочитих ногара. 

Коже ситне стоке могу се свлачити у облику 
мешине, почев од задњих ногу преко главе, или се 
магу отварати и скидати као говеђе коже. 

Дивљач и звери 
16) Све коже од дивљачи и звери које се у су-

вом стању појављују у ун.утр.ашњем промету, морају 
бити сушене и припремљене са длаком споља. 

Св лачење кожа о д дивљачи и звери вршиће če 
пажљиво и стручно, a коже не смеју бити оштећене 
ни прорезивањем ни цепањем. 

Члан 11 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

ХИ бр. 6955 
2 априла 1949 године 

Београд 
Министар лаке индустрије, 

N Јосип Цази, с. р. 
Сагласни. , 

Министар -пољопривреде, 
инж. Мијалко Тодоровић, с. р. 

Министар1 трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

278. 
»На основу ,,чл. 3 Уредбе о Народном зајму Пето-

то дишњег плана, развитка нар.одне привреде Федера-
тивне Народне Републике Југославије од 3 јуна 1948 
године a у вези чл. 7 Правилника за извршење Уредбе 
о Народном зајму VH бр. .16427 -од 4 јуна 1948 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 47/48) преписујем 

У П У Т С Т В О 
о ПОСТУПКУ ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ ОБВЕЗНИЦА НА-

РОДНОГ ЗАЈМА ПЕТОГОДИШЊЕГ ПЛАНА РА-
ЗВИТКА НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ ФЕДЕРАТИВНЕ 

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

l , . — Извлачење обавезница Народног зајма за 
амортизацију и згодитке в,рши се дв-ап-ут годишње, 
у месецима априлу и децембру сваке .подине у току 
рок-а који је прописан за амортизацију Народног 
зајма'. 

2. — Посебна ЗЈ сва,ко извлачење обвезница На-
родног зај,ма, Министар финансија ФНРЈ -прописује 
план извлач.е«, a. 

Планом навлачења утврђује се број обвезница 
које ће се извући за амортизација и за згодит,ке, као 
и број, врста и висина згодитака. Извучени згодитак 
садржи у себи и амортизацију обвезница. 

» Планом извлачења одређује се седиште народне 
републике у коме ћ-е се Дотично из,влачење обавити, 
као и дан и ча.с извлачења, ло могућству и просто-
рије <У којима- ће се извлачење извршити. 

Пла« (извлачења мора се објавити у „Службеном 
листу ФНРЈ" најмаснија десет дана пре извлачења. 

a — Извлачење врши Коми.сија за извлачење 
'обвезница Народног зајма. 

За свако извлачење Министар финансија ФНРЈ 
именује претседника и секрета-ра комисије, a по јед-
ног члана у коми-сију одређују: Централни одбор 
Савеза синдиката Југославије, Централни одбор На-
родног фронта Југославије, Централни одбор Анти-
фашистичког фронта, жена Југославије и Централни 
комитет Народне омладине Југославије. 

4. — Државни инвестициона банка ФНРЈ руко-
води целокупним техничким посло,вањем у вези са 
извлачењем обвезни.ца Народног зајма. 

5. — Извлачење се врши јавно. 
Извлачење се врши непрекидно све док се не 

извуче уку.пан број обвезн-ица који је Планом извла-
чења- утврђен за амортизацију и згодитке. 

Комисија за извлачење води записник у који ће 
редом, цифр-ама и словима уносити изв.учене бро-
јеве обвезница за амортизации у и згодитке. 

6. —* Бројеви серија и редни бројеви обвезница 
за амортизација и згодитке одређује cei комбиновае 
ним извлачењем цедуљица из три лутриска бубња. 

У бубањ серија ставиће се онолико у ча урицања 
завијених цедуљица колико има стварно емитованих 
серија. Цедуљице морају бити од исте врсте хартије, 
исте величине и исте боје и носити бројеве од једа-н 
до броја последње серије закључно. 

У бубањ редних бројева) ставиће се онолико у 
чаурицама завијених цедуљица колико има обвезни-
ца у свакој серији, то је-ст -цедуљица cai бројевима 
од I до 1000. Це,дуљице морају бити од исте врсте 
хартије), Исте величине и исте боје, која се мора 
упадљиво" разликовати од цедуљица! стављени.х у бу-
бањ сер.ија. 

У бубањ извучених редних бројева ст-ав љ аћ е се 
у чау,рицама завијене цедуљице моје буду претходно 
извучене из бубња редних бројева. 

7. — Комисија' за прао 'извлачење, уочи дана 
одређеног за ово извлачење, Јавно ће 'извршити бро-
јање и контрџлисање бројева на цедуљицама, које 
ће затим завијене у ча.урицама ставити у бубањ сери-
ја односно У бубањ редних бројева. 

По извршеном уношењу цедуљица Комисија ће 
закључати и запечатити оба бубња, a кључеве од 
њих у запечаћенсм омоту .предати на чување прет-
седнику. 

О овоме Комисија саставља посебан записник. 
8. — Пре него што се приступи извлачењу, Ко-

мисија је дужна да провери исправност печата на 
омоту са кључевима и на бубњевима, 

У случају какве неисправности, Комисија је ду-
жна да поново изврши бројање и контрелисање це-
дуљица у неиспрздиом бубњу, упоређујућ.и нађ-ено 
стање са стањем које показују под,аци из ранијих 
записника. По-сту!пик извл ачења MIO же почети тек 
пошто се отклони евентуално утврђена неисправ-
ност. , 

Предње околности морају се записнички кон-
статовати. 

' 9. — Извлачењем се најпре одређују редни бро-
јев-и свих серија обвезница за амортизацију уопште, 
a- затим се између извучених обвезница извлачењем 
одређују .обвезнице за згодитке. 

IO. — Извлачење обвезница з-а амортизации в.р- 1  

ши се на следећи начин:: 
Из бубица редних бројева в.ади се једна цеду-

љица! и број на њ о ј означен објављује се и уноси У 
Записник. £ве обвезнице свих серија које носе изву-
чени редни број сматрају се извученим за амортиза-
цију. 

Овај поступак понавља се све док се не извуче 
Планом извлачења »предвиђени број обвезница 
амортизација 
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Пошто се претходно преброје и проконтралиш^ 
издупете цедуље завијају се у чабрице и стављају 
у буб-и, извуч,ених редних бројева. 

11. — Иавл'3«еи>е обвезница sat згодитке од ди-
в а ^ 2.000.— врши се на следећи начин: 

Из бубња изв-учених редних бројева вади се је-
дна цедуљи,ца и број означен иа' њо ј -објављује се 
и уно,си у записник. Све обвезнице ових серија кој,е 
носе извуче,ни редни број см,ат,рај-у се извученим за 
згодитак од динара 2.000— 

Овај одсгушЕК понавља се све док се не извуку 
обвдошшде које су Планом извлачења) утврђене за 
згодитке од динара 2.000.— 

У сл-учају да се при томе ,покаже остатак прео-
стале обвезнице sa згодитке од динара 2.000.— из-
влаче се на следећи начин: 

Из бубња серија вади се онолико цедуљица ко-
лики је ск,ај остатак и бројеви означени на њим^ 
o'6jiiiBJbyjy се и уносе у записник,. Истовремено из 
бубња извучених редних бројева вади се једна цеду-
љица чи.и се бр oj објављује и уноси у записник. 
Све обвезнице извучених серија које носе извучени 
редни број сматрај,у се Извученим за згодитак сд 
дина pla 2.000.— 

По завршеном извлачењу обвезница за згодитке 
од динара 2.000.— извучене цедуљице са бројевима 
серија, Лретходно завијене у ч.аури,це, врача,ју се у 
одговарајући бубањ. Извучене цедуљице са редним 
бројевима пришива-ју се, печ,ате и чувају као слу-
жбен,и докуменат. 

12. — Из,влачење обвезница за згодитке од ди-
нара 5.000.— врши се »a следећи начин: 

Из бубња серија вади се потребан б,рој цеду-
љица и бројеви означен,и ни њи,ма објављују се и 
уноое у записник. Истовремено из бубња извучени* 
редних бројева, вади се такође једн,а цедуљица и 
број означен на њој објављује се и уноси у запи-
сник. Све обвезнице извучених серија које но§е изву-
чени редни број сматрану се извученим за згодитке 
од динара 5000.—. 

По завршеном извлачењу обвезница! за згодитке 
од динара 5.000.— извучене цедуљице са бројевима 
серија, предходно завијене у чаурице враћај.у се у 
одговарајући бубањ. Извучене цедуљице са редним 
бројевима обвезница противну се, печате и чувају 
као службен,и докуменат. 

13. — Извлачење обвезница за згодитке од ди-
нара 10.000.—. динара 50.000.— и динара 100,000 — 
врши се на и с ш начин као и извлачење обвезница 
за згодитке од динара 5.000.—. 

14. — Пре,остале цедуљице са редним бројевима 
у бубњу извучених редних бројева ва де се из б:уб-
НМ (пришивају, печате и чувају као службени доку-
менат. 

15 — На крају извлачења, бубње-и сериј,а и 
редних бројев,а »а,кључааоЈУ се и запе1.: Чују. 

Запечаћени бубњеви, службени списи, св'31 доку-
м,ента (извлачења и сав устали материјал ,предај,у се 
н,а чув,ање Државно* инвестиционо j базди ФНРЈ. 

Кључеве дутриеких бубњева. у запечаћено®! омо-
ту, претседник Комисије ,преда j е на чување Мини-
старству финансии ФНР.Ј. 

Претседник Комисије који буде одређен за сле-
деће извлачење може ове кључеве изузети само по 
писменом налогу М,ин к стр,а финансија ФНРЈ. 

16. — По извршеном извлачењу објављује се у 
„Службеним листу ФНР.Ј" званич,на листа обвезница 
Народног зајма које су извучене за амортизација и 
за згодш r-ce. 

Званичну листу саставља Комисиј,а у посебном: 
зашиени,ку, који предаје ва у,потребу Државној ин-
вестивдионој банци ФНРЈ. 

Званична листа садржи напомену io. дос,пелости 
за наплату и о истеку рока застарелости амортизо-
ваних обвезни,ца као и о купонима, које треба, да 
и,мају емортизоване обвезнице приликом подношења« 
на исплату » месту где се обвезнице могу поднети 
на исплату. 

Ис,пл,ата амсртизозаних обвезница врши се nio 
званич,ној листи. 

Исплата а,мортизо,ва-них обвезница и зподитака 
врши", се само уз предаду оригинал них обвезница. 

Изгубљене, украдене, и,згореле или ма на који 
Други начни нестале или уништене обвезнице На-
родног зајма не могу се судски поништити. 

17. — Ово упутство примењив аћ е се од дана 
објављиван^ у „Службено,м л,исту Федеративна На-
р IH© Републике Југославије". 

Бр. 12370 
l i априла 1949 го-дине 

Београд 
,Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

279. 
Hai о-снову члана 3 Закона о допунама Закона о 

уетан1:(Б«љењу права на пензију и о 'тензи он,ие ању 
државних ,службеника преписујем 

У П У Т С Т В О 
» 

О ПРАВУ НА ПЕНЗИЈУ ЛИЦА КОЈА СУ КАО 
СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ ПО НАРОЧИТОМ ОДО-
БРЕЊУ ПРИМЉЕНИ ЗА ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ 

По чл12ну 36, став први тач. I Закона о установ-
љењу прага на пензију и о пензлОнисању 'државних 
службеника пензионер губи право на пензију .губит-
ком држављанства ФНРЈ. 

По Закону о државним службеницима државни 
службеник не мн же бити лице ко је није држављанин 
ФНРЈ, стопа у Закону о установлуењу права на пен-
зију и' о лензиониомњу државних службеника није 
прописано да пензију не може добити .нице које није 
држа,вљанин ФНРЈ, већ је прописан -губитак; права 
на пензију за .шине које после пензиакисања изгуби 
држављанства ФНРЈ. 

У чл„ 50 став 4 За,кона о државним службени-
цима предвиђена ј,е могућност постављења за др-
жавног службеника! лица које није држављанин 
ФНРЈ. По-стављење ,м по свом сснову постављено 
лице ступа! у својству државног службеника са сви-
ма правима и ,дужностима које из топа .проистичу, 
,ma и у погледу стица ша, права на пензију из тога 
својства, бе,з 'обзира vat то што нема државјанство 
ФНРЈ. Самим тим зак-он је у о,ваквим изузетним слу-
чајевима поред осталих службенички* права при-
знао драво на стицање права на пензију, те му се 
•постигнуто праз© ца пензију не може оспоравати 
са разлога што није држављанин ФНРЈ, јер је и без 
тога услова био државни службеник по законском 
допуштењу. 

Према ,изложеном лицима,, ко-ја су постављена за 
д,ржавне с,лужбенике по одобрењу према ,чл. 50 ст. 4 
Закона о државним службеницима односно према 
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одговарајућим прописима наредник република, може 
ов одредити и исплаћиван пензија, уколико су за то 
(испуњени остали законски услов«, a без обзира што 
,та лица немају држављанства ФНРЈ." 

vj • X бр. 4187 
7 априла 1949 године 

' • Београд 
Министар рада, ' 

Љубчо Арсов, с. р. 

280. 
На основу чл. 7 Уредбе о одређивању и кон-

троли квалитета производа, а у сагласности са Прет-
седииком Савезне; планске коми-сије, пронисујем 

У П У Т С Т В О 

о ИЗМЕНАМА УПУТСТВА О НАЧИНУ ПРИПРЕМЕ 
ВОЋНИХ И ПОВРТАРСКИХ ПРЕРАЂЕВИНА НА-

МЕЊЕНИХ ИЗВОЗУ 
1. — у У,путству о Кочину припреме воћних и 

ловртарских прегађевина намењених извозу („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 70/46), тачка 8 под IV — Map-
меладе мења се и гласи: 

.,8) Код мармеладе справљене из сулфитираних 
воћних полу фабриката дозвољава се навише 0,002% 
сумпорасте киселине (ЅОг)". 

2. — Тачка! 15 под V — Џем, мења се и гласи: 
• ,,Ш) Џем израђен сд пулшираног воћа сме са-

државати највише 0,002% сумпорасте киселине (SOs,". 
3. — Ово упутство ступ,а на снагу даном објав-

љивање у ,.Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 11259 
8 марта 1949 године 

Београд 
Министар спољне трговине, 

. Милентије Поповић, с. р-
Сагласан, 

Претседник 
,Савезне планске комисије, ^ 

A Борис Кидрич, с. р. 

281. 
На основу чл. 3 ст. 2 Уредбе о ,радним нормама 

(,,Службени лист, ФНР Ј" бр. 109/48) прописујем 

У П У Т С Т В О 
о НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА РАДНИХ НОРМИ У 
ЛАКОЈ ИНДУСТРИЈИ ТЕХНИЧКОМ И ИСКУСТВЕ-

. н о м МЕТОДОМ 
I. — Утврђивање радних нор.ми за св« по-слове 

из грана производње лаке индустрије као матичне 
гране, без обзира где се ти послови обављају, врши-
ће се no прописима Методологије утврђивања ред-
них нор,ми у лакоЈ индустрији коју је прописао Ми-
нистар лаке инду-стрије ФНРЈ под XXIV бр. 4193 од 

фебруара 1949 године ,и која је, као саставни део 
овог упутств,а, објављена у посебном издању „Слу-

( жбеиог лист-а Федеративне Народне Републике Југо-
слвије" , 

2 . — OBIO упутство ступа на сна,гу даном објав-
љивање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије''. 

XXIV бр. 4193 
26 фебруара 1949 године 

L • Београд 
Министар лаке индустрије, 

Јосип Цази, с. р. 

282. 
На основу Наредбе Владе ФНРЈ о државним 

(везаним) ценама пољопривредних производа („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 12/48), у сагласности са Ми-
нистром пољопривреде ФНРЈ, Министром финансија 
ФНРЈ и Министром трговине и снабдевања ФНРЈ, 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 

о ДОПУНИ НАРЕДБЕ О УСЛОВИМА ЗА КОН-
ТРАХИРАЊЕ ' ИНДУСТРИСКОГ БИЉА РОДА ГО-

ДИНЕ 1949 

I- — У Наредби о условима за к-онтрахирање 
кпдустрисмзг биља род® године 1949 („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 76/48), у делу И под Б, у . одељку 2 
додаје се под а) на крају нови стаЅ, који гласи: 

„Произшођачима — контрахентима — пиварског 
јечма у пасивним и нежитородним крајевима при-
.знаје се право на куповину мериоамтилно-г јечма по 
јединственим ц-енама- до ' кол,ичине предатог пивар-
ског јечмз, и то у границама,' количина које се по 
постојећим прописима- о огпкупу житарица оставља-ју 
У о дип сни-м ср еповима за сопствене потребе дом-а-
ћинства, al по одбитку оних количина било који-х 
житарица кобима домаћинство располаже за1 подми-
рење својих потреба". 

2. — Ова наредба студа иа снагу даном објав1-
љивања- у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

XII бр. 4777 
31 марта 1949 године 

Београд 
Министар- лак,е индјустрије^ 

Јосип Цази, с. р, 
Саглас,ни: 

Министар пољопривреде, 
инж. Мијалко Тодоровић, с. р. 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

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

283. 
На основу чл. >13 Финансиског закона ФНРЈ за 

1946 годину, у в-ези Решења о у-кидању и ликвидашији 
државних фондова („Службени лист ФНРЈ'' бр.79/4*)), 
на предлог Министра железница a У сагласности са 
Претседник-ом Привредног савета, Владе ФНРЈ, до-
носим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ НАН ЛА Ћ ИВАН* A ВЕТЕРИНАРОВ 
ПРИСТОЈБЕ 

Од I мај ai 1949 године обуставља се д!51л*а на-
плата ветеринарске прнстојбе, чије се убирање вр-
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ишло у износу од по 20.— динара од самат вагона 3) У,кида се царинарница у Задру и нлеи оде-
утоварене односно истоварене стоке, без обзира да ља,к у Био-граду H/IM 
ли се отпремање вршило- железницо-м у унутрашњем 4) Ук,ида се царинарница у См-едереву, 
саобраћају или за извоз. 5) Укидају се царински одељц-и у. Котор-у, Крд-

о в о реш-ење ступа на снагу дан-ом обј-ашдаивања левици1, Карловцу, Сиску, Јаш-и Томићу, Белој 
у „Службеном л-исту Федеративне Народне РодублиГ- Цркви, Брзој Паланци, Радујевац, Бреговским Пив-. 
ке Југославије", a прим-е њишће се од I ма-ја 1949 пицама и -Вр-шкој Чук-и. 
године. 5) Отварају се ца-рински од-ељци у Бару царвг-

Бр. 11158 пар-нице у Хер,це-пн-ош,ом, у Задру цари^гр-н,иц-е у Шк« 
2 априла 1949 године бешику ni у Смедереву цурин армије у Београду. 

Београд За извршења iceicr решења стараће се Управа 
Mt.бистар финансија, царина'. 

Добривоје Радосављевић, с. р, , / ш Л п 
Министар железница, . ™ ^ 

Тодор В у ј а к о в и ћ , с. р. 31 марта 1949 године 
j-. Сагласан, Београ,д 

Пр-етседн-ик привредног савета Министар спољне тр-го МШ, 

Борис Тидрич, с. р. : Милентије Поповић, ц 

Р Е Н ! Е Њ f i ? 

На основу чл. 16 Уредбе о ,израчуна,в,а-њу цен-е ,НЈ »»АШ. А О П Л 
П р е в о з а , добити, рас,подел,и добити, а,м о ,р , .изабено ,м, • " i S g S ^ L f t i 
[фонду, фонду руководств-а и ,централн-ом фонду tape- Ж и к е ^ ^ Н а Р ° Д Н е Р в " 
дузећа грговачке морнарице опште државног знач,а.ја Ј Ј lJ  

која -врше п р е в о д е услуге, на- предлог Министра 
по,морства ФНРЈ а- ,п,о претходном мишљењу Цеи- р е ш а в а 
аналног Одбора Савеза, с е д и ш т а Југославије ДС- д а с & досадашња по-моћник 
B C K l f M ' стра, гр аршина ФНРЈ по-стави за mp ете етника Коми-

тета за ло-кал,ну прив,реду и комуналне послове Вла-
Р Е Ш Е Њ Е де ФНРЈ. 

о ОПШТЕМ РАЧУНСКОМ ФАКТОРУ ЗА ПРЕДУ- Пере. бр. 1309 
ЗЕЋА ТРГОВАЧКЕ МОРНАРИЦЕ ОПШТЕДРЖАВ- 9 априла 1949 године 
НОГ ЗНАЧАЈА КОЈА ВРШЕ ПРЕВОЗНЕ УСЛУГЕ Београд 

1) Општи рачунски фактор, на основу ко-га ће eta Претседник Владе ФНРЈ 
израчунава™ стоп,а (,пр-омил) доприно-са- из планску и Министар народне одбране, 
добити за, фонд руководств,а предузећа трговачка Маршал Југославије 
морнариц-а Kloda- врше превозне услуге, одређује се Јосип Броз-Тито, с. р. 
ма, 3,35 (три (Ki тридесетпет). ^ « s a a a a s s a n 

2) Ово -реш-е,ње -ету,ла! на, с-нагу даном објављи-
ван^ у „Службен-о-м листу Федеративн.е Народне Ре- С А Д Р Ж А Ј : 
ѓЈублике Југославије" ,at примењмваће се од I јануар-а Стр аш, 
$949 годин-е. 276. Пр,авилник о начину -стицања квалифика-

Бр. 0772 ција за (обавља,ње грађевинских ,послова 473 
7 априла 1949 године 277. Правилник io- -мерама за очување сир,ових 

Београд - кожа од оштећења -при клању сто-ке, и ски-
Пр-гтседник дању к-оже — 4?5 

Привр-едног -савета Владе ФНРЈ, 278. У,путство о ,поступ,ку за извл,ачење обвез-
Борис Кидрич, с. р. ни,ца Народног зајм-а Пено,год,ишњег плана 

Министар поморства, развитка нар,одне пр,ив,реде ФНРЈ 477 
Вицко Крсту ловић, с. р. 279. Упутство о п,р-аву на п,ензију лица која су 

— као стран,и држављани по нарочитом одо-
брењу при-мљени »a држ,ав-не службенике 478 

л о е 280. Упутство о изменама Упутства о нач,ину 
припреме воћних и повртарских прераде. 

Према, указан-ој .потреби, доно-сим OQ1 ™ a нам-ењених извозу 479 
281. У-пут-ство о начну утврђивања р,адних нор-

г- m с u . с * * у л а 'К О Ј "индустри,ји тех-ничком и иску-
Р Е Ш Е Њ Е стоено«* методом — 479 

о УКИДАЊУ ЦАРИНАРНИЦА И ОТВАРАЊУ НО- 4 Н а р е д б а Допуни Нар-едбе о у-сл,ов-има за 
' в и х ЦАРИНСКИХ ОДЕЉАКА Ѕ — 6 — Љ — 4 7 9 

1) Ук,ида се цЈјШиарн,иц,з- у Бару и њен-и одељци: 283. Решење о пре,ста,нку наплаћиван, a ветери-
у Петровцу н/,м et Будв,и, с ти,м да- њени одељци, у нарске п,ристојне — 479 
Улцињу и Тузима ,пот,пад,ну ,под терито,р-и,јалну н-ад- 284. Ре-шење о општем рачунском фактору за 
лажност цар и,н,а р н-и-це у X ©рце,г-нев,ом. -п,редузећа, трг,овачк,е морнари-це о,пштедр-

2) Укида се царина-рн,ица! у Метковићу, с тим да ж,а,BH,о,г зн-ача,ја која врше п,ревозне услуге 480 
њен одељак у Плочама потпадне под територијалну 285. Решење о укидању царинарница и отвараг 
надлежност ц-аринарнице у Дубровнику. њу нови-х царинских одељака — 480 

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

ЈугосЛовенског штампаног предузећа, Београд 


