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308. 
, Нп осдо&у чл. 7 Заклета о опште државном буџету 

за 1948 годину, ка предлог претседник^ Привредног, 
савета Владе ФНРЈ а по претходном мишљењу Цен-
тралног оДјШзра Јади нств »них синдиката Југослав иј е, 
Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

0 СНИЖЕЊУ ПЛАНСКЕ П У Ж ЦЕНЕ КОШТАЊА 
1 У 1948 ГОДИНИ 

1) Дрездена привредна предузећа опште-цржавног 
и републ^К-анског з,кучаја снизиће у 19-18 години 
планске пуне цене коштања, израчунате од стране 
(надлежних планских »©мисија као саставни део 
планске структуре продаја цене производа и услуга, 
за слећеш? д^тг.тзк а то почев од 1 јануара 1918 
године. 

^ 2) План снижења планске пуне цене коштања из 
појед иних грана делатности саопштиће надлежним 
путем претседник Савезне пдалеке комисије. 

План снижења п у т цене коштања садржи одре-
ђене поготке, »апсолутне износе и рокове снижења.. 

Претседник Савезне планске комисије донеће и 
упутство 101 разради Плана сжжења планске пуне 
тене коштања V 1548 галини. 

3) Од укупног ишвед планираног снижења у 
'1948 годину ЂБ% употребија е се за повишење оног 
дела добити који се предузећима оставља ша сло-
јбсдазо раФпшвагање, а 2% унеће се у Фонд руковод-
ства предузећа. 

Постотни из предњег става могу за поједине гра-
ме делатности, одн ©ои о за поједина предузећа-, да 
буду виши односно вижн и то према висини планске 
добити у тим гранама виш оси® предузећима Бл и ле 
прописе о томе Донеће Мдк*/ст зл финансија ФНРЈ 
у сагласност« са Лр ете е данком Привредног савета« 
.Владе ФНРЈ. 

А\ Износ планираног лижења планске пуне цене 
.коштања- предузећа ће уплаћивати предња упутству 
које ће прописати Мдагистао финансија ФНРЈ у са-
гласности са Претседник©« Приједлог савета Владе 
.ФНРЈ 

5) Сдажење планске пуне цене коштања п р е т 
шана сужања, одређеног у смислу тач. 2 ове 
Наредбе, претстазљо4 надлланску добит предузећа. 

6) За кол,»чине производа или услуга, про изле-
чене преко „одобреше плака производње, као над-
плаиска до&ит сматраће се: . 

е) идандоа добит остварена на тим количинама 
"(Упутству Перете единка Привредног савета Владе 

$>НРЈ за остварење над планске добити — „Службени 
ЈЃИСТ ФНРЈ" бр. 46/47); 

6) снижење планске пуне цене коштања оства-
рене на тим количинама у постотку предвиђеног 
у плану снижења, пуне цене коштања (тач. 2 ове 
наредбе); и 

в) снижење планске пуне цене коштања оства-
рене на тим количинама предео постотка предвиђеног 
у плану снижења пуне цене коштања (тач. 5 ове 
наредбе). 

7) Као ренова за одређивање постотку доприноса 
у Фонд руководства из на дп данске добити узимаће 
се у обзир, постоли укупног оствареног снижења 
планске пуне цене коштања. 

8) Ако надлежни плански органи измене постав-
љени план пр оплодње, постоли одређени у плану 
снижења планске пуне цене коштања', (тач. 2 ове 
наредбе) измениће се на износ пуне цене коштања 
пео:.; измењеном плану производње. 

9) План снижења планске пуне цене^ коштања 
(тач. 2 ове наредбе не сме да. иде иа штеТу-мо^тва-
рења! постављеног плана производње у погледу 
личина и квалитета. 

10) Ближе прописе за. спровођење све наредбе 
доносиће го потреби Претседник Привредног савета 
Владе ФНРЈ. 

1.1) Ова наредба ступа на снагу одма«. 
IV бр. 4121 

17 мзја 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране?, 

Мар ш а ч Југ о е л а в иј е 
Јосип Броа-Тито, с. р. 

Претседник 
Привредног че савета Владе ФНРЈ 

и Савезне планске комисије, 
Борис Кидрич, с. р. 

309. 
На основу члана 16 става 1 Уредбе о контроли 

извоза и увоза преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА И ПАКОВАЊА СВЕ-
ЖЕГ ВОЋА НАМЕЊЕНОГ ИЗВОЗУ 

Члан 1 
Одредбе овог правилника односе се на контролу 

квалшгеад и паковања свежег врћи; намењеног извозу, 
а то за: јабуке, крушке, ка Јон је, $јре-
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сиве, трешње и вишиве, стоно грожђе, вртне јагоде, 
ружин шишак, расти Ј?годасго воће, ора^, језгре 
ораха, лешник, Ј е з г р е лешника, кестен, рогач, слатки 
'бадем и језгра бадема. д 

Члан 2 " 
; Свеже е о ћ е одр еђ ен о за извоз ка е cv r̂a-o в - iie м o -
ра бити зрело, чисто, здраво, неоштећено и руком 
брано у колико чш^е друкчије прописано. 

Зелено, незрело, презрело, црвљиво, научено, 
мокро, буђаво, нечисто, деформирано, град елитно, 

плаћено, трешепо воће, као и воће са стрмим мири-
1 сом, ке оме се изводити као стоко. 
; Свеже стоно воће намењено извозу мора биш 
(паковало у чисту, суву и »нову амбалажу, чији се ти-
к о в и и димензије прописују ка кр^иУ овога пребил-
^ника. При ла<коза.њу стоног воћа може се употре-
бљавати само чиста1, нова хартија. Употреба »ног.ич:оке 
и већ употребливине хартије з у е њ е н о је. 

Поједине врсте свежег воћа- замењен:ог извозу 
морају одговарати условима предвиђеним пра* 
ВИЛИНИМ, 

ЈАБУКЕ 

Ч Л Е Н 3 

I. Сортиране јабуке 
Екстра квалитет. У -св^ј квинтет спадају јабуке 

1 вреднесне скупине, бране руком. Плодови морају 
биш врло добра и иреално рс/вијени, морају ромати 
добро изражену С О Ј У , КЕР:;:ТЕРИ:тпч;ну за ^о-.пшу 
сорту, и морају ес Орати зре ти за брање. Плодови 
морају имати петељке ,а дозвољена се да ii-io могу 
биги е крстеа: е. 

Плодови морају бит« без оштећења- о i болести, 
штетзчика, прскања и механичких поврел?. 

У овај шали тет спадалу плодови, који не смеју 
!ш::ти мићи пречник обима од онога, моји je н и е -
ден за поједене сорте у табели вредносних стопила 
овог правилника. 

Плодови оз ста квалитета спремају се улсжним 
паковањем ( с т е њ е м ) у кабинетски и амс:*: HCHCKUJ 
сандук. У истом сандуку треба да буду плодови 
само једне сорте, изједначен по зрелости, величини, 
ебип::, и боји. Промери плодова истог сг/ ," ка ио 
смеју се међусобно разликовати Бише од 5 ич. 

I. Квалитет. У овај квалитет спадају јабуке Г, И, 
III вредносне скупине, бране руком. Плодови морају, 
бити добро и правилно развијени, морају импти до-
бро изражену боју, карактер »етичку за дотичну cop* 
ту и морају се брати зрели еа брање. Плодови морају 
»мати петељке, а дозвољава се да* исте могу бити 
скраћене. 

Плодови ке смеју бити оштећени од болести, 
штеточина, прскања и механичких повреда-. Дозво-
љава се да иа појединим плодовима« може биш нај-
више 1 ом3 површене краста, или сличних мрља, које. 
не утичу на трајност плодова. Плодова са1 дозвоље-
ним грешкама сме бити највише 5%. 

У овај квалитет спадају плодови е најмањим пре-
мерот по I, II и ill вредносној скупини за јабуке 
овог правилника. 

Плодови овога квалитета опремају се уложеним 
паковањем у амерички сандук, а насилно (насуто без 
слаганог) у отворени сандук за јабуке (холандску 
легварицу), велику плитку летв>арицу (холакдез) и 
бачве за воће. У истом сандуку морају бити плодови 
саме једне сорте, изједначен*« по зрелости, величини, 
облику и боји. Промери плодова истог сандука не 
омеју се међусобом разликовати више од 10 мм. 

II. Квалитет. У О В А Ј квалитет спадају плоде ош 
исте сорте, зрели за брање и брани р у к о ^ К О Ј И Н Е 
улазе у екстра и први квалитет, oirejy »мат« 
мањи промер од 45 мм, - " 

Субота, 22 мај 1948 

Дозвољава се 10% плодова оштећених од боле-
сти, штеточина, прскања и механичких повреда, које 
не утичу на тр А ЈИ ост плодова. 

Јабуке овога квалитета опремају се у отворени 
сан [.ук за јабуке (халгидску летвзрицу) и бачве 
за воће* 

IJ. Нессрткрглге јзбуге (оригинал) 
У ов: 1 кгчлитет спадају јабуке бране руком, са! 

М К : : / ' ; Г Т \ . м L ром ером од 45 мл. Плодови морају 
бити v ч- и насилно развије,ш, са добро израже-
ним Co j f i , к р .-к-лксгиччом з дотичну сорту и мо* 
•роју се брати апели за братке ПЛЈДОЗИ морају имати! 
петељке, a д о ј и љ а за се да могу ич* и скраћени. 

Мг смеју биги с т е п с к е од болести, штеточина, 
прскгња и мех^нпчг.их повреда. Дозвољава се да на 
појединим плодогмчма може бити највише 1 см2 по-
вршине краста или с>впх механичких повреда, које 
кг утичу на трајност плодова. Плодова са дозвоље-
ним грешкама см-е бити највише 10%. 

Јабуке овог квглитета опремају се у отворени 
са тау к 3»3t јабуке (холандску летварицу), бачве за 
вапе са око БО кг садржине и у расутом стању. У 
н:гој опреми морају бити плодови само једне сорте 
и приближно једнаке зрелости. 

III. Потрошне Јабуке 
У овом квалитету не смеју се икш&ити стран« 

јени код сортирања и не спадају у несортираде ја-
буке (оригинал). Плодови не смеју имати мањи про-
мер од 40 мм. Дозвољава се, да на појединим плодо-
вима сме бити највише 4 см2 површине крста' или 
механичких повреда, без отворених рана. Плодова са 
д огољеним грешкама ке -сме бити више од 15%.-

У овом квалитету не смеју се налаз ти стране 
примесе и тп ули плодови, а дозвољава се мешање 
ри МУК оср|Зта. 

Јабуке -свет квалитета отпремају се у отпор он им 
сандуцима за јабуке (холандске летилице), а преда-
хе? 'ју сг и у расутом стању. 

IV. Јабуке за прераду 
У свај квалитет спадалу здрави и неоштећени 

плодова IV. вредносне скупине за- јабуке, полудивље, 
дивље, те јабуке које не долазе у обзир за извоз као 
стопе и потрошне. 

Полудивље и дивље јабуке не смеју -се мешати са 
осташм сортама јабука, и морају бити посебно де-
кларирате као такве. 

Јабуке из овог квалитета морају бити означене 
са »Јабуке за' прераду". 

Пр свађају се у расутом стању. 

г , < В р е д н о с н е с к у п и н е ј а б у к а 
е 'Најмањим промером плодова 

I. Вредносна скупина: Екстра квал. I. квалитет 
Ананас репета 60 MM 55 MM 

Бијела ру лем ар инк а 60 M M 55 M'M 

Делициус златка 60 MM 55 MM 

Делициус црпена 60 М,'М 55 MM 

Јонатап 6 0 м:м 55 M M 

Картели тане ка ренета 60 M M 55 мш 
Кокосова наранчаста рспсiз 60 M M 55 MM1 

Парменка златна зимска 60 MM 55 MM 

Рип-:тои репинг - GO MM 55 MM 

Зе личних 70 MM 60 MM 

Тра зен штајн 70 MM 60 MM" 

Лондон пен инг 70 MM 60 MM' 

Леп оци јетка (бел фл ер) 70 MM . 60 M M -

-Xiron пен инг 70 MM 60 MM-

сиска вошченка 75 M'M 65 MM 

Бијели зимски калвил 85 MM 70 MM 
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"Канадска рекета 85 ти 70<мм 
Лепотица Боскоп 86 М.М 70 -MM 
I t Вредносна скупина': 
Царевић Рудолф бо мм 
Машинка бб ми 
Шампањока рекета "55 ми 
Тафетица 55 ши 
Шекеров пекинг (жута нож арк а) 55 м.м 
'Ал што за 60 мм 
Црк зна ружмаринка 60 ЈЛМ 
Сива јесенска репета 60 им 

гиеска ружица 60 мм 
Цо зен а з в ^ д а ^ - данета 60 мм 
Винес ап 60 мм 
Жута племенита 60 ми 
Дам асовска сива рекета 65 иш 

-Кр опшиле ка 65 мм: 
'Француска сива рекета 65 <мм 
Пр »ичева јабука 65-иде 
Б Јумни ов а рекета 70 мм 
Хдрбертова рекета 70 мод 
Ка селска крупна репета 70 мм 
Ландобершка репета 70 аш 
Онтарио 70 мм 
Славонска срчика 70 МАС 
Привопетељка 70 ?мм 

'Бленхајмока рекета; 70 мд« 
Црвена бел фл ер 70 мм 
Стар кинг 70 мм 
Посковама 70 мм 
Преславска шарена 70 мм 
Тетовка 70 мм 
Кардинал писани 70 мм 
III Вредносна скупина: 
Лашка тр днк а 55 мм 
Чебуленка (лекарица) 55 мм 
Батуленка 55 мм 
Гранска ребрача 65 мм 
Боикова 65 мм 
Штстзп зц црвени 65 мм 
Астрахан би Ј ели 65 мм 
Шарл а мос ски 65 мм 
Тимоч-нка 65 ми 
Бобов ац 65 мм 
Полетна мапакхз (љетна) 65 ми 
Овчији нос 65 мм 
Шшп бергер ов а рекета 65 мм 
Зеленика приједорска 65 мм 
Чадичка 65 мм 
.Сребренска 65 мм 

-крс.Ђеиска кр~т;:спетељка 65 мм 
Божићним 70 мм 
Будимка 70 мм 
Целини 70 мм 
Црвени јесепски калвил 70 мм 
Глориа M V I U H (Фунтава) 70 MM 

Јакоб Лебед 70 ми 
Шгетинац зелени 70 мм 
Жељезничар 70 ми 
III. Вредносна скупина: 
Цар Александар 70 мз* 
Ка дунка 70 ми 
Роме боти 70 ми 
Царл а 70 мм 
Ђул збија 70 мм 
Сенабија 70 мм 
Лесевски рам бур 70 мм 
Бисмарк 70 мм 
IV. Вредносна скупина: 
Три церска моштача« 
Стрекња 
Шуматовка 
Ведрина 
Зелеаи кнежек (кнежовка) 

"Штајерски посаменер 
Црвени кузианот 
Крижовка (Дјевичанка) 

КРУШКЕ 

План 4 

L Сортиране крушке 

Екстра квалитет. У овај квалитет спадају биране 
крушке I. вредносне скупине, бране'-руком. Плодови 
морају бити врло добро и правилно развијени, морају 
имати карактерздстичну боју за дотичну .сорту и мо-
рају се бр ати-ар ели за брање. Плодови морају имаш« 
петељке и ве смеју имати оштећење од болести, ште-
точина, прскања « механичких повреда. -Маше • ску-
пине тврдих а р т и р дозвољене су само око семешаче 
(сшене ложе). 

У овај квалитет спадају плодови е најмањим про« 
мером nd табели 1. вредноте скупине за крушке. 

Плодови т о т квалитета опремају се уложним па-
ковањем у кабинетски и шерншси сандук. У истом 
сандуку Tipei6ia да баду :шодо®« изједначен« шо 
зрелкз-ети, облику и боји. Промери плодова истога! 
п ж о т њ а ме смеју се међу собом разликовати више 
од 10 *мм. 

I. Квалитет. У овај квалитет спадају крушке I., 
II. и III. вредносне скупине, бране руком. Плодови 
морају боти добро и правилно развијени. Морају 
имати добро изражену боју карактеристичну за до-
тичну сорту и мора-ју се брати зрели за брање. Пло-
дови морају €ити са петељкама. Крушке овог ква-
литета не смеју бити оштећене од болести, штето-
чина, прскања и механичких повреда. Дозвољава се 
да на појединим плодовима сме бити највише 1 см* 
површине краста ида е личких мрља, које не утичу 
иа трајност плодова. Плодова са дозвољеним греш-
кама не сме бити више од 5%. 

Крушке овог квалитета опремају се уложите па-
ковањем у амерички сандук, велику плитку летва-
рицу (холандез) и отворени сандук за јабуке (хо-
ландску летварицу). У истом сандуку морају бити 
•паковаки плодови једне сорте, приближно кзједна-
чени по зрелости, величини, облику и боји. Промери 
плодова истог сандука не смеју се међусобом разли-
ковати више од 10 мм. 

II. Квалитет. У овај квалитет спадају плодови је-
дне сорте, брани руком, који не улазе у екстра и I. 
квалитет, а не смеју имати мањи промер од 35 мм. 

Дозвољава се највише 5% плодова оштећених 
од болести, штеточина и механичких повреда. 

У овај квалитет не спадају изразито опоре 
крушке. 

Крушке овог квалитета опремају се у отворени 
сандук за јабуке (холандску летварицу). 

II. Несортиране крушке 

У ову скупину спадају здраве крушке, руком 
бране С Б И Х вредносних скупина, за крушке. Плодови 
мораву бити правилно развијени, са кар акт ернст ич-
ном бојом за дотичну сорту и морају се брати зрели 
за брање. Плодов« морају имати петељке. Не смеју 
бити оштећеш од болести, штеточина, прскања и ме-
ханичких повреда. Дозвољава се, да на појединим 
плодовима може бити највише 3 см2 површине кра-
ста или механичких повреда, које не утичу на трај-
ност плодова. Плодова са дозвољеним грешкама не 
оме бити више од 10%. 

Крушке овог квалитета опремају се у отворени 
.сандук за јабуке (холандску летварицу), а преважан 
се и у расутом стању. 

У истој опреми морају бити плодови само једне 
сорте и приближно изједначен« по зрелости. 
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Вредносне скупине крушака е најмањим примером 
плодова! 

I, Вредносна скупина: Екстра квал, I. квалитет! 
Комарица 45 мн ' 3 5 мн 
Фиговка 45 Mi& 36 мм 
Д и о д а 50 гш 40 MMI 
Liegeiova маслов«а 60 од! I 40 мл« 
Мехелка 60 40 мм» 
Сима јесенска масловска 55 45 ш ! 
Виенка 60 м&! 50 мм 
Treveaux (тревуижа 60 ш 60 иш 
Регенткиња 60 мдо 60 мие 
iOlimer die Seres 60 MM 50 MM 
Красанка (Paissa KrasairjjaJ 60 MM 50 MM 
Hardenponbowa масл>сшк,аГ 60 МАН" 50 MMI 
Добра Вјекослава Аврама ниса! 60 шџ\ 60 мш 
Бијела јесенска масловка 60 мџ 50 иш 
В оз со v а тиквица 65 ше' Еб MIMI 
BJumenbachova маслов^ ч 65 мм^ ,55 MIM 
De Hardy макѕлојвка (Пе0еЈрт1о(в»а) бб мџ 'бб MIM 
Зимска деранова маслов**^', бб мм 55 ади 
ВлљѓЈмшка 70 ш 60 мм 
'Лукасо®а маслова,а 70 'MAI 60 ММЈ 
Клержоова маслзвка (Шумар.) 70 ДО. 60 Мод 
Дрвово јна маслсвка " 70 ми 60 MIMI 
Diklova маслов ка ' ; 70 Ш 60 мм 
'Ангулема 70 им 60 MIMI 
II. Вредносна слу рина: 
Зелена Магдалена 40 мм 
Штедљив ка 40 мм 
Лимунка 40 MIM 
uM«ac овлада (Пр а јеку ш ) 40 им 
Вилдеро&а рана 45 мм 
Добра сива 45 ми 
Шарена јул и јек ai f4»5 MM 
Солноно адска (Салцбургер)^) 45 ми 
Киферов.а ' ј4'5 мш 
Мушкателка љетиа (Татаника ) ,45 MIM 
Банер емова! бер ташта f ; 50 мм 
Пастрвка 50 м^ 
(Пастерова (Калуђера а) 50 мм 
Паришка! грофица 60 ММЈ 
Напол е бика 60 ША 
[Аманлиоова масловска , ,М!М 

Двострука Филипова 60 мм 
Клан ов ка 60 мм 
Каришика 60 мм 
Контре совка 60 м̂ И 
'Јерибасма 60 мм 
ПТ. Вредносна скупина; 
Тиквица (Напсвчика) 40 нм 
Кањушка 40 мц 
Илињачка 40 мш 
'Јаковка ' 4 0 IMlMS 

Водењача 4 0 ш 

'Лубеничарка 40 игм 
Медунци 40 мм 
Киферова им 
IV, Вредносна скупина: 
1Мачија »глава 
Корушка мошти ида 
Винска моштанВДа* 
Тепка 
Арапка 
'Ланч арка 
Тирани® 
(Таку ша 

ДУЊЕ 

Нлан 5 
Дуње се деле на I. и II. квалитет ЈВ ^сортиране.-
I. Квалитет. У oBia'i квалитет спадалу плодови бра-

ни руком, добро и правилно развијену крупних пле-
менитих соната, потпуно здрави, е најмањим промет 
ром од 7 см. Месо мада! бити светложуте боје без 

смеђих мрља. Плодови се морају брати потпуно зре** 
ли ва брање. 

Плодови морају бити без шхтећења јод; боледти, 
штеточина и механичких повреда, као и без смеђих1 

и црних мрља на кори. 
Дозвољава се највише &е> 5%. плодова е мањим 

смеђим и црним мрљама на кофи. 
Опремају се у отворени сандук за јабуке (холаки 

ска летварица). 
IL Квалитет. У овај квалитет спадају здрави 

'дови, без смеђих и црних мрља на' кори. mdry бити;, 
ситнији «t неправилни. али промер' плодова не .сад] 
бити испод 6 см. Месо мо^а дати сд^тшжЈ.те бој^ј 
без смеђих мрља- Плодови се морају брати'зрели За 
брање. 

Дозвољава се највише 10% са омеђио и црни^ 
зољама еа кори, као и мањим оштећењима јод боћ^ : 
сти, штеточида « механичких повреда!, које ке утичу;' 
на трајност плода. 

Опремају се у отворени сандук за јабуке (хо* 
лан дока летварица) или у расутом сташу. 

Несортмране (оригздшж). У ов-aij квалитет спадају, 
руком брани плодови, не-шједначеш по величини. 
Плодови морају бити потуно здрави. Месо мора( 
бити светло-жуте боје без смеђих мрља. 'Морају се! 
брати потпуно зрели за бегање,-

Плодови морају бити Сгез оштећења од штето* 
чина и механичких повреда. Дозвољава! се 15% /пло«* 
'дова са смеђим и црним мрљама! на корф и оштеће-
њима од болести и штеточина, које не! утичу на 
трајност плода. 

Одремају cfe у отворени сандук јабуке (хр* 
Ѕландоке летварице), а могу се преважан и у расу* 
IT ом стању. 

ШЉИВЕ 

Члан 6 
Шљиве одређене за извоз деле се по квалитети 

на: стоне шљиве и шљиве за прераду. 
Стоне шљиве. У овај квмитет спадају плодови 

(једне сорте, брани руком, е петељком а, довољно »ре-
ли и са довољно сласти, без опорог укуса, правда^• 
развијени, приближно једнаке величине и зрелости; 
са добром израженом бојом и очуваним воштаним 
прахом (пенељком, машком). 

Плодови морају бити без оштећењу од болести, 
штеточина, прскања и механичких повреда. Шљђва 

i 'без петељке у овом квалитету сме бити највише* дај 
5%, Дозвољава се највише 3% плодова' са^ малим,;' 

' •жутим и тврдим мрљама на кари, које немају непо,- ^ 
вољног утицаја на трајност плодова' Укупна повр«*; 
шима мрља не сме биги већа од ШО површину' плода1.;1; 

Плодови овог квалитета морају бити изнад прб?^ 
сечие крупноће рода дотичне године ако се товари за!; 
извоз у јулу—августу, док каснији утовари стоне' 
шљиве не смеју бити испод просечне крупноће краја 
у коме су бране. 

Стоне шљиве се опремају у малој косој летва-
рици (штајгни) и великој плиткој летелици (холан-
1дезу), а у великој косо] летварици (штајгни) само за! 
мање удаљености. 

Шљиве за прераду. Плодови овог квалитета мо-
рају бити исте сорте, зрели, чисти и без страних при* 
меса. Могу бити брани или трешени. Проводи не 
смеју бити црвљиви и натрули. Дозвољава се нај* 
више 5% црвљивих и натрулих плодова'. 

Шљиве за прераду опремају се у великим косим 
летварицама (штанглама), бурадима, кацава или чи* 
етим вагонима, у расутом стању. Када се шљиве зЖ 
прераду товаре у расутом стању, под и зидови ваго-
на морају се обложити непромочивим церадама 

Када се ове шљиве товаре у бурад &ли пакују уЈ 
[друге завоје, онда исти морају носити видну ознаку! 
>*за прераду" на сваком завоју, а на1 Језику земље 
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ју®ра<н»ш;е. С®џ ознака мора бити утиснута жигом или 
јо!ита»мрана to'OM бојом. 

Датум ва почетак извоза шљива у појединим кра-
јевима земље одређује сузиле године Министар спољ-
не трговине на предлог Стручног одбора за1 воће. 

КАЈСИЈЕ 

Члан 7 
Кајсије се деле еа I. и II. квалитет. 
I. Квалитет. У овај квалитет спадају плодови јед-

не сорте, брани руком, без петељ ака, врло добро и 
правилно развиј еки, приближно једнаке величине и 
Зрелости, са бојом кар акт еротичном за дотичну сор-
ту, Плодов^ се морају брати иа почетку зрења, да! 
могу издржати транспорт. 

Плодови (морају бити без општећења од болести, 
^штеточина, прскања и механичких повреда. Дозво-
љава се највише 3% плодова са малим, тврдим мр-
љама на кори (укупна -површина не ои,ги већа 
од 1/10 плода), а које не утичу ка трајност плодова. 

Плодови овог квалитета мораву бити изнад про-
сечне крупноће дотичне сорте, за род У ТОЈ години. 

Опремају се у кабил етосом сандуку, великим и 
средњим плитким лете ар инам а (холандезима). 

II. Квалитет. У овај квалитет спадају плодови је-
дне сорте, брани руком, без петељака, плодови се 
морају брати на почетку зрења, да могу издржати 
транспорт. 

Дозвољава се до 10% плодова са малим, тврдим 
мрљама ка кори (укупна п®врш<ина несме бити већа 
о!д 1/4 плода), које не утичу на трајност плодова. 

Плодови овог квалитета насмеју бити ситнији од 
просечне крупноће плодова дотичне сорте, за. род у 
Tbj години. 

0,промају се у малим косим летвариц&ма (штајг-
нама) и великим плитким летварицама1 (холандезимаЈ. 

БРЕСКВЕ 

• * Члан 8 
Брескве се деле на екстра, I. и II. квалитет. 
Екстра квалитет. У онај квалитет спадају плодови 

племенитих ©ората, брани руком, без петељака, врло 
Добро и правилно раввијени, изједначени по сорти, 
величини, боји и зрелости, са врло добро развијеном 
бојом, карактеѕршкггичном за дотичну сорту. 

Плодови морају бити без оштећења од болести, 
Штеточина предања, механичких повреда и без смоле. 
Морају б Ќ в деввољно зрели и чврсти, да могу издр-
жати традашрт. 

У OSQSI квалитету деле се плодови по величини на: 
са најмањим промером изнад 80 мм 
п И >» 91 70 >» 
» »» »» >1 ^ >, 
» „ „ „ 40 „ (мајски цвет). 

Опремају се у кабинетски сшдук те средњу и ве-
лику плитку летварицу (холандез). Плодови Mopajy 
б а т завијени танким папиром и одељени фином др-
веном вуном. 

1. Квалитет. У овај квалитет спадају плодови пле-
менитих содата, брани руком, без петелка , добро и 
правилно развијени, изједначе««* по сорти, величини 
и зрелости, са добро развијеном бојом, карактери-
сточном за дотичну сорту. 

Плодови морају бити довољно зрели и чврсти, 
Да могу издржати транспорт. 

Плодови морају бити без оштећења од болести, 
штеточина, прскања, механичких повреда и без смоле. 
'Дозвољава се највише 5% плодова е мгчлим тврдим 
(мрљама н'а кори (укупна површина не см,е fiити већа 
ЗД 1/10 плода), које не утичу на тајност пло ia. 

Плодови морашју бити просечне величине дотичне 
сорте за род у »тој години. 

Опремају се у средњу и велику плитку летварицу; 
(хол амд ез). 

II. Квалитет. У овај квалитет опадају плод ода 
брани руком, који не спадају у екстра и I квалитет, 
као и п л о д о т ситних сорта; приближио једнаке ве-
личине и зрелости. Плодови мор ју бити довољно зре* 
ли и чврсти да могу издржати транспорт. 

У овај квалитет не спадају плодови са оштеће-
њима, Koij.a утичу иа трајност пл одава, као и при-, 
силно зрели и закржљали плодови. Допушта се нај-
више 10% плодова са мањим оштећењима« (укупна 
површима не сме покривати више од 1/5 плода). 

Опремају се у средњу и велику плитку летва-
риду (холандез). 

ТРЕШЊЕ И ВИШЊЕ 

Члан 9 
Стоне трешње и вишње намењене извозу морају 

бити племенитих оората, бране руком, са петељкама, 
добро и правилно развијене, приближно једне сорте 
и изједначене по величини и зрелости, са добро из-
раженом бојом, карактеристично^ за дотичну сорту. 
Плодови морају бити довољно зрели и чврсти, да 
могу издржати транспорт. 

Плодови морају бити без оштећења од болести, 
штеточина прскања и механичких повреда. Без пе-
тељке сме бити највише 5% плодова. 

Плодови морају бити просечне крупноће дотичне 
сорте у тој години, а оштећених од болести, штето-
чина, прскања и механичких повреда сме бити нај-
више 3<%. 

Опремају се у малим кошарама, средњим плит-
ким лепварицЈама (холандскима) и малим косим лет-
Барицама (шт ајгшЈмз') 

СТОНО ГРОЖЂЕ 

Члан 10 
Стоно грожђе се деда на екс тра и I квалитет. 
Екстра квалитет. У овај квалитет спадају врло 

добро р»213!2£1јеки гроздови племенитих oopiaira стошг 
гро леђа, с̂  најмањом тежином грозда од 150 гр., оа 
добро и једнолично развијеним бобицама следећих 
©ората: 

Афус Али 
Мушкат Хамбург 
Мушкат Алекоѕѓздрквдц и 
друге сорте дренкова. 

Гроздови морају бити једне сорте, приближно 
једнаки »шо величини и боји, зрели и способни за 
транспорт. Морају имати добро развијену боју, ка-
ptatKT©р1истич1ну за дотичну сорту и пепељаве Hjai поко-
жице 

Гроздови морају бити суви, чисти и здрави, без 
оштећења од болести, штеточина и механичких по-
вреда.. 

Дозвољава се највише до 10% гроздова лакших 
од 150 г р м а а никако мањих од 100 гр. 

Опремају се у средњем плитким летвариц-ама 
(холандски) и малим корпама. 

1. Квалитет. У овај квалитет спадају добро раз-
вијени гроздови осталих племенитих copiara стоног, 
грожђа изједначе!®! по величани, са добро и једно-
лико развијеним бобицама!. Гроздови морају бити 
једене сорте зрели способни за трѕЈшаерт. Гроздови 
морају имате* добро изражену боју, карактерис-тичну. 
да дотичну сорту и пг,пељак на! ПОКОЈНИЦИ. 

Гроздови овог квалитета моралу бити ТЈСИПЗД нај-
мање 100 гр., а дозвољава се највише 10% лакших 
гроздова, али никако испод 70 грама. 
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Гроздови морају биш без оштећења од болесни, 
штеточина и механичких повреда,. 

Опремају се v средње плитке летв-грине (холда-
дез) и мале корпе. 

ВРТНЕ ЈАГОДЕ 

Члан И 
Стоне јагоде намењене извозу мораву Сити једне 

сорте, брате руком, неир е зрел е, способне за тран-
спорт, суве, чи-сте, 'про: и ;Ј но и једнолико развијане; 
приближно из зел наче« е по 1>елиГ'Ч-;аш, об пн ку и Соји. 
ПлодаBdi морају им'пи чашку и »петељку. Најмања 
дозвољени промер код оа:лх ј.г«год^ мора износити 
18 мм, мерено на најширем месту. Плодови не смеју 
бити болесни, нагршкг-кш сагњили ни мокри, 

Дозвољава се иајшше до 5% плодова ситни ји х 
од 1'3 мм али никако испод 15 м-м. а исто тако и 
највише 5% плодова оштећених од болести, штето-
чина и механичких пшреда 

Опремају се у малу плитку летварипу (холгн-
дез). 

РУЖИН ШИПАК 

Члан 12 
Рулани шишак је 'плод дивл^е руже или култиви-

р а н ^ руже за плод 1Јл»»д мора бити чист, здр 2}в», 
довољно зрео и једар. Песме биш сувих, увелих ни 
презрених, меканих, гл е смирих ни мокрих плодова 

Опрема се у велики,м метам летелицама (штај-
шама) изнутра обло жад. гм папиром, као и у тмашм 
врећа*;« од 30 гр. немо тежине. 

РАЗНО ЈАГОДАСТО ВОЋЕ 

ЧИЕАЈ 1 3 

Овамо спадају: шумске јагоде, малине, купаше, 
рибизле, огрозд а сај>а{годг»ст)о воће. Исто мора 
бити чисто, до«аол»:о зрело здрПво и неоштећено. 

Шумске јагоде, малине и кутине опремају се у 
мг лу наит ку лс перишу (ходшдез). а рибизле и 
огрозд у малу косу летелицу (шталину) и малу 
корп>. 

ОРАХ 

(у љусц?0 

Члгн 14 
Пликови морају бита прегледно риззн^ени, без 

остатака зелен0 лукине (кланичне), здравог језгра, 
чисти, суви. цели, и от и уно зр!ел&* и исте бербе 

Ораси > љусци моту се извозити као еорторѕга 
по крупи оћи и као неоортирани (оригинал). 

С о р т и р а н и п о к р у п н о ћ е ? : 

изнад 30 мм промера са ознаком 30 
од 28—80 мм промера са ознаком 28 30 
од 26—28 мм промера са ознаком 26.28 
од 24—26 мм промера са ознаком 24 26 
У овај квалитет спадају само ораси меке и по-

лутшрде љускс. Плодови у истој врећи мораву бити 
приближно једнаке ведрине и дебљине љуске. 

Дозвољава се до 4% шарених и мрљавих ПЛО-
ДОВИ. 

Н е с о р т и р а н и ( о р и г и н а л ) . У о ш ј квм* 
дмтет спадају плодови са- најмање 20 им промера, 
меке и полутврде љуске. Дозвољава се највише до 
6% кварних и мршавих плодова. У овом I: е ту 
може бити одвише до 5%' ораха са тврдог -х^ом 
(коипунаца). 

Ораси 3*3 извоз оба ова квалитета опремају се 
у кове егЈД1И*и*>ане вреће од 50 кг бруто тежине. 
(X 350 — 50 X 100). 

ЈЕЗГРА ОРАХА 

Члан 15 
Језгра морају бити з,Д'>!ва. чиста и су&а, ма ло-

му светле боје. Језгра не см cjy биги тамне боје, оште* 
ћена од штеточина кили е ада жзшти делове љуске, 
/прегрaoja. ки стрѓв-e .примјесе. 

I Квалитет У ова] квинтет спадају цела- језгра 
и .подуке, приближно једнаке светле боје, са н»а>ј-
мињом ширином од 20 мм у Премор \\ 

Дозвољава се f t i јт ли е до 10% четвртион до 
5% полутки испод 20 мл, аги не мањих од 10 им 
промера. 

И. Квалитет. У св-aj кп .'тет спадају цс да и ра' 
сполопљспа језгру испод 20 ж ширим е, j чсу:п м. »н-
ке без обзира па величину Дозвољава се 10% слом-
љених четвртинка 

Оба горења комитет.! ©пре ма.'у се у ам-ричким 
озидудамга за воће, обложеним тергамп ti ."о.шром, 
који се под поклопцем IT ре кд а т и за-тени Па опре-
ми мора бити означена бруто и исто тежи г . 

ЛЕШНИК 

(у љусци) 

Члан 10 
Плодови морају биш правилно га:ч>нр-и, без 

чашке, без СБ^ТЛИХ и тамних мрљ? на ѕускч, чие ЈИ , 

потег го зре'! и з/цм-з~п језгра и исте бербе. 
Лешници се стављају у промет к>:о сортиран« и 

и е е ср тир АНИ. 

С о р т и р а н и л е ш и н ц и 
I. Квалитет. Ов,амо спадају плодне »и нггизд про-

сенине величине донине сорте а најмање са 14 им 
промера. 

II. Квантитет. Овамо спадају плодови просечне 
величине дотичне copie а не гснод 8 мм промера. 

Н е с с а т и р а н и ( о р и г и н а л ) : 

Оаамо спадају плоде™ ра-еге коупноћеГ 
Сли горњи квалитети спремам се У преле од 50 

кг. бруто тежине (X 350 — 50x 100). 

ЈЕЗГРА ЛЕШНИКА 

Члан 17 
Језгра. морају Сети здрав,а, чиста, сува, правилно 

р^овијеиа са смеђем до тамно-црпеним покожицама, 
ка лому светле бо<е 

Језгра не смеју бити оштећена од штеточина и 
№ смеју садржавати делове љуске ви страних при* 
меш. 

1. Квалитет. У овај квалитет спадају језгра са 
10 мм промери н« више 

М Квалитет. У овај квалитет спадалу језгра са 
промером испод 10 МУ, ио најмање са 6 мм а дозво-
љава се 10% језгра оштећених туцањем. 

Оба горња квалитета опремају се у е гал избрале 
ју тан е вреће од 30 кг нето тежине, као и у затво-
рани амерички сандук. 

КЕСТЕН 

Чпж 18 
Плодови морају бичот потпуно зрели, здрав«, до- * 

вољно просушену правилно даши ј о ш и способни 
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за транспорт. Плодови »©смеју имати напукла ко-
жицу визд сме,у бити проклијала 

У промет се стављају сортирани и не сортирани. 

С о р т и р а н и по к р у п к о л и : 
70— 80 ком. у кг са ознаком 70/83 
80— 90 ком. у кг. са ознаком 8090 
90—120 ком. у кг. са ознаком 90 120 
Дозвољава се укупно 2% неправилно развијених, 

болесних или- црвљивик плодова. 

Н е с о р т и р а н и ( о р и г и н а л ) : 
Ова врста >дговора горњим условима са најви-

ше 120 комада у кг Допушта е укупно 5% непра-
вилно развијених, болесних или црвљивих плодова 

Оба ова квалитета се атр ема ЈУ У ређе ткане 
вреће од 30 кг бруто тежине. (46 X 74). 

РОГАЧ 

Члан 19 
^ Плодови морају бит« аре,чи сјајни, тамео-смеђе 

боје, правилно разбијени. меснати. Морају се брати 
зрели за брање Морају бити без оштећења од болес-
ти, штеточина. мех^лчко;х повреда и »плесни. 

I, • Квалитет. Плодови морају имати тау ма њу ду-
жицу од 210 мм, ширину 25 мм оа најмањом дебљи-
ном ма ободу од 6 мм. У 1 кг. може их бити набише 
30 комада. У I. квалитет спадају само рогачи племе-
ните сорте (меларс, ком нитки и шишески најмаснија. 

Опремају се у целофанским кесицама по 1 кг и 
затворени амерички сандук од 25 кг. У истом санду-
ку морају би^и плодови (приближно једнаке в ели-
т н е . 

II. Квалитет. Пл одо ЕСТ морају бити најмање 180 
мм дужине, најмање 20 мм шир ине, а иа обо ту нај-
мање дебљине 4 мм. До<звол»ава се навише 3% пло-
дова са грешка ма 

Овамо спадају рогачи мање племенитих ©ората 
(линдѕрс, касте ларс, мљетски и коскоски). 

Опремају се у врећама од по 50 килограма 
(Х245—56 X 122 

Несортарага (ергин ал), У ову скупину спадају 
плодови не е ор тиради, е најмањим дим ендија Mia: 80 мм 
дужине, 20 мм ширине и 4 мм дебљине. Плодови 
морају би лит цели, здрави, без црв!а. гриња, плесни и 
киселих делова. Дозвољава се до 5% плодова са 
грешкама 

Опремају се у врећама од по 50 килограма 
(Х2-1о—56 X 122). 

Мермантил. У овај к и л т сг опадају сви остали 
рогачи, без обзира на сорто и димензије. Плодови 
морају бити без црва, гриња, плесни ч киселих де-
лова. Дозвољава се до 10% л одов а са грешкама. 

Опремају се у врећама од по 50 килограма 
(Х245—56 X 122 

СЛАТКИ БАДЕМ 

у љусци 

Чтан 20 

Плодови морају бити здрави, суви, потпуно зрели 
(зрелим се сматрају кад се лупиш одвоји од плода 

плод сам попада), без икжкшк остатака од влака-
н а ^ и лутина. Љуска песме бити натрула. Са слат-
ким бадемов« несме бити примеса горког бадема. 

I. Квалитет. Овамо опадају плодов« исте сорте 
племенитих бадема са највише ЗОО комада код ме-
киша, 220 комада у 1 кг. код осталих плодова. Мо-
Р?1У бити б"ез примеса нагорких (прасквица). Доз-
вољава се највише 5% плодова са два језгра у плоду. 
Дебљина на средини избочеиих страна љуске нај-
више 1,2 мм, мерено у ср едини плода-

II. Квалитет. Овим© опадају плодови исте сорте е 
највише: 

280 комада у 1 кг. за тврдише. 
ЗОО комаде у 1 кг, за полумакше, 
360 комада У 1 кг. за мекише. 

Дозвољава се највише 10% примесе најгорча 
плодова и плодова са доа језгра. 

Несортира,н,и (оригинал). Овамо спадају плодови 
»сте сорте, здрави, е највише 400 комада у 1 кг. 

Дозвољава се до 10% плодова напорних «! пло-
дова са два језгра. 

Меркантил. Овамо спадају здрави п водови свих 
»реѓа, који не спадају у квалитет 1., II и оригинал. 
Дозвољава се до 10% ^горких плодова. 

Сви залетети бадема у љусци опремају се у 
врећама од 50 кг. (X 350—50 х 100). 

ЈЕЗГРА СЛАТКОГ БАДЕМА 

Члан 2\ 
Језгра морају бити здр^в-а, сува, цела«, покривена 

ове тло-жутом покожицом, без повреда, иа лому беле 
боје, е прилуубљсеим полуткама без примеса гор-
ких језгра и језгра страних плодова (шљглва, кајсија, 
бресака), е највише 18% влаге. Језгру морају бити 
без отпадака љуски и страних примеса. 

I. Квалитет. Овото спадају језгра ^искључиво .од 
самица*, без пр™ ес е близанаца, е највише 1.000 ко-
мада У 1 кг, без примесе нкгоршх језера. 

II. Квалитет. Овамо опадају језгра е највише 
1.400 комада У 1 кг, Е највише 30% близанаца. ДОЗ-
волише се 5% шатор шк језгра. 

Мерк антал. Овамо or^vdv језгра која тае спадају 
у квалитет I. и II. Језгра могу бити поломљена), али 
неужежена г и без примесе страних језтри. Допуштт 
се највише 10% нагорких језгра. 

Језгра бедема опремају се у врећама од 30 кг а 
I. и И. квалитет и у затворени амерички сандук. 

ПАКОВАЊЕ И ОПРЕМА СВЕЖЕГ 
ВОЋА НАМЕЊЕНОГ ИЗВОЗУ 

Члан 22 
У смислу чл. 2 ов сиг а правилника пропи су ј ем 

следећу амбалажу: 
1). Затворени кабинетски сандук, следећих ди-

мензија: 
а) Величина 

М<фе у мм 
Врста Дужина Ширена Висина Запремина 

1 2 3 4 5 
е б в У л. 

I изнутра 400 830 11,88 
изван 420 342 102 ' — 

II изнутра 400 330 110 14,50 
изван 420 342 122 — 

из изнутра 400 380 130 17.16 
изван 420 342 142 — 
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б) Мере. 
Мере у мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Бр. Врста Предмет •Бр. Деољ Пир. Вис, 

Бр. 
Ексери 

ком. Бр. велин 
2 I бочне стране 1 6 330 420 12 
2 1 чеоне стране 2 10 90 380 — 

2 I шклооац и дно 3 6 340 420 18 
2 11 бочне странке 1 6 зао 420 12 
2 11 чеоне стране 2 10 по 330 — 2x45 
2 II поклопац и дао 3 6 342 420 18 
2 ПГ бочне стране 1 6 330 42i> 12 
2 ИТ чеоне стрже 2 10 130 330 
2 ит поклопац ЈТ дно 3 6 342 420 18 

в) Израда 
Поклопац и дао састоји се од по две, а чеоне И 

бочне стршиле од ис. једне даске. Све су спољне 
стране јр енд »сане. Причвршћен^ је извршену са по 
два* до три чаша на свакој дасци. 

Г) Материјал. 
Израђује се од фшо резане јеховине или смре-

кови^ (изузетно од тополе, липе и букве), без ми-
риса и без лома. На зраку .просушено дрво сме има-
ти највише 15—17% вл!аге. 
д) Тежина 

Тежина сандука износа око 1-40 кт, at ако је ра-
ђено од тврдог дрвета око 2 20 кг. Волумен дрвене 
дасе износи 3.98 дм3, 
б) Мере. 

У затворим* кабинетски сандук пакује се: 
јабуке — ексгра комитет 
крушка — — — екстра, квалитет 
ка јете — I. квалитет 
брескве екстра и I. квалитет. 
2} Затворени американски сандук, следећих ди-

мензија: 
а) Величина 

унутрашња 
спољна 

Мере у мм 
2 3 4 5 

Д\ - >;на Шипинка Висина Запремина 
i 6 в у л. 

450 290 270 35,23 
472 305 298 — 

Мере У мм 
8 

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
тек. бр. Предмет ознака мере мм 

бр. 
ексери 

бр. комада , дел!а дебљ. шир. дунавка бр. величина 
1 2 бочице стране 1 8 252 450 16 
2 2 чеоне спране 2 11 252 274 4 
3 2 поклопац 3 7 306 472 6 

2x45 4 2 дно 4 7 306 472 6 2x45 
5 2 попречке поклопац 5 Г11 40 306 « — 

6 2 детенце дно 6 11 40 306 — 
в) Израда 

Поклопац и дно састоје се од по две даске и по 
две легнеше. Свака дашчица се причешћује са по 
4 чЕвла. 

Алтернативна израда (према детаљу) че ош даш-
чица из 12 MIM дебљине оа прича ретком легендом (7). 
Све даске и летвице са спољне стране морају бити 
рендисане. 
г) Материјал« 

Израђује се од фине резане јеловине или смре-
кошае (а »изузетно од тополе, липе и букве), чисте 
без мириса и лома. 

крушке екстра и I квалитет 
језгре орах<а и I. и II. квалитет 
рогач, I. квалитет 
језгре ле шк нед, I. и П. квалитет 
језгре бадема*, I. и IT. квалитет. 
3). Каса летварица (штајгка), следећих димен-

зија : 
а) Вел е чин а. 

Коса лекарица« т л а (мапа штајгна) 
Мере У мм 

1 

д) Тежина. 
Тежина сандука од меканог дрвета изшша око 

330 кг а од тврдог дрвета око 6.30 кг. 
У затворани американски сандук пакује се: 
јабуке екстра! и I. квалитет 

б) Мере делова. 
Мере у мм 

1 2 3 

изнутра 
извана 

2 3 4 5 6 7 
поклопац »дао 

дуж. шир. дуж. шир. висина запре-
мина у 

а б в г д 
450 320 ЗОО 170 — 13,59 
482 350 332 200 180 

део 
поклоп 

дно 

оквир 

зидови 

копче оквира 

летвице 
дашчице 

озн. 
дела 

1 
2 
3 
4 
5 
6 летвице 
7 
8 
9 

10 
11 

дашчице 

саставни делови 
попречне 
уздужне 
без размака 
горње дуге 
горње кратке 
доње дуге 
доње кратке 
уске 
широке 
угловне 

4 5 6 7 8 9 
бр. 

ком. дебљ. шир. ширина при 
врху дну дуж Ексери 

број велим 
12 6 25 350 36 
3 6 25 482 

1—2 8 200 332 8 
2 10 25 482 1,5 
2 10 25 330 
2 10 25 332 X 
2 10 25 180 

12 6 25 172 24 25 
2 6 60 172 8 
8 6 — ИО 25 172 24 
8 2 10 40 32 1 X 5 
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•а) Величина 

Коса леподрица велика 
{(велика штајгаа) 

Мере у ми 

изнутра 
извана 

2 3 
поклопац 

дуж. шир. 
а б 

472 322 
500 350 

4 б 
дно 

шир. 
г 

322 162 
350 190 

шеина dampen. 
дуж, 

в 

220 

у лит. 
19,32 

б) Мере делов! 

1 2 
део озн. 

дела 
1 

поклоп. 2 
дно 3 

оквир 4 
ѕ 
6 
7 
8 

зидови 9 
10 

копче 
оквира И 

'Мере у им 

саставни делови 

летвице 
дашчице 

летнине 

дашчице 

попречне 
уздужне 
без разм. 
гбр. дуге 
гор, кратке 
доње дуге 
доње кратке 
уске 
широке 
угловне 

4 Л 6 7 8 
бр. дебљ шир. шир. при дуж. 

ком. врху дну бр. 
12 6 25 

врху дну 
'650 36. 

3 6 25 500 — 

1-2 8 190 350 8 
2 10 25 500 _ 
2 10 25 330 _ 
2 10 25 350 — 1 
2 10 25 170 — X 

12 в 25 212 24 25 
2 6 90 212 8 
8 6 110 25 212 24 

8 
1х 

8 2 10 40 32 20 

в) Израда! 
Дно се састоји од једне а највише од дв,е даш* 

чи це без размака, које су причвршћен са (по 2чавда. 
Косе дашчице у угловима добивају се тако, да се 
дашчице величине 120x215 ми дија<гЖално газреже 
(види детаљ). 

г) Материјал. 
Израђује се од фино резане јеловглне или сире-

швиве (изузетно од тополе, липе и букве), без ми* 
риса. чисте и без лома. На зраку просушено дрво 
сме имати највише 15—17% вл»ѕге. 

д) Тежина. 

Телана мале штајгне износи око 1,50 кг, а ве-
лика је тешка око 1,80 кг. 
б) Мере. 

1 2 3 

Тип 

велика 
средња 
Мала 
в) Израда 

Дно се састо ји од 3—4 даске заков ане са .по 2 
ва свакој страни, а чеоне и бочне странице 

закидају се са 2—3 чавла у тро угласте ногаре. 
г) Материјал!« 1 

Израђују се од фиМ резале' Зетовине иот смре-
ковине (»Изузетно од тополе, липе и букве). Дрво1 

моро бити без мириса, чисто и без лШа. Ако се за! 
израду употребљава) буковина отада [дебљина дашчи-' 
ца мора бити за| 1—2 мм тања!. 

У косе жетвар ице (пгтајгне) пакују се: 
у велику у малу 

шаљиве стоне и за прераду шљиве стоне, 
ружин шишак кајсије II. квалитета 

трешње и вишње стоне 
рибизле и огрозд. 

4). Плитка летварица, (холандез), следећих ди-
{ме!ноија: 
а) Величина Мере у мм 

1 2 3 4 5 6 

Тип 

велика 
Средња 
мала 

спољне висина мерена садржина 
шир. дуж. без но- са но- у лит. 

гара гарима 
а б в г 

410 500 107 150 18,7 
ЗОО 500 80 130 9,79 
250 400 50 го 4,24 

Мере у ми 

Дужина Ширина Дебљина Ногари ексери 
Д а ш ч и ц е 

S « 

се к о 
ЈУ 

св & 
о \о 

о к к 

св И о СЈ сг 

св 
В о УО 

о к t=C 
Ѕ is о 4) sr 

св 
5 о о « О t=c Д

иа
го

на
л!

 
пр

ес
ек

 
ле

тв
е 

ко
м

ад
а величина 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
396 
286 
240 

500 
500 
400 

500 
500 
400 

100 
80 
45 

100 
80 
45 

100 
80 
45 

10 
10 

/ 

7 7 
7 7 
5 5 

38x38 

24X24 

40 
40 
32 

2X25 

д) Тежина. ""1 

Велика плитка летварица од меког дрвета тежи 
око 1,50 кг 

Велика плима летварица од тврдог дгвета тежи 
омо 2.30 кг 

средила плитка лекарица од мекост дрвета тежи 
око 1,00 .кг 

средња плитка летварица од тврдог дрвета тежи 
око 1,40 кг 

мала плитка летвариц-а од меког дрвета тежа 
око 0,50 кр 
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мала плитке ле твориш а од тврдог дрвета тежи 
око 0,80 кг 

Волумен дрвене м-aice шнаша код велике летели-
це 3,28 дм8, ксд средње 2,36 дм3 а код мале 0,93 дм3. 

У плитким лежарина IT (холандез) пакује се: 
у велику у средњу у малу 

Јабуке I. квалитета Грожђе екстра и I. мв. МЈ?.лине 
крушке I. квалитета Брескве екстра I. и II кв. Купине 

5). Отворени сандук за Јабуке (холандска летва-
рица): 
а) Величана 

Шљиве стоне Кајсије I. квалитета 
Кајсије I. и И .валит. Трешње и вишње 
Брескве екстра I. и II кв. 
б) Мере 

Јагоде 

Bpcnai 

зз извоз изнутра 
спол>а 

3ia дом. изнутра 
тржиште споља 

Мере и мм 
2 3 4 

дуж. шир. вотс. 
а 
546 
560 

542 
560 

б 
Зоб 

370 
352 
370 

в 
259 
280 
271 
280 

5 
3iainpeM«Hia 

у л.. 
50,32 

51,67 

Мере у мм 
1 2 3 4 5 6 

ознака дела саставни бр. дебЈБ. шир. дуж. 
на слици делови ком. 

1 бочне 8 7 60 560 
2 0) ЕЈ чеоне 8 7 6» 856 

за извоз 3 5 ЅГ дно 5 7 во 560 
4 3 оз СЈ 

појач горе 2 7 во 370 
5 

3 оз СЈ доле 2 7 60 370 
6 ногари 4 33 е 8 259 
1 бочне 8 9 60 560 
2 о ЅЈ чеоне 8 9 60 35 г 

за домаће 3 Н ЕГ дио 5 9 60 5Ш 
тржиште 4 3 сз појач горе 2 9 60 370 

5 
3 сз доле 2 9 60 370 

6 ногари 4 38 38 252 

7 
ексери 

16 
20 
4 
4 

43 
16 
20 
4 
4 

? X 45 

2 X 5 5 

2 x 4 5 

2 X 55 

в) Израда 
Изнад и испод свадбе чеоне страве мори' бити 

појачање оа по 1 дашчицом, заковано^ у троугласто 
ногаре. Иа савком крају дашчице закива!be се врши 
са по 1 чанлом тако д? чеони чашпо Јпјротзи кроз 
ту дашчицу за појачана у ногаре, а на дну да 'про-
лази још и кроз дашчицу дна. 

И: шие дашчице сандука морају бити иа унутраш-
њој стргли сандука заобљене (без чворова). 
г) iA '."р еф и Јал. 

Израђује се од фино резане јеловим е или смре-
ком: лк? (и^зет.по тополе, лише и букве). Дрво мор« 
бити без мириса чисто и без Л10ма. Ако је употре-
бљена буковина, деблима дашчица мора бити 3iar 
1—2 мм тањ?. 
д) Те АНГ: а сшдук:. 

За извоз око 1,90 кг од меканог дрвета 
за «№103 око 2,84 кг од тврдог дрвета 

за- д. .м. тр лс .нп е око 4 00 кг од меког дрвета 
за /мш тр/ун пт е око 6,40 кд4 од тврдог дрвета 

У отвор »-гл* е пд; дук за јабуке пакује се: 
11:,г>укс. I , П, квалитет, оригинал и потрошне 
Крушке, \ И квалитет и оригинал 
Лине I. II., квалитет и оригинал. 
С). Мала корпа, следећих димензија: 

а) I' е ;.'ичин а 

1 

Измере 

б) Мере 

Зап ре ми ,j у лит. 11,97 
Допуштене оделу папо -f 2 см 

б) Израда. 
Плетење се врши облачно са наставком, оа рубом, 

и сп уоченим текло ицем, без р>1з.'ца. Крајеви прућа 
морају бити посијани г:ко, да пе оштећена ју садр-
жану к<">рп? Кор пида* мора им сл? нп је лг 11 вг.:-ј-.ц при 
врху и при дну, исплетене од 3 неша,нана прута. 

з) Материјал. 

Ољуштено (бељсно) врбсзо пруће, 

г) Тел.ин a 
Корпица је са поклопцем тешка око 1 кг. 
У Kcipmy се I'.'iKyjy. 
Трешње и витини,е cic-re 
Стоно грожђе eKcipa; I. квалитета 
Рибизле и огрозд 
7) Бачве за воће следећих димензија: 

а) Величина 
Мере у мм 
Промер 

Мере у MM трбух дро висова »аир емина 
2 3 4 5 а б и в в у лит. 

висиш промер ИЗППН велика 590 470 760 око 
отвора дна поклопца изнутра велика 550 440 680 «40 

а б в г изван мала 480 410 730 око 
200 350 200 360 изнутра мала 460 390 68:) 100 

Врста 

велика 

дебљина дуге 

16—18 

10 

Мере у мм 
обручи материјал 

чело врат трбух 
25X1.5 25X1,5 буква, јеловина 

мала 
У бачве за воће пакује се: 
Јабуке. 1., 11, квалитета и оригинал, 

20X1,5 — 15X1,5 смрека, топола врба 
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8) Вреће за воће, следећих димензија: 

1 2 3 4 
Трагана в'е личила садрже!! тежиш вреће 

X 245 хесиан 11 
ом кг у г. 

X 245 хесиан 11 56X122 60 447 
X 350 хесиан 20 60X100 50 373 
X 356 хес,иан 20 46Х 76 30 264 

Вреће за воће израђују се од кудеље, лама и јуте. 
Одаиоа тканине иа стр. X 246, хееиом 11 зрачи начни 
ткаља хесиа« 11, а тежина Г/IM2 — око 245 г/м2. 

У вреће се »пакује следеће воће: 
Рогачи, П. квалитет, оригинал и меркшгил, 
Ораси у љусци, сортирани и ^сортирани (ор«фи* 

кал) 
Лешници у љусци. I., П. квалитет и оригинал 
Језгре лешника* I. и И. квалитет 
Слатки бадем у љусци, I. и И. кв ал., мермпнтил 
«! Ор:ИГ. 
Језгре бадема, Ј. и И. квалитет и мерк антал 
Кестен«, сортирани и не сортирану (оригинал) 
9) Отпрема у расутом стању Дала ринфуза): 
Да се воће и поврће може правилно отпремати 

вагоном у расутом стању, треба зидове и под вогона 
обложити папиром до висине од 1.20—1,50 м. Пчпир 
може бити обични завојни, валовити или лепенка. 

Вагон се не сме лр ограђивати ш шане од 5 оде-
љака. Прелраде се исто тако облажу папиром, а 
даске sia израду преграда морају бити 18 мм дебеле. 
Дрво мора бити чисто без мириса и без лома 

У расутом стању '(ала ринфуза) се отпрема: 
Јабуке, не сортиране (оригинал), потрошне и за 
прераду 
Крушке, весортирдае (оригинал) 
Дуње, I I квалитет (г иесортираоде (оригинал) 
Шљвте за прераду; 

НАТПИСИ И ОЗНАКЕ НА ЗАВОЈИМА 

Члан 23 
На дрвеној амбалажи, кој.% је одређена за извоз, 

мода на бочној страни или на поклопцу бити ути шут 
ватреним жигом натпис (латиницом) „Југославија^. 

Дужима овог натписа мора: износити 10 см а ви-
сина слова IS мм. 

Код амбалаже на којој се не може утиснути овај 
натпис ватреним жигом, исти се може станка ти ви 
карто(ноки привезак. 

На врећама се овај натпис озн,снује масном бојом. 
Поред натпеа „Југославија" на амбалажи одре-

ђеној за извоз, извозник може стављати и рекламне 
ознаке своје фирме. 

НАЧИН СЛАГАЊА САНДУКА СА ВОЋЕМ 
У ВАГОНЕ 

Члан 24 

Да се сандуци оа воћем могу добро сложити у 
вагом, треба, ако Благон има идачне летви це, подме-
тнути под први ред сандука уз чесну страна вагона;, 
летвицу исте дебљине као што је иг ивична летвица* 
Следећи се редови слажу тако, да се сндуци слажу 
и зм скичао Једанпут са леве стране према десној, а 
други пут обрани) како би се искористила шефика 
ивични летвице бочних задаш и тако постигла добра 
В1еза> међу сандуцима, који* се- затим вежу жицом. 

Ако се јагоде и малине извозе железницом или 
бродом као дентале пошиљке, завоји eta јагодама 
или малинама морају бити стављену у оквире летава 
и то у два реда пет siafcoja; 

Горња два загреја јагода или малина морају бити 
покривени одозго црвеним или белим ти лом. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25 
Постојеће залихе амбалаже, које ое„ м правил-

ником нис> предвиђене, или су израђене у друкчи-
ј а дамвизијама, могу се употребливите за извол 
само у1948 години по нарочитом одобрењу Мини-
старства спољне трговине или Комитета за спољну 
трговину влада народних република 

Друкчије ликовање, нотине и ознаке, моту се 
исто тако вршити на искључиво тражење купца, а 
оо претходном одобрењу Министарства спољне тр-
говине или Комитета за спољну трговину влада на-
родних републг^з Исто тако Министарство спољне 
трговине и поменути комитети једино су овлашћени, 
да могу давали одобрења за отстуоање од квали-
тета робе, прописаних овим правилником, уколико 
то страти купец изрично тражи, а таква оте ѓулиња 
не износе штету угледу ваше извозне трговине. 

Члан 26 
Сваки прекршај овог правилника казниће се по 

казненим одредбама Уредбе о контроли извоза и 
увоза; 

Члли 27 
Овај правилник ступа на cnairy даном објављи-

вања у „Службеном листу Федер атини е Народне Ре-
публике Југослвије" и са тим даном престају ва-
жити е ш прописи, КОЈИ су у супротности са њиме. 

V бр 34235 
29 вирила 1948 године 

Београд 
Министар ЕП ољне ТЈ;госте, 

Мелентије Поповић, с. р. 

310. 
На основу чл. 3 Уредбе о начину регистрације и 

овере пословних књига („Службени лист ФНРЈ" број 
32/48) преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О НАЧИНУ РЕГИСТРА-
ЦИЈЕ И ОВЕРЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА 

Члан 1 
Сва државна, задружна и приватна предузећа, 

предузећа друштвених организација, администрати-
вно-оперативни руководи оци државних привредних 
предузећа (генералне дирекције, главне дирекције и 
дирекције односно управе), задружне и друштвене 
организације, установе и радње који су обавезни да 
воде пословне књиге, дужни су да установе регистар 
у коме ће регистровати све своје пословне књиге, 
како повезане тако и У слободним листовима, пре 
уписивања било каквих књиговодствеких података. 
Које пословне књиге морају бити претходно оверене 
код надлежног финансиског отсека (одељења) сре-
ског односно градског извршног одбора прописано 
је у чл. 2 Уредбе о начину регистрације и овере по-
словних књига. 

Члан 2 
Ригистар пословних књига садржи 9 колодо,а и 

то: редни број регистра, датум регистрације, број и 
датум овере, назив књиге; књига садржи: листова и 
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Образац бр. 1 
, РЕГИСТАР ПОСЛОВНИХ КЊИГА ! 
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Које је извршило 
регистрации 

Које је примило 
књиге односно 

слободне листове 

се УО 
ес о Ѕ* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-Ш> 

№ 8 

10/V 

3/V 
Дневник у слобод-
ним листовима 100 Потпис Потпис 1-Ш> 

№ 8 

10/V &1Ш/ Дневник у слобод-
ним листовима 100 Потпис Потпис 

101—ери w v 
Картице главне 
књиге 500 Потпис Потпис 101—ери w v — 

Картице главне 
књиге 500 Потпис Потпис 

601 10/V 

— 
Књига набавке 
материјала 100 200 Потпис Потпис 601 10/V — 

Књига набавке 
материјала 100 200 Потпис Потпис 

602—2506 10/V 

— 
Картице робне 
картотеке 1899 Потпис Потпис 602—2506 10/V — 

Картице робне 
картотеке 1899 Потпис Потпис 

2501 10/V 

— 
Дневник матер, 

књигоиодсхва 50 100 Потпис Потпис 2501 10/V — 
Дневник матер, 

књигоиодсхва 50 100 Потпис Потпис 

i 
1 
i 
1 

1 1 

•НАПОМЕНА: Пошто- све послане књиге подлеже регистов ању, у прву колону уписује се број регистра 
хронолошким редом почев од броја 1» без обзира1 да ли пословна књига оверена или не. 
У трећу колону уписује сћ датум и број овере за оне пословне књиге које су оверене 
(Чл. 2 Уредбе). За оне пословне књиге које не подлеже овери отпада .попуњавање треће кол. 

нумерисаних страна, слободних листова (комада), 
потпис лица које је извршило регистрацију, потпис 
лица које је примило књигу или слободне листове и 
примедба. (Види образац број 1). 

Члан-;1 3 
Регистар вади, и то: 
а) код административно-оперативног руководио-

ца држ-авних привредних предузећа, главне централе 
Народне башка ФНРЈ и њених централа, централе 
Државне инвестиционе банке ФНРЈ и њених главних 
филијала, генералне дирекције Државног осигурава-
јућег завода ФНРЈ и њених дирекција, и Државне 
класне лутрије — овлашћено лице; 

б) код свак врста задруга — управни одбор; 
в) код задружних савеза — секретар савеза или 

за то овлашћено лице; 
г) код свих предузећа, радњи и друштвених ор-

ганизација руководилац односно од њега1 овлаш-
ћено лице. 

Члан 4 
Повезане пословне књиге морају бити нумери-

сане и пропадаше врпцом (ј&мствеником). 
Пре регистрације односно пре овере регистра и 

довеѕ&них књига назначује се на последњој страни 
књиге: у коју сврху служи, колико садржи листова 
и нумерисана етрана, седиште и штамбиљ односног 
'адашнастративно-оперативног руководиоца, односно 
предузећа, задруге, организације, радње или уста-
нове. Ове податке потврђује својим потписом вад-
'лежни руководилац. 

Фин а® епски отсек (одељење) среског односно 
градског извршног одбора- приликом овере књига 

које подлеже овери, треба врпцу да запечати слу-
жбеним печатом, (или преко налепљене хартије штам-
биљом) и да' поред датума и броја овере исту пот-
врди потписом. 

Регистровање оверене повезане пословне књиге 
врши се испод овере. Ту треба- уписати место, ддаум 
и редни број регистрације. Регистровање повређује 
штамбиљом и својим потписом овлашћено лице. 

Члан 5 

При оверавању основног дневника (централног* 
збирног) у слободним листовима, треба у левом гор* 
њем углу сваког листа уписани датум оверавања и 
број овере. Оверу потврђује штамбиљом и својим 
потписом (парафом) овлашћено лице. 

Члан 6 

Регистровање основног дневника у слободним ли-
стовима врши се испод или поред о&ере, где се упи-
сује редни број регистра. Регистровање потврђује 
штамбиљом и потписом (парафом) овлашћено лице. 

Члан 7 

Регистровање осталих повезаних пословних по-
моћних књига, које не податке овери врши се ечган 
логно зачину прописаном у чл. б. 

Слободни листова (картотека) који служе таку 
конта главне књиге или сквнтра не подлеже овера-
вању, већ само регистрован^. Број региетр алфија 
означава се на свакој картици у горњем левом углу. 
Регистровање потврђује штамбиљом и потписом (па-
радом) овлашћено лице. 
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{Образац бр. 2 
ЕВВДЕЗДША РЕШСТРОВАШХ КЊИГА У СЛОБОДНИМ ЛИСТОВИМА 

Датум 
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ПОТПИС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3948 Мај 10 105 100 1 

» 10 101— 600 500 1 
п 10 602—2500 1899 i 
» 10 1 1 v , 
и 10 101 1 ООО 

10 102 1 1 v 2 001 
» 10 е:02 ! 1 V, 31000 ' 
1) 10 603 I ! 1 V, 31001 
ЈУ 10 604 1 1 v2 3101)2 
1» 12 2 1 1 9U — 

» 13 103 1 1 Ј/2 100 
П 13 104 1 1 V. 101 

L 

— . — 1 — . — 

{НАПОМЕНА: Повезале пословне књиге, како оте које подлеже тако и оне које не подлеже оверавању, 
регштрсваће -се само! у регистру послов&га књига, а у потребној количини за текућу упо-
чребу. Због тога њих не треба уносити у евиденцију регистрованих књига у слободним 
листовима. 1 
При стављању књига у слободним листовима) у употребу, треба пазити на хршолошки ред 
регистарски« бројева тј . увек стављати у промет слободне листове еа најнижим бројем, како 
је то показана^ у самом обрасцу. 

НлааЈ 8 

г ' Шеф' рачу® ов од с т а , а где он »е постоји) — књи-
говођа, чуваће оверене и регистар OBtaise основне дне-* 
витке у слободним листовима и регистров^аие картице' 
(контовншее) као кодар оли сан е обрасце. Он је дужан 
све пЈреувете и регистроване обрасце уносити у по-
себну евиденцију регистрованих пос лоших књига аѓ 
све употребљен е рааводити, тако, да се У евиденцију; 
назначи: датум примања односио употребе обрасца, 
радни број' регистрације, колико 'је примљено обра:-
ваца: основних дневнику у слободним листовима и 
картицу и колико је употребливо образаца: осно-
вних дневника и (картица (коитовиика). Пре употреба 
'дужан је на слободном листу основно^ дневника упи-
сагли страну, а. на картици још и број конта. Ове по-
'датке дужан је уписати и у евиденцију. У последњој! 
Колони уписује потврду; пријема ; прималац. (Види 
образац бр. 2). 

Надлежни руководилац односно Од њега! овда;« 
шћено лице, дужан је е времена на( време, а н»а}мање5 
једанпут полугодишна, извршити преглед, пописати 
залиху неупотребљених резервних образаца, и на-
ђено стање упоредити са стањем евиденције, па о> 
налазу саставити записник. Ако се приликом пре-
гледа покажу разлике, мор<а се установити чињеничној 
истање, и предузети потребне мере. 

Члан 9 
На крају пословне године регистар се закључује 

на Taij начин што испод последње регистрације ру-
ководилац или од њега овлашћено лице ст-Мзља да-
тум, штамбиљ и свој потпис. 

Ако пословне књиге у току године нису до KIP а ја 
искоришћен, почетком наредне године треба прво 
пренети у регистар бројеве под којим су ове књиге 
биле регистроване у прошлој години, са свим пода-
цима. 

По извршеном убележавању података из прет-
ходног става врши се регистрација нових пословних 
књига. 

Старе картице (контовници) се по правилу, по 
завршетку годишњег биланса, повезују. 

Члан 10 
Евиденција регистрованих књига се такође за-

кључује ка крају пословне године. Неупотребљене 
пословне књиге (у слободним листовима —> картице) 
се након поновне регистрације уносе такође и у еси-
[денцију. На исти начин се поступа и са оним по-
словним књигама које нису у потпуности искори-
шћен е (на пример, са картицама евиденције основних 
средстава). 

Члан 1! 
Админиетраггивно-оперативни руководиоци држа-

вних привредних предузећа, задруге, организације', 
радње, и установе из члана 1 овог правилника дужри 
су да своје неоверене књиге, које су у раду од 1 FJae-
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ну ар а 11Л8, накнадно овере и региструју, и то »ајка-
15 дана после ступања на сашу овог правда-

Лина. 

Члан 12 
Приложени обрасци број 1 и 2 оа њиховим нато-

Пашама чине саставни део овог правилните. 

Члан 13 
Овај правилник ступч на снагу након об Јав лупа-

ња у „Службеном листу Федеративен Народне Репу-
блике Југослашје". 

VI бр. 17635 
10 маја 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, е- p. 

311. 
На основу чл. 4 Уредбе о Четвртим изменама и 

допунама Привремене тарифе пореза »а1 промет про* 
извода издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ПРЕЧИШЋЕЊА! ТЕКСТУ ПРИВРЕМЕНЕ ТАРИ-
ФЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 

1) Привремена тарифа пореза иа промет произ-
вода („Службени лист ФНРЈ" бр. 106 из 1946 го-
дине) и њене измене и допуне („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 25, 63 и 111 из 1947 године) мењаху се и 
допуњују лречишћеШм текстом Тарифе одреза Kia 
промет производа кош је с а с т а в « део ове наредбе 
iai чији ће -текст бити објављен у посебном издању 
„Службеног листа ФНРЈ", 

2) Порез по стопама из (пречишћеног текста Та^ 
рифе пореза на промет производа плаћаће се на 
промет кој« је извршен поеле ступања на снагу ове 
наредбе, уколико у Тарифи није друкчије предви-
ђено. 

У погледу државних набавки које ће се извр-
шити после ступања! на снагу ове наредбе сходно' 
ће се применити одредбе чл. 36 Уредбе о порезу на 
промет производа. 

3) Снижење трошкова) производње еи рабата које 
је већ планирано за 1948 годину ша основу швапског, 
снижења ових трошкова за 1947 годину има се упла-
ћивати на „Сабирни рачун I Министарства финан-
сија ФНРЈ", а исто тако и остали износи опште* 
државне »кумулације која »ије обухва!ћен.а стопом 
пореза на промет производа по Тарифи нити одре-
ђеним износом у ил а а е на „Сабирни рачун Г' која је 
садржава у структури дене. 

Планско снижење трошкова производње и ра-
бата по претходном ста1ву и одређене уплате на 
„Сабирни рачун I" по структури цене уплаЈћиваће се 
код Народне банке ФНРЈ на одговарајући рачун на 
који се уплаћује порез на промет производ«, е тим 

да су предузећа дужна да у свом књиговодетву тод £ 
посебну евиденцију о планском снижењу трошкова 
производње а посебну — о одређеним уплатама на 
„Сабирни рачун Г ио структури цене. 

Снижење трошкова производње које ће се пла-
нирати за 1948 (годину, по чл, 7 Закова о опште* 
државном буџету за 1948 годину уплаћивање се код 
Народне банке ФНРЈ ка посебан рачун, о чему ће се 
издати посебно упутство. 

4) Ова наредба ступа Ш снагу даном обја®ЈЛ>и-
Biaaba у „Службеном листу Федеративна Народу ' 
Републике Југославије". 

II бр. 13500 
8 ма|ја 1948 године 

Београд 
Министар финамсиј'^, 

Добривоје Радосављевић, с. ри 

312. 

На атому чл. 6 Уредбе о 'јединственим немаш 
и Решеше Владе ФНРЈ о овлашћењу Пршредаот 
(Јавела Владе ФНРЈ за прописи® ање јединствени« 
ц е т („Службени л!ист ФНРЈ" бр1. 80-47). Привредан 
caiBfer Владе ФНРЈ надаје 

• Н А Р Е Д Б У 
О ПР ОПИСИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ ТАРИФЕ МАНИ-

ПУЛАТИВНИХ УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА ЛУКА И 
ЈАВНИХ СКЛАДИШТА 

1. Привремена тарифа маешгул^тившх услуга 
Предузећа лука и јајших складишта, која је саставна 
Део ш е Наредбе, прнмењив^ће се на све радове и 
услуге -које (предузећа врше у свом делокругу. 

Привремена тарифа мадапулатшших услуга пре-
дузела! лут и јавних складишта обрадиће се У по-
себном издању „Службеног ж е г а ФНРЈ". 

2. Тарифни ставови из привремене тарифе 
гријм-ењиваће се у целости на услуге које врши итре-
јдузеће лука и јавних складишта на Ријеци, док ће 
се еа остава предузећа тарифни ставови у табли-
цама од 1 до закључио 12 смањивати за 10%. Тариф-
ни еталони о с т а л у таблица претмењишће се У цело-
сти и код остших предузећа. 

3. Блќже прописе за примену привремене тарифе 
М21н1и1пул1афи1вних услуга предузећа лука и ј ашта 
складишта донеће Министар поморству ФНРЈ, 

4. Оза наредба и (привремена тарифа м ампула-
чшиих услуга предузећа лума и јавних складишта 
примењиваће се од 1 маја 1948 године. 

Ђх>. 7091 
10 маја 1948 годиме 

Београд 
Претседник 1 

Привредног сстетФ 
Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 



Субота* 22 ш ј 194$ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 42 — Страна 527 

313. 
На основу чл. 1 и 2 Уредбе о привременим нор-

мама и привременим техничким прописима у грађе? 
вишрстау, а У сагласности са Цретседаиком Саѕвезне 
шпанске комисије, доносиш: 

Р Е Ш Е Њ Е 

0 ПРИВРЕМЕНИМ НОРМАМА У 
ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

1) У даљу одређивања и повећању продуктивно-
сти пројектовања прописујем следеће привремене 
норме аа пројектовање: 

Привремене норме радног учинка' за параду идеј-
ног пројекта (фаза В1). главног пројекта (фаза С1) 
и палирског нацрта (фаза Д1) 3at објекте из области 
ошате архитектуре и 'индустријске архитектуре 
гали. 

2) Ове норме под горњим ознакама и бројевима 
отштамнане су кго посебна публикација .Министар-
ства грађевина' ФНРЈ, а састаше су део овог решења. 

3) Примену ових норми у висини од 60^-100?,? 
одређује прем131 важности и врсти пројектног задатка 
(Министарство грађевина ФНРЈ з.а пројектне задатке 
савезног зн?ча}?). а министарства гр|а«ђев«тн:а народних 
република за пројектне задатке република неког и 
локалног значаја. 

4)' Ове привремене норме примењиваће се на це-
лој територији Федрѕшивее Народне Републике Ју-
гослвије од дана1 објављивање овог решења у „Слу-
жбеном листу Федер1ат>вкне Народне Републике Југо-
славија. 

Мгбр. 8040 
14 Mai a 19*8 i едине 

Беогргд 
Методот ар гр гђ евин ai, 
Влада Зечевић, с. р. 

Сагласан, 
Претседник Привредног савета ФНРЈ 

и Претећим Савези« планске комисије, 
Борис Кидрич, с. р. 

314. 
1 Hal ©анкару- чл. 1 и 2 Уредбе о повременим нор-

мама <и привременим техничким (прописима у грађе-
винарству („Службени лист ФНРЈ" бр. 32 од 18 апри-
ла Ш 7 годеле), а у сагласности са Др е тс едни ком 
Савезне планске комисије, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИВРЕМЕНИМ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА ЗА 
ОБИЧНО ГРАЂЕВИНСКО ФУНДИРАЊЕ И 

ФУНДИРАЊЕ НА ШИПОВИМА 

1) (Привремени технички прописи за обично гра-
ђевинско фундирању и фундерање на шефовима', 
који су с а л а ш и део овог решења и који су отштам-
адни мао посебно издање Министарства грађевина 
ФНРЈ, важе на целој територији Федеративна На-
родне Републике Југослвије, а 'примењивathe се иа 
сваку грађевинску делатност.. 

2) Ближа упутства за> примену ових 'привремених 
техничких прописа даваће Министар грађевина <ШРЈ. 

3) Ово решење ступа на снагу даном објављива-
ње у ,, „Службеном листу Федерагивне Н-'?с ше Ре-
публике Југослвије'*. 

М. г. бр. 8030 
14 маја 1-948 године 

Београд 
Миниќ'гар грађсипна^ 
Влада Зечевић, с. р. 

Сагласан, 
Претседник Привредног савета ФНРЈ 

и Претсед^к Сн^езпе планске комисије. 
Борис Киарич, с. р. 

315. 
• f Ha ocKoisiy тачке П Решења о одређивању арти-
кала и количини Koie улазе v обезбеђено снабде-
вање IV бр. 1189 од 10 фебруара 1948 године, до-
носим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА КУПОВНИХ ТАЧКИЦА 
КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА КУПОВИНУ ДЕЧЈИХ ГУ-
МЕНИХ ЧИЗМИЦА, ЖЕНСКИХ СПАВАЋИЦА И 

ПРЕКРИВАЧА ЗА КРЕВЕТЕ 
1) Продаји дечјих гумених чтамица закључно до 

броја 37 вршиће се уз предају 15 ку лоших тачкица 
за пар. 

2) Продаја свилених женских спаваћица од шар-
мсза вршиће се уз предају 20 куповах тачкица по 
комаду. 

3) Продаја памучних прекривача за кревете (гар-
нитура од 3 комада) вршиће се уз предају 50 купо-
вних тачкица за гарнитуру. 

4) Ово решење ступа ка снагу од,мг-х. 
Бр. 2749 

11 мај»з 1948 године 
Београд 

Министар трг ов ик е и снабдевања, 
Јаков Блажем***, с. р. 

316. 
На основу члана 10 Закона о удружена Mi , збо-

ровима и друг™ јавиш скуповима а по испуњењу 
услова ив чл. 14, 15 и 16 закона доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ОСНИВАЊА И РАДА САВЕЗА ДРУ-
ШТАБА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА ФЕЛЕРА-
ТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛВИЈЕ 

Одобрава се према поднесеном правилима л про-
граму осамување и рад Савезу дгзуштааа инжењера и 
техничара ФНРЈ са седиштем у Београду а са делат-
ношћу ка територији Федеративне Народне Републи-
ке Југослвије. 

/V бр. 7683 
6 маца Ш 8 године 

Београд 
Министар унутрашњих: послова, 

Александар Ранковић, с, р. 



^траеа 538 - - Број Ш СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Субота, 22 ш& 194$ 

317. 
На основу чл. 1 Правилника о дапуад Правилника 

1о, проглашену ударш!.ка на Омладинско ј прузи Ша-
а иа предлог Централног већа Народ-

на 6 класике Југо ел авије, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРОГЛАШЕЊУ 
УДАРИНКА НА ОМЛАДИНСКОЈ ПРУЗИ ШАМАЦ— 
САРАЈЕВО НА ИЗГРАДЊУ ВЕЛИКОГ ФИСКУЛ-

ТУРИ ОГ С Т А Н О И Л У САРАЈЕВУ 

Радова на изградњи великог фискултудаог ста-
д и о н у Сарајеву сматрају се ©елисом олдаддас&ом 
радном акцЈфм и на учеснике у овој шдаме-
њ$в-а'ће се Правилник о иро глашењу удашгоа» на 
ОМлдодвдздсој прузи Шамац—Сарајево (бОужбени 
лЅст ФНРЈ" бр. ЗЗЃ47). 

Бр. 8.032 
16 маја 19418 године 

Београд 
Министар рада. 

Љубчо АРСО®, С. ри 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративна Народне 

Републике Југос лави Је 

мз пр едает Врховног Команданта одоудакдах да-
га ФНРЈ, а ра отоку члана 2 Закона о орденима и 
медаљама Федеративне Народне Републике Југо-
сласије 

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

народ у току нар одаоослоф®дилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА 
потпушвни-ци: Стефановић Алексе Предраг и 

Стубић Стевана Димитрије; 
мајор Томини Јосипа Бруно; 
капетани: Андријић Ку ш е К\*зма, Барјактар ев ић 

Ељуба Ибро, Беговић Бѕсе Остоја, Босиљчић Чувана 
Ратко, Ћулибрк« Станка Милан, Делевић Миливоја 
Раде ^оспељ Мартина Фрањо, Јурица Јосипа !$ван, 
Клаић Еугена Ен дро, Кнежевић Милоша Никола, 
Кончар Преке Десимир, Марјановски Ламбе Алек-
сандар, Милат Анте, Мијо, Остојић Луке ГЈетар, Пе-
те јевић Васе Љубо, Петровић Христифора Оигшљуб, 
Поропат Ивана" Иван, Орекгодрава-ц Бранка Срето, 
Радошевић Јазова Звонко, Реић Фрањо Ловро и 
Терсглић Михајла Антон, 

.поручници: Бабић Павла Момчило, Бјелановић 
Петра Мирко, Брајковић Јозе Мате »Брош Фрање 
Владо, Пук Петра Душан, Дражић Ивана Иван, ФРЈ 
ковић Грге Јосип, Гр«а«бријни Ивана Иван, Грегорић' 
Анте! 1а Љшз, Иа/т&ц Ант о ш Јзсаш, Коошош-Јћ Симе 
Никола, Крковић Петра Илија-, Лукић Милоша Ду-
шан, .Матић Ђуре Миле, М*зпон Изгна Јанез, Миртић 
Ивана Р.21ЈК0 Николић Шћепана Милош, Новаковић 
Јована Милан, Обрадовић Станка Стево, Перишин 
Шимуна А т е , Пољлмшек Јосипа Хенрик, По точни к 
Мартина Алојз, Радмж Петра Анте, Раух Алојза! 

(Алојз, Рубеш Ивана Вјекослав, Станић' Стојана! ЈР-
в-о, Тркуља Ш и ј е Марјан, Занимовић Вице Грго, 
З д № е Илија* Милан, Живковић Лазе Милан и Зизић' 
гартула Јћсип; 

потлоручниади: Бан Анђела Јосип, Букоровић Фи-
ниша Ицн ја, Добријевић Јове Љубан, ДоврдЈевић5 

Петра Вукашин, Дујић Ивана Јосип, Ђурасиновнћ' 
1МиЛја| Милан, Ђерковић Никаде Петар. Еремија! 
Стојана Станко, Франић Јуре Иван. Гориншек Ми* 
хтјела Отада, Каран Митра Јода, геузмШашћ Лазе 
Петар, Лончар Ић^ш Милан, Магги|?тшвић (Милана 
Мармо-, МичетиЈг Филипа Петар, Миклић Алојза! 
Ајројз, Пацез Ф.р»аѓада» Франц, Перић Пе^ра. Милан, 
Перишић Франца Е^кослав, Предсеник Павла Изан, 
Радуловић Мила Никола, Рибић Ивањдан Антон, Ста-

Радеч Ђуро, Огалко!вић Јове Здравко, Шалго, 
Павла Игњатије, Ш^тнич&р И&ана Иван, Томић Ми-
ла Ђуро, Вилус Стевана Радојко, Вучковић Милоша; 
.Ђорђе и Землжар Илије Отмено; _ 

заставници: (Кланчар Ивана Милан, Липовац 
Срећка Фрањо, Мдакар Ф. Марија, Пупавац Боже 
Вшо, Торбица Васе Пајо, Вуковић Луке Стјепан и 
Папић Томе Ми&о; 

Радошевић Стојана Спасоје. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
поручник Чермак Стјепана Крунослав; 
потпор^чници: Доокудић Вељка Милош <и Ружић 

Тодора Никола; 
з&ставдаци: Авдић Ибрахима Јусуф, Баз дар 

Стевана Душан и ТЈгашак Томе Ђуро; 
Бр. 564 

7 о'ктобпа 1947 године 
Београд 

Секретар, ^ П р л е : лис, 
'др И. Рибар, с. р. М 

.ТРОЛИЗЕ 
Перуничић^. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

303. Наредба о снижењу планске пуне цене 
коштања у 1948 години 

009. Правилник о контроли квалитета и пако1-
вања. свежег воћа намењеног извозу 

310. Правилник за извршење Уредбе о начину 
регистрације и опере пословних књига. — 

ЗИ. Наредба 01 пречи-шћеном тексту Привре-
мене тарифе пореза на промет производа 

312. Наредба о прооисивању привремене та-
рифе ма&ипулативних услуга предузећа 
лука и јавних складишна« 
Решење о привременим нормама у грађе-
винарству 
Решење о привременим техничким пропи-
сима за обично грађани е ш фундирање и 
фундирање на шиповима — 

315. Решење о одређивању броја куповних 
тачкица моји је потребан за куповину деч-
јих гумених чизмице, женских спавалица и 
прекривача за кревете — — 

316. Решење о одобрењу оснивања и рада Са-
везу друштава инжењера и техничара 
Федеративне Народне Републике Југосла-
вија — — — — — — 

317. Решење о примени Правилника о прогла-
шењу удзриика па Омл&днпској прузи 
ХН ам ап—Сарајево, па. изградњу великог 
ф некултурно г Лади »на У Сарајеву 

313. 

314. 

513 

513 

523 

526 

527 

Ш 

527 

528 

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

ског штампарско!! предузећа, Београд 


