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363. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из на-
родне привреде Влада ФНРЈ, »а предлог, Министра 
трговине и снабдевања ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 
О ОТКУПУ ЖИТАРИЦА У ЕКОНОМСКОЈ 1948/49 

ГОДИНИ 

1. — Опште одредбе 

Члан 1 
У циљу обезбеђења снабдевања хлебом радног 

становништва вршиће се, у економској 1948/49 го-
дини обавези« откуп житница. 

Под обавезним откупом разумеш се дужност зе-
мљорадника, сељачких равних задруга и државних 
пољопривредних добара д€ продају држави на осно-
ву прописа оае уредбе одређену количину житарица, 
и то: пшенице, ражи, налолице, крушика, кукуруза, 
јечма и овса по ценама одређује Влада ФНРЈ. 

Члан 2 
Овлашћеним откупним предузећима обавезно се 

морају пр-одот« и целокупну ушур од вршалица, 
млински ушур, маниру лати ви и вишкови млинова., 
ушур. од круњач-а ц круп ана и житарице које ма-
цодЈиско-тр ауторске станице и стазице за. чишћење 
семена примају као накнаду у натур« за овоје услуге. 

Члан 3 
Поред количина житарица, које су дужни да про-

дају држави по прописима ове уредбе, земљорадници 
и пљачке радне задруге могу продавати држави и 
преостале количине житарица (слободне вишкове) 
по& условима који су прописани Уредбом о продаји 
пољопривредних производа везаној са правом на ку-
повину одређених дадустриских производа по нижим 
јединственим ценама. За (продату количину слобод-
них вишкова житарица добивају они порад купов-
ќ^г износа, и бонове за куповину индустриска робе 
по нижим јединственим ценама. 

Ч л а н * 
Пољопривредна газдинства* моѓу унапред — пре 

ж е т е односно бербе — закључа ати уговоре о про-
даји својих житарица (контра хира ти) како оних ко-
личина које су дужни да обавезно продају ио п(ро»* 
пистама ове уредбе тако и својих слободних ви« 
шиша. 

Поједино пољопривредно газдинство може путем 
коитрахиранла продати највише до 6.500 кг својих 

житарица. Ово ограничење не важи за сељачке 
редне задруге. 

Контролирање житарица врши се по одређеним 
државним ценама (чл. 1 от. 2) увећаним за 25%. 

Количине житарица које се испоручују на основу 
свако закључених уговора (контрахирања) урачуна-
ј у се у обавезни откуп. 

За уговорене (кон тр а пиране) количине житарица 
пољопривредна газдинству добијају, поред куповног 
износа у готовом новцу, и бонове за куповину инду-
стриско робе по нижим јединственим ценама у висини 
куповног износа. 

Пољопривредна газдинства ко Ја унапред закључе 
уговоре о продаји својих житарица, »мају право на 
предујам (аванс) у висини од 40% вредности угово-
рене количине житарица како у готовом новцу од-
носио акредатшЈНим чековима тако и у боновима за 
куповину индустриска робе ето нижи* јединственим 
галама. 

•Ближе прописе о еакључивању уговора о пло-
да ји житарица доеска Министар трговине и снабде-
вања ФНРЈ. 

Члан 5 
. Г .љопривредна газдинства која имају мање од 

V. Нектара обрадиве површине ослобађају се од оба-
везног откупа житарица. 

II. Планирање откупа 

, ' Члан 6 
Количине и врсте житарица које се имају оба-

везно откупити ета подручју поједене, народне репу-
блике одређују се даштедржа<вмм планом откупа 
жчдарица 

На основу општедржавног плана откупа житари-
ца влада народне републике, на предлог министра 
.трговине и снабдевања народне републике и мини-
стра пољоприведе народне републике, доноси план 
откупа житарица за народну републику и одређује 
кеве се количине и врсте житарица, и у којем року, 
имају обавезно откупити на подручју појединог 
среза. 

Приликом састављања плана откупа, и одређи-
вана количина и врста житарица за поједине сљезове, 
водиће се рачуна о економској структури, условима 
и интензитету житаоке производње у поједином 
срезу. 

Члан 7 
На основу добијеног ре пуб либанског плана отку-

па житарица, срески извршни одбор саставља план 
откупа житарица за своје подручје и одређује .које 
се врст« и количине житарица и у којем року имају 
откупити на подручју појединих месних народних 
одбора. 
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Приликом састављања плана и одређивања коли-
чии а и врста житарица за подручја шо Јединих мес-
них народних одбора, србски извршни одбор дужан! 
је да води рачуна о економској -снази, привредној 
структури, плодности и величи™ површине засејане 
ж и в и н о м ш подручју појединог, месног народног, 
одбора. 

Члан 8 
На основу плана откупа житарица добијеног о ^ 

среског извршног одбора, месни народни одбор, са-
ставља плак откупа житарица за своје подручје од-
ређујући врсте и количине житарица које су дужна 
да и опор уче поједина пољопривредна газдинства. 

III. — Како се утврђује количина обавезног откупа 
за поједино газдинство 

Члан 9 
Да би одредио укупну количину житарица коју 

је поједино газдинство дужио Да ирода држави, 
мо'рп меани народни одбор да ире жетве односно 
бербе, установи вишак жртвеног приноса за сз&ко 
ПОЈ СМОТАО газдинство. Гај вишак жетвеиог приноса 
уста. послује се тато да се од укупног же тесног при-
носа одбијају ко дичине потребне за исхрану чланова 
домаћине!вз, за исхрану стоке, за семе и вршај, 

За исхрану чланова домаќинства остављале се 
по 250 кг белих жига или ЗОО кг кукуруза за сваког 
члана домаћинова односно одговарајуће количине 
и једних и других. Као чланови домаћинство сматра-
ју се св,а лица која живе У заједничком домаћинство 
било да су чланови породице, било да су стално упо-
слени у односном пољопривредом газдинству. 

За семе остављане се до 200 кг белих житарица 
односно до 40 кт кукуруза по једном хектару засе-
јан'? површине. 

За врш,ај остављале се количине одређене посто-
јећим прописима. 

За исхрану стоке остављаће -се: 
до 800 кт кукуруза или овса за радног коња; 
до 360 кг кукуруза за радно говече и краву 

музару; 
до 350 мг кукуруза за свињу. 
Министар трговине и снабдевања народне репу-

блике, у споразуму са мдаистроц, пољопривреде на-
родне републике, одредиће за, поједине рејоне одно-
сно ©резове највећу количину кукуруза' (овса) која 
се може оставити по једном грлу, мао и највећи број 
грла, за који се могу те количине оставити, Прили-
ком. одређив&ња тих молдавка и -бројан, грла водиће 
се рачуна о потребама . га&ддаств^.о,обавезним испо-
рукама стоке, о уобичајену, начину цех®рпр стоке, у 
поједином, крају, као и о чувању и унапређењу сточ-
ног фонд*.. • 

Количина вишка појединог пољопривредног га-
здинства утврђује се у време сазревања) житарица, 
оцењујући просечни жете еди принос у појединим 
деловима атар>а (групама парцела, пот е сима) по хек-
тару а на основу квартета земљишта и потреба 
газдинства за исх&ару. чланова домаќинства, за 
исхрану стоке, за семе и вршај. 

Члан 10 
К>ајд је установљен, вода«, меани најродЈцл одбор, 

Ке вдређдаати количине које! Јб поједено .пољопри-
вредно газдокство обавезно продаш дода&ВД? У 
центу од шако устаковљбВДГј виеш*. Овај проценат? 

одређује се према величини обрадиве површине псќ 
(категоријама газдинства и то: 

код обрадиве 
површине 

у величина! 

проценат рд 
вишнја клетве-
ног приноса! 

изнури 
10-20% 

25—40%( 

40—55% 
68—85% 

I категорија 2— 3 ха 
II 3— 5 ха 

III „ 5— 8 ха. 
IV „ 8—10 ха 
V, VI и VII к'атег. горско 10 ха, 

У оквиру ^ горе одређеног процента, месни на-
родни одбор ће одређивати проценат за свако поје-
дино газдинство, водећи рачуна о ф ш р ^ д н о ј струк-
тури! пољопривредног газдинства, о његовој економ-
ској снази и осталим; условима који (Могу утицати! 
иа/величину испоруке за обавезни откуп. 

Као обрадиве површине сматају се: оранице, ба-
ште и вртови, воћњаци, виногради и ливаде. 

Члан И 
Утврђивање обавезних испорука врши извршни 

одбор месног народног одбора на својој седници. 
Пошто утврди распоред откупа на поједина газдин-
ства, месни народни одбор саставља списак газдин-
става у који се за свако поједино газдинство уносе 
обавезне испоруке по врсти и количини житарица. 
Одговарајући формулар прописује министар тргови-
не и снабдевања народне републике. О извршеном 
распореду месни народни одбор обавештава земљо-
радника. 

На извршени распоред обавезних испорука зе-
мљорадници могу уложити у року од три дана од 
дама саопштења приговор месном или среском на-
родном одбору. 

Члјан 12 
По цу њен а спискове у три примерка, заједно са 

евентуалним приговориме' месад народни одбор до-
ставља среском извршном одбору на одобрење. Сре-
ски извршни одбор на својој седници извршиће пре-
глед поднетих спискова и приговора. Ако нађе да 
распоред обавезних испорука није правилно извр-
шен, извршиће потребне исправке. По извршеном 
прегледу срески извршни одбор доставља један при-
мер»ак одобрених спискова месном, народном одбору, 
други примерак доставља предузећу (задрузи) ов-
лашћеном за откуп, а трећи примерак задржава за 
себе. # 

На основу потврђеног списка месни народни од-
бо$> издаје земљорадницима писмено решење о заду-
жењу. У решењу о задужењу одређује се врста и 
количина житарица које је земљорадник дужан да 
прода као и рок испоруке*. 

IV* — Сељачке радне, задруге и земљорадници 
задруге 

Члан 13 

Сељачке радне задруге могу унапред, пре жетве 
односно бербе, закључивао уговоре о продаји свих 
количина својих житарица (контролисати), како 
ових количина које су дужне да обавезно продају 
држави по прописима чл. 15 ове уредбе, тако и 
својих слободних вишкова. 

Контрахирање житарица врши се по одређеним 
државним ценама увећаним за 25%. 

На сељачке радне задруге примењиваће се у, 
шему осталом одредбе ст. 4, 5 и 6 чл. 4 ове уредбе. 
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Шаи 14 
Количну зрвтарвда које се '»мају оставиш поје-

диним радним задругама, као и внШК 
ј ^ ѓ в е н & г Ј Р Р 0 ^ та совету -мојег се утврђују; коли-
чина за обавезну продају д р ж а м , одре-
ш е с ѓ Ш Ѕ - ^ р Ш и одбор; 

Члан 15 
Сељачким рфдвш (задругама остављале се ода 

' у д а р н а ж & ш ш г ицРшгоса она количина житарица 
која јв вклЈМеша еа) исхрану олакша домаЛшвегша« —. 

радев задруге, за семе и ершај шр-е-
ш и|р!(ЈШМ1М1а: чл. 9 ове уредбе. 

Сешчкш садаим зада ула ма остављале се ко-
л ц и н е житарица за #&у стоку коју поседују, мао И 

стокѓу "која је у економској 1948/49 години Бред-
виђена у плану узгоја стоке, а према нормама одре* 
деним у ст. 6 чл. 9 ове уредбе. 

Потребе За исхрану стоке појединих чланова за-
трупе, кој© се имају подмирити из приноса' житарица! 
задружног земљишта и као такве одбити од вишко-
ва задруге, утврдиће посебно срески извршни одбор;. 

Члан 16 

Кад је установљен вишак, срески извршни од-
бор ће одређивати количине, које је сељачка радна 
задруга обавезна продати држави, у проценту од 
овако устаиовљшог вишка. 

Сељачка радна задруга дужна је продати 
10—60% установљеног вишка жетвеног приноса 
према задужењу од стране среског извршног одбора. 

Проценат у наведеном оквиру, по којем ће се 
одређивати количина житарица коју је дужна да! 
прода поједина с е љ а к а радна з а л у т а , срески извр-
шни одбор одређује на основу односа између укупне 
обрадиве површине сељачке радне задруге (не ура-
чунавајући окућницу) и броја да>Ш!ћ ин ставка* учла-
њених у задругу. Ако се утврда да је обрадива 
површина која просечно отпада на једно домаћин-
ство учлањено у сељачку радну задругу мама, ко-
личина житарица коју је сељанка радим задруга 
дужна да! прода одредиће се по нижем проценту. 
Ако се утврди да на једно домаћинство просечно 
отпада већа површина, количина житарица коју је 
сељачка радона »едоуга дужна да прода одредиће се1 

по већем проценту. 
Проценат за утврђивање количина житарица 

које су дужна да продају сељанке радне задруге 
не може ни у ком случају бити већи од процента 
по којем се одељује обавезни откуп појединих ино-
косних земљорадничким гавдансгава« (чл. 10). 

Против решења о одређивању количине жита-
рица која се има обавезно продати држави сељачка 
радна задруга може, у року од три дана од дана 
саопштења! решења, уложити жалбу министру трго-
вине и снабдевања народи« републике. 

Члан 17 
Прописи овог* одељка односе се и на остале зе-

мљоррднотке задруге и то само у погледу земљишта 
које је у својини земљорадаичке задруге (не по-
јединих задругара) и које чланови задруге зајед-
нички обрађују. 

Приликом играчу нав ања вишка жетвеног при-
носа такве земљорадничке задруге, неће се узимати 
у обзир житарице за исхрану чланова домаћин е та-
ва — чланова задруге. За стоку која је заједничка 
својина земљорадаичке задеуге, остављаће се коли-
чина житарица као и за/ стоку сељачке радне за-
друге. 

Земљораднички задруга дужна је продати до-
живи 20—60% скд устаиовљенот вишка жетвеног при-
носа еа« земљишта у заједничкој својини. 

Процѕенат у наведеном оквиру, по коме ће се 
одређивати кошчине житарица за обавезну продају, 
•срески извршни одбор одређује водећи рачуна о 
.^атомској снази задруге, о потребама задруге и 
Задругара за семеном, о потребама задругама за 
исхрану чланова домаћикства и стоке, о потребама 
задругара за набавку индустриске робе, као и о 
привредном плану задруге и потреби њеног пра-
вилног развоја. 

V. — Државна пољопривредна добра 

Члан 18 
'Државна пољопривредну добра дужна су про-

дати: ш е своје вишкове житарица. Задужење држан-
и х пољопривредних добара врши се унапред на 
обнову њиховог производиот плана. 

Ближе прописе о задужењу државних пољопри-
вредних добара за савезна пољопривредна добр»а 
доноси Министар пољопривреде ФНРЈ, у споразуму 
са Министром трговине и снабдевања ФНРЈ, а за 
остала држаше пољопривредна до,бра министар 
'Пољопривреде народне републике у споразуму са 
министром трговине и снабдевања народне репу-
блике. 

VI. — Казнене одредбе 

Члан 19 
Уколико дело не оа држи елементе кривичног де-

ла, казниће се новчаном .казном до 50.000. — динара 
или поправним радом до три месеца, лица која су 
обавезна на продају житарица по прописима ове 
уредбе: 

а) ако без разлога и хотимично не изврше оба-
везу у одређено време; 

б)' ако Ш а ј у могућности, а не изврше обавезну 
испоруку у одређеној количини; 

в) ако прикривају житарице; 
г) ако дају нетачне податке; 
д) ако својом кривицом не изврше уговор о про-

даји житарица. 
За вођење поступка и изрицање казне надле-

жни су срески односно градски извршни одбори. 

VII. — Завршне одредбе 

Члан 20 

Министар трговине и снабдевања народне репу-
блике у споразуму са претседнишм владе народне 
републике, издаће детаљна упутства среским извр-
шним одборима о начину разраде плана на месне 
народне одборе, о пружању помоћи месним народ-
ним одборима, о смерницама којима ће се руково-
дити месни народни одбори при задуживању шадин* 
става и одредиће рокове у којима се имају извр^ 
шити радње у вези оа ^провођењем ове уредбе. 

Члан 21 

Ближе прописе за спровођење ове уредбе доно-
си Министар трговине и снабдевања ФНРЈ. 
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Члан 22 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федеративна Народне Републике 
Југ осл авије". 

29 м»аја 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. д. 

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

364. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 

за доношење уредаба по питањима из народне при-
вреде, ла предлог Претседник Савезне пламене ко-
мисије Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОДРЕЂИВАЊУ И КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА 
ПРОИЗВОДА 

I. — Опште одредбе 
Члан 1 

У циљу задовољења укуса потрошача, омогућа-
вања што рационалније употребе средстава за про-
изводњу, у ЦИЈБУ што успешнијег остварења извоза 
и обезбеђења што веће трајности и складности про-
извода«, ставља се у задатак свим производим пре-
дузећима да уложе,све своје могућности на поди-
зању квалитета својих производа, као и да врше 
редовну контролу квалитета својих производа. 

Посебно се ставља у задатак свим министарстви-
ма, комитетима, генералним и главним дирекцијава, 
планским и другим привредним органима1, да својим 
прописима и предузимањем одговарајућих мера у 
оквиру своје надлежности, раде на подизању квали-
тета производа, као и да сами, или путем нарочитих 
органа, врше контролу квалитета производа. 

Члан 2 
Органи надлежни за прописиван^ квалитета про-

писују основне елементе квалитета и појединачне спе-
цификације производа односно група производа који 
претстављају минимум квалитета, на основу којих ће 
сама предузећа да даље усавршавају квалитет својих 
производа. 

Члан 3 
Произвођача предузеће је дужно да развије пуну 

иницијативу радника и службеника предузећа да бо-
љом организацијом рада, правилником употребом 
средстава за производњу и савршенији^ искоришћа-
вањем сировина премаши прописани минимум квали-
тета производа. 

Приликом давања награда и премија радницима 
и службеницима предузећа мора се водити нарочито 
рачуна и о њиховом залагању на- подизању квали-
тета производа. 

Члан 4 
Да би произвођача предузећа водила стално ра-

чуна о својој обавези подизања квалитета производа, 

она су дужна да, пре но што ће произвести одређену 
робу, одреде њен квалитет. 

Произвођача предузећа одређују квалитет своји« 
производа у оквиру прописаних основних елеменат 
квалитета и појединачних спецификација производа 
(чл. 3). 

Члан 5 
Произвођача предузећа су дужна да на сваком 

производу означе квалитет произвођачем ознаком. 
Сем обавезне употребе произвођача ознаке, пре-

дузећа, у циљу разликовања било производа било 
амбалаже, могу их снабдевати оригиналним знацима 
распознавања — произвођачем жигом (робна мар-
ка), као што су: нарочите слике, оригинални називи, 
нарочите комбинације бројака*, слова или речи, ви-
њете и томе слично. 

II. — Одређивање квалитета производа 

Члан б 
Квалитет призвода прописују: 
1) Савезне управе за унапређење производње; 
2) републиканец управе за унапређење произ-

водње; и 
3) министарства односно комитети и генералне 

и главне дирекције. 

Члан 7 
Прописе Савезне управе за унапређење произ-

водње о квалитету производа обавезно ће примењи-
вати сва предузећа савезног, републикана^ и локал-
ног значаја. 

Протисе републиканец управе за унапређење 
производње о квалитету производа обавезно ће при-
мењивати предузећа републиканског и локалног зна-
чаја. Ако ове прописе одобри Савезна управа за уна-
пређење, производње, сматраће се за ту народну ре-
публику као прописи Савезне управе за унапређење 
производње. 

Прописе министарстава, комитета односно њихо-
вих генералних и главних дирекција обавезно ће при-
мењивати предузећа под њиховим руководством. Уко-
лико Савезна односно републиканска управа за уна-
пређење производње одобри прописе министарства 
и комитета, ови ће се обавезно примењивати као 
прописи Савезне односно републиканец управе за 
унапређење производње. 

Члан 8 

Републиканец управе за унапређење производње, 
министарства односно комитети, генералне и главне 
дирекције прописују основне елементе квалитета за 
оне производе за које не постоје прописи Савезне 
управе за унапређење производње. 

Ови органи могу прописиван спецификације про-
извода однесено група производа у оквиру савезних 
основних елемената квалитета. 

Узимајући у обзир могућности предузећа у њи-
ховој надлежности, органи наведени у првом отаву 
овог члана имају право и дужност да прописују спе-
цификације производа односно група производа за 
које већ постоје прописане спецификације које их 
обавезују, али само под условом да су њихове спе-
цификације квалитативно више од прописаних, 

Члан 9 

Републиканска министарства и комитети, као и 
њихове главне дирекције, односе се према републи-
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канској управи за унапређење производње као и са-
везна министарства' према Савезној управи за уна-
пређење производње. 

Члан 10 
Приликом одређивања квалитета својих произ-

вода производна предузећа дужна су да одреде спе-
цификације које ће садржати податке о саставу про-
извода, о квалитету употребљеног материјала и Ква-
литету израђеног производа, као и податке о главним 
технички карактеристикама производа. 

Члан И 
Квалитет производа одређен од стране појединих 

предузећа могу примењивати и друга производна 
предузећа при изради истих производа. 

IV. — Произвођачки и трговачки жиг 

Члан 17 
Производе односно групе производа, на које се 

има обавезно стављати произвођачки жиг, одредиће 
Претседник Савезне планске комисије. 

Члан 18 
Трговачка предузећа, која стављају у промет 

производе израђен« по њиховом специјалном налогу, 
имају право да поред произвођачке ознаке предузећа 
које робу производи, ставе и свој трговачки жиг. 

Члан 19 
Заштита произвођачких и трговачких жигова вр-

шиће се путем регистрације код Савезне управе за 
унапређење производње, по посебним прописима. 

III. — Произвођача ознака 
Члан 12 

Произвођачу ознака, е обзиром на својства про-
извода, може бити утиснута на самом производу, на 
омоту истог или амбалажи или на етикети која Је 
пЈричвршћета иа производу. 

Ако се произвођача ознаке због природе про-
извода не могу ставити, произвођач је дужан да уз 
сваку количину производа, одређену посебним про-
писима, достави пропратни документ. 

Члан 13 
Оро извођачка ознака мора садржавати' следеће 

податке: 
1) фирму предузећа; 
2) врсту производа и назначење броја под којим 

су прописи о одређивању квалитета регистровани; и 
3) број регистрације предузећа и назив органа 

„код кога је извршена регистрација. 
У циљу провођења контроле над радом радних 

јединица у предузећу и ради омогућења рекламација, 
предузећа су обавезна, кад год је то могуће, да ставе 
на произвођачу ознаку своју шифру, помоћу које 
ће моћи утврдити које су радне јединице одговорне 
за настале рекламације. 

Код производа код којих је то могуће,' а које 
ће одредити надлежен министар односио претседник 
комитета, произвођача ознаке садржаће и податке 
о саставу производа (анализу). 

Члан 20 
Произвођачки трговачки жигови државних при-

вредних предузећа, који су заштићени, сматрају се 
као прана индустриске својине ФНРЈ." 

V. — Контрола квалитета производа 
Члан 21 

У циљу да се обезбеди производња индустриских 
и других производа одређених квалитета, повећа 
одговорност »предузећа у погледу квалитета произве-
деме робе и обезбеди квалитет производа намење-
них извозу, као и у циљу да потрошачи буду упо-
знати са квалитетом производа које набављају и 
троше, уводе* се обавезна контрола квалитета про-
извода. 

Обавезна контрола квалитета производа уводи 
се за све индустриско производе. Претседник Савезне 
планске комисије одредиће за које се остале про-
изводе уводи обавезна контрола квалитета. 

За производе који се стављају у промет у амба-
лажама, контрола квалитета се односи и на контролу 
квалитета амбалаже. 

Члан 22 
Сваки производ који се ставља у промет мора 

одговарати квалитету и условима који су прописани. 

Члан 14 
Пропратни документ мора садржати, поред по-

датака предвиђених за произвођачу ознаку, још и 
следеће податке: 

1) потврду о контроли квалитета извршеној од 
стране произвођача; 

2) друге особености производа које ближе озна-
чују производ; и 

3) анализу. 

Члан 15 
Произвођач јамчи за тачност података наведених 

у произвођач^ ознаци и у пропратном документу. 

Члан 16 
Производе за које произвођачка ознака није оба-

везна, као и производе за које је обавезно ^постав-
љање пропратног документа одређује Претседник 
Савезне планске комисије. 

Члан 23 
Контрола квалитета производа је стална и по-

времена. 
Сталну контролу врше са»м!а производна преду-

зећа 
Поред сталне контроле коју врше сама предузећа 

може Претседник Савезне планске комисије односно 
претседник републиканец планске комисије устано-
вити посебну сталну контролу. Посебну сталну кон-
тролу за производе намењене извозу може устано-
вити Министар спољне трговине ФНРЈ, а за произ-
воде широке потрошње сталну контролу може уста-
новити Министар трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Повремену контролу врше центри за контролу 
производа, ЈадминистрашиинЈО-опвратиши руководио-
ца предузећа и надлежна министарства (комитети). 

Члан 24 
Органи надлежни за вршење контроле квалитета 

адро1и'звод1а {руководиће се прописима којима су одре-
ђени квалитети производа. 
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Члан 25 
Предузећа су дужна да израђују и испоручују 

производе прописаног квалитета1, водећи рачуна о 
потребној каквоћи материјала, о условима сигурно-
сти, као и о свим осталим захтевима који се постав-
љају у »погледу ш квалитет. 

Произвођача предузећа су обавезна да спроводе 
потребну контролу код припреме, у току и по завр-
шеној производњи. За одређене производе може се 
предвидети посебним прописима вршење претходне 
експертизе. 

Члан 26 
Начин и обим у коме ће се вршити контрола од 

стране предузећа, центара за контролу производа, 
административно,оперативних руководилаца и мини-
старства (комитета) прописаће за поједине привредне 
гране надлежни министар односно претседник коми-
тета у сагласности са Претседником Савезне планске 
комисије. 

Члан 27 
Потрошачи (министарства, комитети, адмипистра-

тивно-сперативни руководиоца, предузећа, задруге, 
друштвене организације и појединци) имају право да 
врше контролу квалитета производа. 

Ако испоручени производи не одговарају квали-
тету наведеном у произвођачу ознаци, потрошачи 
имају право на накнаду штете, која је проузрокована 
оваквом испоруком и право стореирањ-а' наруџбине. 

У ту сврху потрошачи имају право да у уговоре 
о купопродаји робе унесу одредбе о вршењу прет-
ходне експертизе, уколико ова није одређена као 
обавезна посебним прописима, као и о вршењу нак-
надне експертизе. 

Потрошачи се могу обратити центру за контролу 
квалитета производа ради утврђивања квалитета одре-
ђеног производа. Ако центар за контролу квалитета 
производа утврди да производ одговара прописаном 
квалитету, потрошач је дужан да сноси трошкове 
извршене контроле. 

Члан 28 
Контрола квалитета појединих производа која је 

установљена посебним прописима (контрола вештач-
ког ђубрива, воћа-, драгоцених метала1, мерила итд.) 
врши се и даље по тим прописима и сагласно про-
писима ове уредбе. 

Члан 20 
Савезна управа и републиканец управе за уна-

пређење производње као и> центри за контролу про-
извода повероваће обављање потребних лаборато-
риски* испитивања како у вези побољшања и уна-
пређења (Производње тако и у везе* са вршењем кон-
троле квалитета производа, постојећим лаборатори-
ју ми ма«, заводима и иадститутимш. 

У случају потребе могу управе за унапређење и 
портрет за контролу квалитета производа' оснивати и 
своје лабор атар ије по одобрењу претседник надле-
жне планске комисије. 

За испитивање квалитета грађевинског материјала 
министарства грађевина организоваће посебне лабо-
раторије. Министар грађевина ФНРЈ прописаће који 
грађевински материјал морају произвођача преду-
зећа обавезно достављати на испитивање, као и по-
требне ближе прописе о томе. 

Претседник Комитета за заштиту народног здрав-
ља Владе ФНЃЈ може организовати посебне лабора-

торијо за испитивање лекова и здравствен робе, као 
и донети прописе о начину испитивања њиховог ква-
литета. 

Члан 30 
Произвођачу предузећа су дужна да надлежним 

управама за унапређење производње у центрима за 
контролу квалитета- производа доставе на њихов за-
хтев по један примерак производа рада вршења кон-
троле. 

VI. — Награде и пристана 
Члан 31 

За одржавање стално високог квалитета к:»о и 
за побољшање квалитета производа, преседници 
планских комисија (управа за унапређење производ-
ње) могу предлагати Влади ФНРЈ односно вл идам а 
народних република да се предузећима доделе по-
себна признања или новчане награде. 

При предлагању и додељивању посебних при-
знања и новчаних награда, надлежни органи узимаће 
у обзир она- предузећа, чији се производи поред ви-
соког квалитета одликују великом разновосношћу (у 
погледу боје »облика- итд.), кејн задовољавају укус 
потрошача, који су естетски обрађени итд. 

Члан 32 
Посебна признања и новчане награде могу се 

додељивати предузећима за нарочите успехе подиг-
нуте у редовној производњи и за успехе постигнуте 
на домаћим и међународи™ изложбама и сајмовима. 

Члан 33 
За нарочите успехе постигнуте у редовној про-

изводњи могу се додељивати поједини називи за 
одређене производе којима се изражава« њихов наро-
чити квалитет („прима", „екстра" итд.). 

За успехе постигнуте на домаћим и међународ-
ним изложбама и сајмовима могу се додељивати ди-
пломе и медаље. 

Предузећа могу добијена посебна признања исти-
цати на својим производима или на омотима про-
извода или их могу објављивати на који други начин. 

Ближе одредбе о посебним признањима прописаће 
Претседник Савезне планске комисије. 

Члан 34 
Новчане награде исплаћују се из средстава 

управа за унапређење производње. 
Новчане награде употребиће се за награђивње 

радника., службеника и намештеник који су заслу-
жни за уопех предузећа. 

Члан 35 
Ако производно предузеће не испуни план у по-

гледу квалитета својих производа, не може се вришти 
исплата награда радницима и службеницима из фонда 
руководства и централног фонда. 

Ако радник у производном предузећу пребацује 
норму у погледу количине производа, али не одржава 
прописани квалитет производа својом кривицом, не 
може бити проглашен за ударника. 

Члан 36 
Ради правилног додељивања новчаних награда из 

фонда руководства и ради правилног проглашавања 
ударника, управе за унапређење производње дужне 
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су да све примедбе у погледу квалитета производа 
достављају надлежним административно-оперативним 
руководќоцима. 

Административно-оперативни руководиоца доста-
виће примедбе својим предузећима и оцењиваће у 
свим случаје®!*™а, да ли 'Су (испуњени услови за да-
вање награда из фонда руководства односио за про-
глашење појединих радника за ударнике. 

VII. — Казнене одредбе 
Члан 37 

Новчаном казном до 60.000.— динара казниће се 
предузеће и друга лица која изврше следеће прекр-
шаје (уколико не претставка ју кривично дело), и то: 

1) ако Дуете у промет производе који обавезно 
морају бити снабдевени производ)ачком ознаком, без 
произвођача ознаке; 

2) ако наводи у произвођачкој ознаци не одго-
вор ју прописаном квалитету; 

3) ако производи ке одговарају прописаном ква-
литету; 

4) ако употребљавају туђи произвођачки или 
трговачки жиг или их користе противно прописима 
ове уредбе; 

5) ако предузећа на захтев контролних органа по 
овој уредби не доставе по један примерак производа 
ради вршења контроле; и 

6) ако предузећа не достављају надлежним орга-
нима узорке производа прописаног квалитета које су 
она произвела. 

(Поступак воде и каоне изричу надлежне управе 
за унапређење производње. 

Противу решења о казни може се поднети жал-
ба у року од 15 дана прете ед нику надлежне планске 
комисије. 

VIII. — Завршне и прелазне одредбе 

Члан 38 
До доношења нових прописа од стране Савезне 

и републшса&гских управа за унапређење производ-, 
ње, односно министарстава (комитета) и дирекција, 
примењив аћ е се досадашњи прописи о квалитету 
производа и техничким условима. 

Члан 39 
Даном ступања на снагу ове уредбе престају да 

в,з(же прописи Уредбе о стандардизације од 26 сент-
тембоа 1946 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 
•78/40). 

Члан 40 
Ближе прописе за извшење ове уредбе донеће 

Претседник Савезне планске комисије. 

Члан 41 
Ова' уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републи-
ке Југославије". 

29 маја 1948 године 
Београд 

Претседник 
Савезне планске комисије, 

, Борис Кидрич, с. р, 

365. 
На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, Влада ФНРЈ, 

на предлог Председника Владе ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 
О ОСНИВАЊУ И ДЕЛОКРУГУ РАДА АКАДЕМИ-

СКОГ САВЕТА ФНРЈ 

Члан 1 
У циљу координације рада Српске академије на-

умка, ЈугасЛовшске академије знаности и уметности, 
Словенске академије знаности и уметности и других 
академија које буду основане, као и јединственог 
претстављања целокупне науке народа ФНРЈ, оснива 
се Лк аде ми сад савет ФНРЈ. 

Седиште је Савета у Београду. 

Члан 2 
Задатак је Савета: 
1) да усклађује и обједињује научан рад ака-

демика; 
2) да даје мишљење о научним проблемима и пи-

тањима; 
3) да покреће заједничке научне истраживачке ра-

дове За све академије и оснива заједничке научне 
установе; 

4) да предлаже Влади ФНРЈ мере за усавршавање 
метода научног рада или отклањања недостатак у 
научном раду, као и мере за подизање научних ка-
дрова; 

5) да претстваља југословенска науку као целину 
у земљи и иностранству; 

6) да обавештава нашу и страну јавност о годи-
шњем раду свих академија у Савету закупљених. 

Члан 3 
Савет се састоји од .претседник, секретара и од-

ређеног броја чланова. 
Чланови Савета су претставници академија. Свака 

академија бира у Савет према његовој одлуци исти 
број лица*, и то најмање по три претставника и по два 
заменика. 

Мандат чланова Савета траје три године. 
Чланови Савета бирају из своје средине претсед-

н и к и секретара. О избору обавештавају Претседник 
Владе ФНРЈ. Уколико Претседник Владе ФНРЈ не 
стави у року од 14 дана на избор свој приговор, избор 
се сматра пуноважним. 

Претседник руководи свима пословима Савета, са-
зива и води његова заседања и преставља Савет 

Секретар води записник заседања и за)мењуе 
пр ет седељка у случају његове отсутности или спре-
ченост^ 

Савет има својство правног лица. 

Члан 4 
Савет остварује своје задатке преко: 
а) заседања Савета, 
б) института, завода и сличних установа научног 

значаја, 
в) комисија стручњака, 
г) научно-истраживачких теренских радош-, 
д) научних збирки, издања, часописа и других 

публикација. 

Члан 5 
Савет се састаје по потреби, а најмање три пута 

годишње. 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р*. 
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Заседања Савета одржавају се по правилу у Бео-
граду, Заседања сазива претседник по својој иници-
јативи или на предлог трећине чланова Савета. 

На своја заседања Савет може позвати чланове 
академија, познате научне раднике из оних народних 
република које немају својих академија, као и друге 
научне раднике. 

При решавању у Савету ова лица имају савето-
даван глас. 

Члан 6 
Ради спровођења научно-истраживачког рада Са-

вет може уз сагласност Претседник Владе ФНРЈ 
оснивати институте, заводе и сличне научне установе. 

Члан 7 
За проучавање појединих научних питања Савет 

може образовати комисије стручњака. Ове комисије 
раде по упутствима Савета и стоје под његовим над-
зором. 

У истом циљу, Савет може организовати и уче-
ствовати и у научно-истраживачким испитивањима и 
експедицијама у земљи или у иностранству. 

Члан 8 
Савет стоји под општим руководством Владе 

ФНРЈ. 

Члан 9 
Савет има посебан предрачун прихода и расхода 

који улази у састав савезног буџета. 
Претседник Савета је наредбодавац за извршење 

предрачуна'. ^ 

Члан 10 
Савет ће у сагласности са Претседником Владе 

ФНРЈ прописати ближе одредбе о својој организацији 
и раду. 

Члан 11 
Ова уредба ступа »а снагу са даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративна Народне Репу-
блике 1угосл авије5'. 

29 маја 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

366. 
На основу чл. 1 Закон ја о овлашћењу Влади ФНРЈ 

за доношење уредаба но питањима из народне при-
»вреде, Влада ФНРЈ, на предлог Претседник^ Владе 
ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ И РАДУ САВЕЗНОГ СТАТИСТИЧ-
КОГ УРЕДА И СТАТИСТИЧКИХ УРЕДА У НАРОД-

НИМ РЕПУБЛИКАМА 

Члан 1 
За вршење ст ати етичке службе оснива се при 

Претеедништву Владе ФНРЈ Савезни статистички 
уред. 

Савезни статистички уред има нарочито за за-
датак: 

1) да организује и врши прикупљање, обрађи-
вање и тумачење статистичких података, као и да 
разрађује статистичку методологија, 

2) да вр шсј општи надзор и координира рад ста-
тистичке службе у споразуму оа Савезном планском 
комисијом, 

3) да публикује статистике податке и издаје 
статистичко билтене, годишњаке »и друге повремене 
публикације из свих области друштвене делатности 
у земљи; 

4) да одржава .везе- оа статиггичшм установама 
и организацијама у иностранству; 

5) да се отара о подизању статистичких кадрова 

Члан 2 
Органи Савезног статистичко^ уреда »су: 
а<) статистички уреди народних република, 
б) статистички уреди при народним одборима. 

Члан 3 
Статистички уреди народних република су у 

својем пословима непосредно подређени Савезном 
статисшчком уреду, а одговарају и влади народне 
републике. 

Статистички уреди при народним одборима су 
основне јединице и оснивају се при градским, сре-
ским и већим месним народним одборима.. Стати-
стички уреди при народним одборима са територије 
народне републике стоје под непосредним ру ^»вод-
ством надлежног статистичког уреда народне репу-
блике. 

Члан 4 

Статистички уреди »ародотх република односно 
статистички уреди при народним одборима врше уз 
претходну сагласност Савезног статистичког уреда 
односно надлежног статистичко^ уреда народне ре-
публике и ове оне статистике послове које им владе 
народних република односно народни одбор« ставе 
у задатак* 

Члан 5 
Пословима Савезног статистичког уреда руководи 

главна директор кога поставља Претседник Владе 
ФНРЈ. 

На челу статист ич ког уреда народне републике 
стоји директор кога поставља главни директор Са-
везног статистичког уреда у сагласности са претсед-
ником владе народне републике. 

На челу статистичких уреда при народним одбо-
рима стоје шефови. Шефове статистичких уреда при 
народним одборима (поставља надлежни директор уз 
сагласност главног директора. 

Ч1 ан 6 
Сва решења о службеничка односима службе-

ника Савезног сташстичког уреда и његових органа 
доноси главни директор у смислу прописа Закона 
о државним службенидама. 

Главни директор може овластити директоре да 
доносе дрешења о службенич-ким односима за слу-
жбенике треће и четврте врсте који служе у стати-' 
етичким уредима народних република и статистич-
ких уредима при народним одборима. 



Субота, 5 јуни 1948 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 47 — Страна 629 

Члан 7 
Црн Савезном статистичком уреду образује се 

Статистички савет као саветодавни орган главног ди-
ректора Радом Савета руководи главни директор. 

Чланове Ст а ти етичког савета поставља Претсед-
ник Владе ФНРЈ. 

Задатак је овог Савета да даје стручна мишље-
ња но •свим важним питањима из области статистике* 

Члан 8 
Савезни статистички уред има посебан предра-

чун прихода и расхода КОЈИ улази у састав предрачу-
на прихода и расхода Прете ед ништа Владе ФНРЈ. 

Главни директор је наредбодаввд за извршење 
предрачуна. 

, . в Члан 9 
Све државна надлештва, установе и предузећа', 

кѕао ок све задружне и приватне организације, устано-
ве и -предузећа и ова (приватна лица дужни су да пру-
же Савезном статистички уреду и његовим органи-
ма све потребне податке V вези са ирикупљањем ста1* 
тактичких података и омогуће им ор оверавање тач-
ности датих података. 

Претседник Владе ФНРЈ може наредбом осло-
бодити! поједина државна надлештва, установе и »пре-
дузећа од обавезе давала ших података. 

Члан 10 
Ступањем ш снагу ове уредбе престају важити 

сви ранији прописи који су противни одредбама ове 
уредбе. 

Члан И 
Овлашћује се Претседник Владе ФНРЈ да донесе 

ближе проже е за* спровођење ове уредбе. 
Главни директор Савезног статистичко^ Уреда 

у сагласности са Претседником Комитета за законо-
давство т изградњу народне власти Владе ФНРЈ про-
писаће ближе одредбе о организацији и раду Савез-
ног статистичког уреда и његових органа. 

Члан 12 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федер ате® не Нар одне Републи-
ке Југослав иј е". 

29 маја 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране. 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

367. 
На основу чл. 8 Закона о општедржз«вном буџету 

фа 1948 годину од 26 априла 1948 године („Службене« 
Прст ФНРЈ" број 34 од 28 априла 1948 године) Влада 
'ФНРЈ, на предлог Министра финансија ФНРЈ, до-, 
»одо . 

У Р Е Д Б У 
О НАРОДНОМ ЗАЈМУ ПЕТОГОДШШБЕГ ПЛАНА 

РАЗВИТКА НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ ФНРЈ 

Члан 1 
У циљу бржег и успешнијег остварења основних 

задатака постављених Законом о Петогодишњем 

плану развитка народне привреде Федеративне На-
родне Републике Југослвије у годинама 1947—19®! 
и још ширег мобилисања народа на непосредним 
учешћу у остварењу ових задатака расписује се', 
путем добровољно,г јавног упада, унутрашњи народ-
ни зајам Петогодишњег шана развитка шародае при-
вреде ФНРЈ у износу од три и по милијарде динара. 

Члан 2 
Право на упис овог зајма имају грађани! Феде-

радише Народне Републике Југославије. 
Уписницима зајма по извршеној уплати, издаће 

се обвезнице које гласе на име. 
По овом зајму држава плаћа 10% камате годи-

шње која се обрачунава и плаћа уназад и то: 6% на 
име редовне камате по свакој обвезници и 4% у виду 
згодитак а према плану извлачења згодитак а. 

Облик и текст обвезница утврдиће Министар 
финансија ФНРЈ, чији ће се факсимил потписа на-
лазити на обвезницама. 

Члан 3 
Зајам ће се отплатити у- року од четири -године 

путем извлачења обвезница. 
Амортизациони шет, број и висину појединих 

згодитак а и начин извлачења обвезница, прописује 
Министар финансија ФНРЈ. 

Извлачење обвезница вршиће се. два пута го-
дишње. 

Члан 4 
Доспели купони, извучени згодици еи ам орт изов а-

не обвезнице »астар ева ју за три године од дана до-
спелости за исплату. 

После овог рока гасе се сва права из основа 
доспеле камате, извучених згодитак и амортизова-
них обвезница. 

Члан 5 
Износ потребан за исплату камате, згоди так а и 

амортизованирх обвезница уноси се сваке године у 
Савезни буџет. 

Члан 6 
Исплата -амортизованих обвезница као и при-

ходи од обвезница (камате и згодици), ослобођени 
су свих пореза и такса. 

Исто тако обвезнице су ослобођене ших пореза -
и такса »гада су оне предмет поклона и наследив ања. 

Обвезнице се могу поклонити! само члановима 
породице, народним и друштвеним организацијама, 
као и држави. 

Члан 7 
Почетак и трајање уписа народног зајма одре-

ђује Влада ФНРЈ својим решењем. 
Уплата се врши приликом самог уписа или у ме-

сечним оброцима (ратама) који се морају у потпу-
ности уплатити најдоцније до 10 децембра 1948 го-
дине. 

Уколико се уплата ва име уписаног зајма не 
изврши у потпуности до 10 децембра 1948 године, 
за овако делимвѓчето извршену уплату неће се упла1-
тиоцу зајма издати обвезница. Изузетке од овог, 
прописаће Министар финансија ФНРЈ. 
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Члан- 8 
Сав рад око уписа и уплате зајма обједшваваћв 

Ошезш комисија за умио зајма, коју Именује Влада 
ФНРЈ, 

Пословима око уписа зајма .руководиће р епу бл и*-
(данске, покра јонске, обла ше,1 градске, среске и ме-
сне комисије за* упис зајма. 

Републиканец комисију именује влада односне 
народне републике, покрајинску Главни извршни од-
бор народне скупштине Аутономне покрајине Војво-
дине, обласну Обласни извршни одбор Аутономне 
Ко е ов ек о - м ет о хиск е области, градску градски извр-
шни .одбор а среску и месну извршни одбор среског 
народног одбора. 

У свом раду око организације уписа, комисије ће 
се ослшњати на народне и друштвене организације. 

Члан 9 
Емисиону, купонску, амортизациону и лутрегску 

службу по овом зајму врши Државна инвестициона 
банка' ФНРЈ. 

Члаи 10 

Забрањује се ку1попродај|а> обвезница овог зајма. 
На подлози ових обвезница државна кредитна 

предузећа могу одобравати зајмове (ломбард). У ко-
јим случајевима и под којим условима ће .се одобра-
вати ови зајмови, прописаће Министар финансија 
ФНРЈ. 

Члан И 
Овлашћује се Министар финансија ФНРЈ да до-

носи прописе за извршење ове уредбе. 

Члан 12 

Ова уредба ступа на снагу дашом објашњив ања У 
„Службеном л^сту Федер активне Народне Републике 
Југослашје". 

5 јуна 1948 годше 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југ осл авије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Мин петар ф'ИН'2111 си ]>а, 
Добривоје Радссављевић, с. р. 

368. 
На основу чл. 18 Устава ФНРЈ а у вези чл. 19 

Општег закона о шумама, Влада ФНРЈ, на предлог 
Министра шумарства ФНРЈ, издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ЗАБРАНИ СЕЧЕ И УПОТРЕБЕ АРИША 
(1-АШХ Е1ЈКОРАЕАЈ 

1) Од дана- ступања на снагу ове наредбе забра-
њује се сеча и сш;к а употреба ариша (1апх (еигорама) 
без дозволе. 

Дозволе за сечу и употребу ариша издаваће 
Претседник Привредног савета Владе ФНРЈ. 

2) Ова наредба ступа на« снагу. даном обј;авл*и-
вања у „Службеном шсту Федеративна Народна Ре-
публике Југославија". 

IV. бр. 4680 
2 јуни 1948 године 

Београд 
Претседник Владе 

и Министар парадне одбране, 
М чршал Југо сл аш ј е 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
М и н ст нео шумар ства, 

др Васо Чубриловић, с. р. 

369. 
На основу члана 80 ст, 2 Устава ФНРЈ, Влада 

ФНРЈ доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРДИ СПОРАЗУМА О ВАЗДУШНОМ САО-
БРАЋАЈУ ИЗМЕЂУ ФЕДЕРАТИВИЕ НАРОДНЕ РЕ-
ПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И КРАЉЕВИНЕ РУМУ-

НИЈЕ 

1) Одобрава се Споразум о ваздушном саоб.р.ан 
ћају између Феде-рагилне Народне Републике Југо-
сл>звије и Крз-љевине Румуније који гласи: 

„Члан 1 
Стране Уговорнице дају једна другој прода по-

танко описана у прилогу у циљу успостављања ли-
нија које су набројане у прилогу. Саобраћај на по-
бројаним линијама може бити отворен одж1х или 
касније по избору Стране Уговорнице којој су пр аш 
додељена. 

Члан 2 
Од предузећа з.з бг слушни саобраћај, одређеног 

од једне Стране У годишни е, за о-бамљање саобраћа-
ја на ваздушним линијама које су побројане у при-
логу, може се тражити, трс по што успостави .сао-
браћај иа ваздушним лиши јама које оу -предвиђене 
свим опоравком, да .гис "кесе н1, гл. ежи им вшдухо-
ПЛОВ1НИ1М властима д;ру«ге Стране Уговорнице ст то У 
сагласности са законима и прописима који важе у тој 
земљи, сва -документа о СВОЈОЈ способности' за оба-
вљање ваздушног саобраћаја. 

Члан 3 
Свака Страна Уговорница се обавезује да ће иа 

својој територији предузећу означеном од друге 
Стране Уговорнице да осигура употребу еаздухохлов-
них пристаништа и помоћних летилишта означених 
у .прилогу, као и употребу уређаја и служби које 
обезбеђују сигурност ваздушне пловидбе. 

Члан 4 
а) Свака Страна Уговорница се обавезује да 

таксе одређене предузећу за ваздушни саобраћај 
друге Стране Уговорнице, за употребу ваздухом лов-
них пристаништа и других уређаја, неће бити већа 
вего што би плаћали за употребу поменутих ваздух 
хопловних пристаништа и уређаја њихови домаћи 
авиони који врше сличну службу. 

б) Погонски материјал, мазиво и резервни дело-
ви које на територију једне Стране Уговорнице увезе 
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»предузеће за ваздушни саобраћај одређено од друге 
Стрже Уговорнице, или ће бити увезено за рачун 
тог предузећа, а што је шиењено искључиво з(а упо-
требу авиону тог предузећа, уживаће приликом од-
ређивања царина, контролних такса или других до-
маћих мамете и такса и*ста пр-авв као и домаћа пре-
дузећа. 

в) Ако је (предузеће за ваздушни саобраћај једне 
Стршиле Уговорнице ослобођено намета означених у 
теткама а) и б), таксе које треба да плати предузеће 
за ваздушни саобраћај друге Страве Уговорнице не 
могу бити веће од најнижих таккаа које плаћају пре-
дузећа за ваздушним саобраћај других државу која 
врше сличну службу. 

г) Свдоси авион КОЈИ употребљава предузеће од-
ређено од једре Стрже Уговорнице на ваздушним 
линијама које су предмет овог споразума, као и по-
шасни материјал, маштао, резервни делове*, уобичаји* 
иа опрема и »авионске резерве које остају укрцане 
иа поменутим авионима, на територији друге Стране 
Уговорнице, а приликом доласка ш и одласка, осло-
бођени су царине, контролних такса или сличних 
намета и такса, без обзира да ли ће, ове резерве 
бити употребљена ^л-и утрошене од стране ових ави-
она за) време лета т д поменутом териториј ом. 

Члан 5 
а) Неопходно потребна количина резервних де-

лова га авионе предузећа једне Стрже Уговорнице 
та ваздушним линијама које су .побројане у прилогу 
овог споразума, биће по уласку на територију друге 
Стране У говорнице и ове док тај материјал остаје 
на тој територији ослобођене царине или других 
сличних намета и такса, пот, условом да укупна 
вредност резервних делова процењених према зва-
ничним ценовиицима не пређе о% вредности једног 
авиона. 

б) Исто тако резервни1 делови које предузеће за 
ваздушни саобраћај једне Стр,ане Уговорнице увезе 
ва) територију друге Стране Уговорнице а< који су 
одређени зз> оправку или оспос об лутање за лет 
неког од његовог авиона б^ће ослобођени царине 
и других сличних намета и такса. 

Члани 6 
Уверења о нловидбености, диплому и летачка 

документа издата или проглашена за важеће од је-
дне Стране Уговорене биће призмата- за важећа и 
од .адуте Стране Уговорнице у циљу експлоатацијо 
лчздф и служби наведених у прилогу^ Сва«а Страна 
Уввроршад придржава право да за летове н^д сво-
јсхн. територијом, не примка важност диплома; и. до-
звола, издата* од друге Стрже Уговорнице. иден, иедсе 
треће државе њени* држављани®-«**. 

^Члзн 7 
а) Закони и прописи. сваке Стране Уговорнице 

који се односе на улаза« или излазак са њене тери-
торије, када; се ради о авионима који се употребља-
ва ју за< међународи е летове или се односе на саобра-
ћај и летове пкмљеацутвгх авиона за време њиховог 
боравку у границама > њен« територије-, вшш-ће и за 
авионе предузећа, друге Стране Уговорнице. 

б) Путници, посаде и пошиљаоци робе дужан 
су да се подвргавај било лично, било преко неког 
трећег лица које ради у 'њихово име и за њвгхов 
рз/чун, законима, и прописима којима се регулишу на 
територији сваке Стране Уговорнице улазак боравак 
и долшадс путн$јкд, посаде идеи робе, као што су они 
који се односе иа улазак, излазак., имиграцију, па-
соше, цареве и карантин!. 

Члан 8 
Свака Страва Уговорницу придржава пр1аво, да 

ускрати еирхдаатацше ма, којем предузећу 

означеном од дпуге Стрше Уговорнице или да по-
вуче већ издату дозволу, у случају да нт је уверена 
да се већи део имовине или стварна контрола над 
тим предузећем налази У рукава држављана друге 
Стрш-е Уговорнице или ако се то предузеће за ваз-
душни1 саобраћај не подвргава законима и прописима 
поменутим у члану 7 овог споразума или ако не̂  ис-
пуњава обавезе које проистичу из овог споразума 
и његовог прилога, осим ако ови «п<одаци вису дати 
пре или у тренутку подношења молбе за дозволу. 

• Члан 9 
а) Свака Страга Уговорница се обавезује да ће 

на својој територији помоћи У истој мери* као и сво-
јим домаћим авподамо, авионима у опасности1 пре-
дузећа за ваздушни саобраћај које је одредела друга 
Страна Уговорница. 

б) Ако дође до удеса авиона једне Стране 
Уговорнице на територији друге Стране Уговорнице 
и ако тим удесом буде про узрокован а -смрт иди те-
шке телесне повреде, или пак ако се догоди озбилж) 
техничко оштећење авиош или авионских помоћних 
уређаја, Стр геа Уговорница, ша чијој је територији 
дошло до удеса, повешће истрагу о околностима 
удеса. Страти Уговорнице* КОЈОЈ тај авион принуда 
допустиће се да пошаље посматраче КОЈИ ће прису-
ствово ти истраеш, а Страна Утворница ко јд врши 
истрагу доставиће другој С трапи Уго в оро./ци изве-
штај и закључке. 

е 
Члан 10 

Св>аки алиси сваке Стрепе Уговорнице употре-
бљшан од предузећа које одреди једни Стрмана Уго-
ворница на ваздушним линијама које су предмет 
овог споразума, мора бите* снабдевен следећим до-
кументима; 

а) сведоџба о угису у регистар, 
б) уверење о пловидбено«™, 
в) одговарајућа документа за сваког члана по-

саде, 
г) пулпа књижица, 
д) одобрење за авионску родео-станицу, 
ђ) поименични списак путника са наведеним 

местом поласка и одредиштем, 
е) манифест и деталче излет о терету, 
ж) (посебно одобрење, уколико је потребно, 

за одређену врсту робе. 

Члан 11 
а) Летачко оообље запослено у обављању сао-

браћаја 'иа линијама -које су предмет овог споразума 
мор>а( да припада летачком особљу предузећа за ва-
здушни- саобраћај које је; означено од стрвд« сваке 
Страве Уговорнице. 

б) Број посада које уоотребљ&ѕауу предузећа 
&3; в$здувд*$ о?«обраћа»ј обеју Страда Уговорница на 
ваздушним линијама које су предмет овог споразума 
не може прелазити пет посада за, сваку ваздушну 
линију. Предузећа 3|а ваздушни еаобра-ћо-ј одређен« 
за одржавши саобраћаја ва лириј^мѕа које су .пред-
мет овог споразума, доставиће преко својих надле-
жних в|а^духо1пловних власти1 надлежним ваздухом 
пловним властима друге Стране Уговорнице поиме-
нични- списак летачког особља које ће употребља-
вати еа ваздушним линијама које су предмет овог 
споразума, 

Св1ак,а Страна Уговорница придржава прљаво да 
не прихвати једно или више лица са ооименичног 
стиска! који је поднела друга Стр аш Уговорница*. 

Члан 12 
а) Свака Страну Уговорница може у сваком 

тренутку да аод$>а|$в, да се посаветује другом да 



Страна 632 — Б р ОЈ 47 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Субота, 6 јуни 1948 

бет предложила неку измену овога споразума која би 
се искуствово показала пожељном. 

б) Ако јсдн|а или друга Страна Уговорница 
сматра да је потребна измена ма кога члана прилога 
свота споразуму надлежне вшдухопдовне власти 
,об§ју Страна Уговорница мојгу да изврше такву из-
мену непосредним међусобним споразумом. 

в) У случају да обе Стрме Уговорнице рати-
фикују неку ®иш.естра»н(у ваздухошговну конвенцију 
$ли њој приступе, овај споразум или његов прилог, 
мојрају битни измењени тако да буду у складу са од-
редбама поменуте конвенције чим она ступи на снагу 
између Стреза Уговорница 

Члан 13 

У овом споразуму и његовом прилогу, изузев ако 
је друкчије прописано, употребљени? израз: 

Надлежна ваздухом ловна) власт" озшчав#: 
У Федеративмој Народној Републици Југослави-

ј а Главну управу цивилног ваздушног саобраћаја. 
У Краљевини Румунији!: Генералну дирекцију ци-

вети ог ваздухопловотва (ОкесШа Сенегал АУ1а<11о1 
Сш1е). 

Члан 14 

Овим споразумом поништава ју се и замењују сви 
р а ш ји р|увдуи1ако-ј|у|јгосл1ов,ен1с(к1и споразуми о вазду-
шном саобраћају, 

Члш 16 

Сваки опор у тумачењу и примени оврг спора-
зума решаваће се непосредним преговорни^ између 
надлежних ваздухопловних власти обеју Страна Уго-
ворница или, у случају неуспеху д а ш о м а тежим 
путем. 

Члан 16 
Одредбе овог споразума примењиван е се од дана 

његовог потписивања. 
Спорја&ум ће ступити на снагу даном измене пи-

аа1ма о »потврди између обеју Страна Уговорница^ 
што ће се обавити у Београду. 

Св|ака Страна Уговорница може било када да 
обавести другу Страну Уговорницу о својој ншдоери 
да откаже овај спора!зум. Такав отказ ступиће иа 
сна|гу ло истеку 10 месеци од дана када« друга! Стру-
ка Уговорница прими обавештење, уколико се о&ајј 
рок не скрати узајамним пп оравумом. 

За д о ш з свему наведеном опуиомоћепици потпис-
сују овај споразум у деме ОБОЈИХ надлежних влада! и 
стављају »а њега шо}е печате. 

Рађено у Београду тридесетог јуна хиљаду де-
вет стотина четрдесет седме године у два! примерка 
на француском језику". 

2) Овај споразум стуш на снагу даном 3>1 јула 
1947 године. 

IV бр. 1649 
31 јула 1947 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југо сл авије 

Јосип Брсз-Тито, с. р. 
Министар саобраћаја, 

Тодор Вујаковић, с. р. 

П Р И Л О Г 

Одељак I 
Влада Федеративне Народне Републике Југослав 

вије дозвољава Влади Краљевине Румуније да оси* 

гу|Р|а< помоћу неког румунског предузећа за вазду-
шии саобраћај, које она одреди, ваздушни саобраћај 
иа следећим линијама: 

1) Бу кур е шт—Б ео»гр.ад 
2) Једну другу међународну линију 
Предузеће које означе Вл|а1да Кјр<аЈљев.ин(е Руму-

није према условима, који су одређени! споразумом, 
уживаће у Федер-аггивеој Народној Републици Југо-
с л а в ји на горе поменутом итинереру следећа) трава: 

Што се тиче итинерер^ под 1) право да! искр-
цава и укрцава путнике, пошту и робу иа наведеним 
тачкама. 

Што се тиче линије под 2), њено отварање регу-
лисаће се сашије од страте надлежних ваздухотоед-
Н1и»х власти обеју Страна Уговорница. 

Одељак II 
Влада Краљевине Румуније дозвољава Влади Фе* 

деративне Народне Републике Југославије Да оси-
гура помоћу неког предузећа ваздушни саобраћај 
које она одреди-, ваздушни саобраћај на« следећим 
линијама: 

1) Беогр-ад—.Букурешт 
2) Београд—Букурешт према СССР. 
Предузеће • за ваздушни саобраћај које одреди 

Влада Федер а тиви е Народне Републике Југослвије , 
прем)а условима који <У одређени спор(аѕумом, ужи-
ваће у Краљевини Румунији т горе поменутим ита* 
нерарима следећа права: 

Што се тиче итинерера тод 1) право да искрцава 
и укрцава путнике, пошту и робу сиа изведеним тач-
кама. 

Што се таче итинерер^ под 2) право да надлеће 
територију Краљевине Румуније са једним техничким 
пристајао ем у Букурешту ,без права да искрцава и 
укрцава путнике, пошту и робу. 

Одељак III 
Предузећа за ваздушни саобраћај, која одреде 

обе Стр1,ане Уговорнице за обављање саобраћаја на 
истим линијама сиоразумеће се о условима под ко-
јима поменуте службе могу бити експлоатирале, а 
њихов ће споразум одобрити надлежне воздухоплов-
но власти. 

Одељак IV 
Предузећа за ваздушне* саобраћај која одреда 

обе Стране Уговорнице за експлоатации ју ваздушних 
линија поменутих у овом п р е о гу, даоравумеће св 
о тарифама' на ваздушним линијама и поднеће т©11 
споразум на одобрење надлежним вшдухопловепШ 
властима. У случају да се поменула предузећа не 
буду опоразумела но овом предмету, примениће се! 
одредбе предвиђене у члану 15 овог споразума!. 

370. 
На оси сиву чл. 3 став 2 и чл. 11 Уредбе 0 На-

родном зајму Петогодишњег плана развитка на-
родне привреде ФНРЈ, прописује®* 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О НАРОДНОМ ЗАЈМУ, 
ПЕТОГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАЗВИТКА НАРОДНЕ 

ПРИВРЕДЕ ФНРЈ 

Члан 1 
Обвезнице Народног зајма Петогодишњег плана 

развитка народне привреде ФНРЈ издају се у апо-
енима који? гласе н * 1000, 600 џ 250 динара. 
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Обвезница од 1000 динара Је основца обвезница; 
обвезница од ЗОО динара пр ет ставља једну половину, 
8 обвезница од 250 динама једну четвртину основне 
обвезнице. 

Обвезнице носе ознаку серије и броја; свака 
сериј-а има хиљаду бројева. 

У саставу сваке обвезнице налазе се четири 
каматна купаш, ка основу мојот се врши исплата 
доспеле редовне камате по свакој обвезници. 

Члан 2 
Упис зајма! врти се код уписних места, и то: 

основних организација Народног фронта, подружни-
ца Јединствена синдиката, као и код пословних 
јединица Народне банке ФНРЈ и Државне инвести-
ционе банке ФНРЈ, градских и месних штедионица 
и свих пошта у земљи. 

За упис зајма у Југо слов епској армији важе 
посебни прописи. 

Члан 3 
На име зајма могу уписивати сви грађани као 

најмањи износ динара 500.—, а омладинци- и ом лам 
динке на СВОЈ е .име, или неко други на њихово име 
или на име деце, као шјм)аЈЊ!И износ 250.— динара. 

Члан 4 
Ако се уплата уписаног износа зајма врши у 

ратама (оброцима), уплата најмање једне петине од 
уписаног износа обавезна је за све унион ике одмах 
приликом самог уписа. Остатак иеу пламеног дела, 
уписник је дужан платити у редовним месечним 
ратама најдоцније до 10 децембра 1948 године. 

Наплата рата од радника, службеника и намеште 
ника, врши се, на основу изјаве коју су они дали 
својој исплатно] благајни, по платним списковима 
надлештава, установа, предузећа и организација код 
којих су упослени. Уколико ови уписници не плате 
прну рату одмах гари упису, »горама предњем ставу, 
ово ће се наплатити по првом платном списку сачи-
њеном после уписа. Обустављање даљих рата 
вршиће се редовно по наредним списковима. 

Члан 5 
Зајам ће се амортизовати извлачењем обвезни-

ца, и то: -прве године 10%, друге године 10% и 
"Преће године 20% од укупног износа зајма. Остатак, 
60% од укупног износа зајма, исплатиће се по исте-
ку 1952 године. 

У квоте одређене предњим ставом, укључују се 
и обвезнице извучене са згодитком. 

' Члан 6 
Извлачење обвезница за амортизацију и зго-

дитке вршиће се дв(а пута годишње, маја и децембра, 
почев од 1949 године. 

Члан 7 
Извлачење згодитака и амортизација обвезница 

врши се по следећем плану: 
(I.) 1949 године: 

(II) 1950 године: 

број Износ 
згода- једног 
така згодитке 

Дин. 

Укупно 
на име 

згодитак^ 
Дин. 

1 по 100.000 
4 „ 50.000 

100 „ 10.000 
500 „ 5.000 

43.005 „ 2.000 
43.610 згодитак* —* 

306.390 обвезница исплаћује се по номинали 
390.000 обвезница за амортизации 

100.000 
200.000 

1,000.000 
2,500.000 

86,010.000 
89,810-000 

Број Износ 
»годи- једног 
така згоди тка 

Дин. 

Укупно 
на име 

згодитак 
Дин. 

1 по 100 000 
4 „ 50.000 

100 „ 10.000 
500 „ 5.000 

40.005 „ 2.000 

100.000 
200.000 

1,000.000 
2,500.000 

— — 86,010000 
43.610 згодитак,а — — « 89,810.000 

306.390 обвезница исплаћује се по комина ли 
35О.0ОО обвезница за амортизашију 

(ПЏ 1951 године: 
Број Износ 

згоди- једног 
така згодитке 

Дин. 

Укупно 
на име 

»годитака 
Дин. 

2 по 100.000 
8 „ 50.000 

200 „ 10.000 
1.000 „ 5.000 

86.010 „ 2.000 
87.220 згодитак 

612780 обвезница исплаћује се по номинални 
700.000 обвезница за амор ти задају 

(IV) 1952 године: 

200.000 
400.000 

2,000.000 
5,000.000 

172,020.000 
179,620.000 

Број Износ 
згоди- једног 
така згодитке 

Дин. 

Укупно 
на цме 

згодитака 
Дин. 

6 по 100.000 
24 „ 50.000 

600 ,, 40.000 
3.000 „ 5.000 

258.030 „ 2.000 

600.000 
1,200.000 
6,000.000 

15,000.000 
516,060000 
538,860.000 261.660 згодитака — _ 

1,838.340 обвезница исплаћује се по но минал и 
2,100.000 обвезница за амортизацију 

У „Службеном листу Федеративна Народне Ре-
публике Југослав-ије'' објавиће се, пред свако извла-
чење, план односног вучења, а по извршеном извла-
чењу, серије и бројеви извучених обвезница и висина 
згодитака. 

Члан 8 
Обвезнице извучене са згодиткои испла&иваће се 

почев од трећег дама по објављив»ан>у резултата ву-
чења у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославија. 

Извучени згодитак садржи у себи и основну 
вредност обвезнице од 1.000 динара. 

Обвезнице извучене само за а мор ти за цију (без 
згодитке) било у месецу М1ају или децембру, доспевају 
31а наплату 1 јануара шредне године. 

Члан 9 
Извучен© обвезнице испл>а<ћиваће се само лицу 

на чије име обвезница гласи, односно његовом за-
конском заступнику. 

Члан 10 
Камата доспем за наплату 1 јануара за протеклу 

годину. Прв« купон доспева 1 јануара 1950 године. 
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никаква друпа документа да је »продају извршно пк* 
нижим једниставши ценама; 

3) Пошто 'проведе сагласност траженог! износа 
регреса са вредношћу поднетим купони и извршив 
п.ош.шга1в)а1И>е ових т сродан, начин (печатом, буше-
њем и сл.) адашистратизвш>к)1пзерашат р у к о в о д е ^ , 
дороти решење да се штос регреса (вредност орим^ 
љених и поништених бонова) одабра Текућем р # ' 
чуну предузећа на терет рачуна* бр. 80596 — „Ре* 
грас са допунско -снабдеваше". 

Ово решење доставља адмшшсгоратидао^одара-. 
тлвии руководилшц ©даноном предузму које вод ос««, 
кешу истог издаде надлежном седишту Љродее банс-
ке шлог на обрасцу 153, ради одобЈрења износа ре« 
•греса његовом текућем рачуну. Налогу на обрести 
163 мора бити иЈриложеао ово решење о регресу. 

(Поништене купове ѕадмѕдаистр атишта -опор ати&ни 
руководилац оставља у својој архиви: као докуменат 
на основу кога је решење издато; 

4) Налози за регрес у смислу претходне тачка! 
овог решења! могу се подносити десетвдневмо (10-ог# 
3©*о.г и последњег у месецу) за* свако предузеће п о 
Јбао>ббб; 

5) Ади ииистр атибно -оп ер атили руководиоца ду-
вани су да воде евиденцију о донетим решењима у 
смислу тач. 3 овог решења. Ова евиденција треба) да) 
садржи податке о дазиву предузећа, броју и дшу 
донетог решења, изнесу признатог регреса) и вред-
ности прим ловних купона са допунских бонова. 

6) Ово решење ступа на сшгу даном објављи-
вање У „Службеном листу Федеративна Народне Ре* 
публике Југославија'. 

VII бр. 19704 
25 маја 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосав&евић, с. р. 

Извучена обвезница престаје да носи машту од 
првог наредног рока плаћању! купова који пада после 
извлачења., Обвезница^ које су навучене у месецу 
мају са згодитаом, не припада камата за текућу, 
годину. 

Исплата! доспеле камате врши се само уз подно-
шење каматног кулон а. 

При исплати! извучене обвезнице, ако недостаје 
купон који није доспео, његова вредност одбиће се! 
Од износа који се и с п л а з е . 

Члан 11 
У. с л у ч а ј наслеђа или шжлош, промена џјШш* 

штом обвезнике врти се убеггежавшњем на и ш е ђ м и 
©аме обвезнице имена и презимена лада'- кѓа које се 
обвезница преноси, његовог занимања и места стадо-: 
ног бораве, уз оверу ср-ееиог суда. 

Пренос се може оделити само при Ифекзшм: суду] 
надлежном по месту слатког боравка лица ш које ДО 
обвезница4 пренеси. 

Члан! 12 
Државна инвестициону банка 'ФНРЈ шдаЈвш&е бш* 

жа техничка) упутства у вези оа организацијом упИоа^ 
уплатама, полЈацчањам нашва&ших рата и из давањем 
обвезница уписницима зајма. 

Члан 13 
Овај правилник ступа иа Шађпу Давном обј$вд*ин 

©ања у „Службеном листу Федбратитае Народне Рен 
публике Југ ос лави је". 

VII бр, 16427 
4 јуна' 1948 године 

Београд 
Министар "финансија, 

Добривоје радосављевић, с. р, 

871. 
На! основу тач. 9 Решења Министра, трговцине « 

снабдевања ФНРЈ бр. 7107 од 29 априла 1948 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 38) о допунском снабде-
вању потрошача предузе'*^ ва савезно обезбеђено! 
снабдевање, преписујем 

У П У Т С Т В О 
О ПОСТУПКУ ВРШЕЊА НАПЛАТЕ РАЗЛИКЕ (РЕ* 
ГРЕ СА) ЗА РОБУ ПРОДАТУ ПО НИЖИМ ЈЕДИН-
СТВЕНИМ ЦЕНАМА ПОТРОШАЧИМА ПРЕУЗЕТИМ! 
НА САВЕЗНО ОБЕЗБЕЂЕНО СНАБДЕВАЊЕ НА 
ОСНОВУ БОНОВА ЗА ДОПУНСКО СНАБДЕВАЊЕ 

1) Трговачка предузећа која продају артикле У) 
слободној продаји потрошачем а преузетим ва савез-
но обезбеђено сѕааб&ѕеање текстилом и обућом ио 

- кнок им једагествекаш ценама ш основу бондова за до-
пунско а»&б&адш»е, имају права да у висини < износ а; 
примљених купона оз допунских бобова добију ре-
грес; 

2) Захтев на регрес аго двоен трговачко предузе* 
ће свом влм^миетратиѕно-сшвратившш руков одиоцу] 
и ^стом ирел а же одгв»б^*»Јући број купова са до* 
пулсних бенова чија вредност претставка регресни! 
захтев. Купови морају били сређени по вредности и 
а т е н т а т ша табаке е там да табали претстављају 
округле е»носе. Б и с т а рстресног захтева предузећа 
'једнака Је разлици између виших (комерадјалних) 
и нижих једанствеашх цена и предузеће не подноси* 

372. 
На основу чл. 4 Уредбе о откупу житарица у 

економској 1948/49 година проп,псујем 

У П У Т С Т В О 

О ЗАКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА О ПРОДАЈИ 
ЖИТАРИЦА ДРЖАВИ 

1) Уговоре о продаји житарица држави могу з> 
кључивапги земљорадници, сељачке радое задруге, 
мао и сви остала имаоци житарица. 

У име државе као купци могу закључи® ати ова 
уговоре: државна откупна предузећа, све земљорад-
вдичке задруге, ови државни млинови гл остала пре-
дузећа која за' то овласти министарство трговине и 
снабдевања народне републике м и извршни одбор 
среског народног одбора. 

2) Земљорадници, сељачке радне задруге и оста-
ли! имаоци житарица могу закључивши уговоре о 
продаји житарица до дана почетка обавезног от-
купна појединих врстд житарица на подручју народне 
републике или у поједином крају. После д а т кад 
отпочне обавезан откуп не могу се закључивши 
уговори о продаје* житарица. 

Министар трговине и снабдевања народне репу* 
блшсе утврдиће и објавиће даи почетка обавезног; 
откуда појединих врста житарица за подручје 
родне републике или за поједине крајеве. 

3) Укупна количина житарица коју земљорадаше 
( т и други ималац житарица) продаје држави путем 
контрахирања не може прећи количину од 6-600 кг, 
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Ово ©1ажи у случају мада земљорадници (или други 
адалац житарица) зкључи више уговора о продаји 
својих житарица. 

4) Уговори о тродаји житарица састав ају се 
гр ема обрасцу Министарства трг одане и снабдевања 
ФНРЈ. 

Уговор се саставља У потребном броју ир име-
р<бш од којих се један примерак предаје продавцу, 
један примерак задржава купац, а један примерак 
доставља се откупном предузећу. 

5) Продавц је дужан да продате количине жита<-
рица савесно чува, да са ши'ш правилно манипулише 
и одговоран је за њихову количину и квалитет све 
до испоруке. 

Продавац је дужан да без претходног позива 
испоручи продате количине житарица у време и иа 
месту који су предвиђени у 'уговору. 

6) Предујам (аванс) у готовом новцу и боновима 
оа куповину индустрије робе по нижим јединстве-
ним ценама? даје се продавцу одмах приликом за-
кључивања уговора. 

7) Предузећа и задруге, који у име државе за-
кључују у уговоре о продај«! житарица, дужни су 
водити рачуна о томе да обавезе које продавци пре-
узимају уговором буду у сразмери са стварним мо-
гућно е тима појединог продавца за испоруку жита-
рица. 

8) Предузећа и задруге, који закључују уговоре 
о продаји житарица, дужни су водити посебну еви 
о продаји житарица, дужни су водити посебну еви-
денцију о закљученим уговорима и о издатим пре-
дуумовима у готовом новцу и у боновима за купо-
вину индустријске робе по нижим јединственим це-
нама. 

9) Ово упутство стампа на снагу одмах. 

Бр. 9706 
2 јунл 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевала, 

Лак оа Блажевић, с. р. 

373. 
На, основу чл. 21 а у вези чл. 2 Уредбе о откупу 

житарица у економској 1948/49 години, доносим 

У П У Т С Т В О 
О ОБАВЕЗНОЈ ПРОДАЈИ УШУРА СА ВРШАЛИЦА 

И КОНТРОЛИ ВРШИДБЕ 

1) Сопственици вршалица и здаедадкжо-трѕвдчзр-
ске стазице дужни су продати овл^шЈкном откупним 
предузећу све количине житарица које. примају од 
произвођача на име накнаде у натури за вршидбу 
(ушур). 

Савеза, републиканска, покрајине^ и локална 
пољопривредна добра дужна су продаш, ушур који 
добијају за вршидбу туђег жита1. 

2) Накнада за вршидбу (ушур) одређује се у на-
тури у проценту од свршених количина житарица. 
Висину ушура одређује министарство трговине и сна-
бдевања народне републике према посебним прили-
кама на подручју поједине народне републике, е тим 
да висина ушур-а не може бити већа него што је 
била предвиђена досадашњим прописима. 

3) Сопственици вршалица дужни су да воде КЊ*»гУ 
вршаја која садржи: 

а) дан, месец и годину вршаја; 
б) место вршаја; 
в) презиме и име срдственика свршеног жита и 

његову ближу адресу; 
г) количину овршеног жита по вранама; 

д) колико је укупно часова в.р ши лица радила у 
току дана; 

ђ) количину ушура примљеног на име накнаде за 
вршај; 

е) количину житарица издату радницима на врша-
лици, које плаћа сопственик вршалице; 

ж) дан, месец и годину продаје ушура откупном 
предузећу; 

з) назив откунног предузећа коме је ушур 
продат; 

и) количину продатог ушура по врста«; и 
ј) потврду откупног предузећа да је преузело о-

значену количину ушура. 
Књигу вршаја израдиће министарство трговине и 

снабдевања народне републике и са истом снабдети 
сопственике вршалица. Књига вртача мора бити по-
везана и са нумерисаним страницама. 

Извршни одбор среског народног одбора, на чи-
јем се подручју обавл>а вршај, овериће књигу врша-
'ја на одговарајућем месту и означиће број стра-
ница. 

Пољопривредне машинско-тракторске станице во-
де евиденцију о вршидби на досадашњи начин. 

4) Сопственици вршалица дужни СУ претходно 
регистрован вршалице и добити овлашћење за рад 
од извршног одбора среског народног одбора иа чи-
јем ће подручју впшалица радити. 

.Извршни одбор среског народног одбора одреди-
ће за сваку вршалицу реон рада и плански задатак. 
Истовремено извршни одбор спеског народног одбора 
својом одлуком одпедиће количину жита која се од 
сваке вршалице има прикупити и по од ати' на- име 
ушура. 

5) Ушур, који је сопственик вршалице дужан да 
прода, обрачунава! се по ценама које важе за оба-
везне испоруке житарица. 

Ако се вршалицем премаши плански задатак и на 
тај начин прикупи и прода више ушура него што је 
било одређено, тај вишак ушура обрачунава се по це-
нама одређеним за контра хир?,ње житарица (цепа 
одређена за обавезне испоруке увећана за 26%, 

6) По завршетку вршидбе сопственици односно 
руковаоци вршалица дужни су поднети извршном од-
бору (код кога је вршилица регистрована) књигу вр-
шаја, све обрачуне са радницима, као и потврде от-
купног предузећа о продаји ушур а. На основу тога 
извршни одбор среског народног одбора утврђује да 
лед је власник односно руковалац вршалице поступио 
према постојећим прописима, да ли је обрачун испра-
ван и да ли је постављени плански задатак извршен. 

7) Ако сопственик вршалице не прода количину 
ушур а којеко је био задужен, дужан је, да докаже 
са којих разлога није могао да изврши плански за-
дата^ Извршни одбор среског народног одбора 
испитале сваки случај појединачно и о сваком так-
вом случају донети своју одлуку. 

У случају да постоје оправдани разлози сумње 
Да, извршена утаја УШУР а иди каква НЕПРАВИЛНОСТ, 
протат. одговорног лица повешће се казнени поступак, 
по гфоцисима Уредбе о откупу житарица у економ-
ској, 1948/49 години. 

8) Сопствену односно руков ал ац вршалице ду-
жан је издати сопственик жита обрачун о вршидби. 
У обрачуну се означује укупна оврдцеиа количина 
жита и количина уш Ура. У крајевима, где сопстве-
ници, жита одмах остављају ушур сопетвенику од-
носно руковаоцу вршалице, сопственик односно РУ* 
ковалац вршалице продаваће откупном предузећу 
прикупљени ушур чим он достигне количину од 
2000 кг. 

У крајевима где се ушур не оставља одмах, већ 
се продаје доцније када се у селу заврши вршидба, 
сопственици жита продаће ушур непосредно откуп-
ком предузећу приликом продаје обавезних испорука 
житарица. У овим случајевима сопственик вршалице 
.дужан је поднети извршном одбору среског народ-
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нег одбора списак леда која му ДУГУЈУ ушур, са 
назнаком врсте и количине дужног ушур:*. Овај спи-
сак доставља се у два примерка и један примерак 
извршни одбор среског народног одбора доставља 
овлашећном откупним предузећу. Откупно предузеће 
за тако примљени ушур издаће посебну потврду на 
којој ће се означити количина и врста продатог ушу-
р.а, регистарски број вршалице и име власника врша-
лице. На основу ове потврде сопственик жита разду-
жиће се код сопственик^ односно руковаоца врта- , 
лице. Откупно "предуз&ће, чим прими ушур, дужно је 
да његову новчану вредност исплати сопственик 
вршалице. 

9) Приватни сопственици вршалица који немају 
довољне количине житарица за исхрану чланова своје 
породице, што ће доказати потврдом месног народ-
ног одбора свог сталног пребивалишта, могу од при-
купљених количина ушур а задржати за потребе ис-
хране своје породице по 250 кг жита за сваког члана. 

10 Контролу над радом вршалица врше извршни 
одбори среских народних одбора. Власници односно 
руковаоци вршалица дужни су да ставе на увид све 
потребне податке који се односе на извршење 
планског задатка, иа правилност обрачуна ушура., 
на вођење књига као и све остале податке који су 
у вези са радом вршалице. 

11) ово упутство ступа« на снагу одмах. 
Бр. 9705 

2 јуна 1948 године 
Београд 

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

374. 

На основу чл. 23 Правилника о потрошачем 
картама прописујем 

У П У Т С Т В О 
О КОРИШЋЕЊУ ОСНОВНИХ (РЕДОВНИХ) ПОТРО-
ШАЧКИХ КАРАТА ЗА ПРЕДМЕТЕ ИСХРАНЕ У ТУ-
РИСТИЧКИМ, КЛИМАТСКИМ И БАЊСКИМ МЕ-
СТИМА У ТУРИСТИЧКОЈ СЕЗОНИ 1948 ГОДИНЕ 

1. — Потрошачи преузети на обезбеђено снабде-
вање моту, — поред туристичка потрошаѓчких карата 
— користити у туристички климатским и бањским 
местима и своје основне (редовне) потрошачке марте 
за исхрану на начин како је прописано Упутством 
о снабдевању обезбеђеним предметима исхране посе-
тилаца туристичких, климатских и балских места У 
тур ис танкој сезони 1948 године број 4053 од 26 марта 
1948 године. 

2. — Потрошачи под 1), уколико им за време бо-
равка у овим местима истекне важност редовне по-
трошачке марте, моту исту добити од месног односно 
градског народног одбора туристичко^ климатског 
односно бањског места уз предају старе потрошачко 
марте са овереним потро<ша<чким уверењем за дотични 
месец. 

- з, — По тр о ша чи-тур исти, по повратку у место 
сталног боравка користе до краја месеца неискори-
Шћене купоне редовне потрошачке карте коју су 
добили као туристи од месног односно градског 
народног одбора где еу били регистровани као ту-
ристи. 

4. — Потрошачи-туристи, који желе да се хране 
и користе повластице у државним угоститељским 
предузећима дужни су предати угоститељ оком преду-
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зећу у коме ће се хранити уз туристичку карту и 
своју основну потрошачку карту односно одговара-
јућу вредност купона са основи е карте за онолики: 
број дана колико се желе хранити, 

5. — Припадниците Југословенов армије, Управе 
државне безбедности, народне милиције и члановима 
њихових породица, приликом боравка У туристички^ 
климатским и бањским местима, месни односно град* 
ски народни одбори издаће основне потрошачке кар* 
те друге радничке мтегорије Р-2, ка исти начин како 
је то одређено за и з д а н к е допунских туристичких 
карата Упутством о снабдевању обезбеђен им предме-
тима .исхране посетилаца туристичких, климатских и 
бањских места у туристичкој сезони у 1948 година^ 
тач. 5. 

6. — Министарство трговине и снабдевања народ-
не републике д у ж ш је обезбедити потребне количине 
прехранбених »артикала з.а> обезбеђено снабдевале 
потрошача туриста у туристичким, климатским и 
бањским местима. 

7. — Ово упутство ступа па снагу одмах 

Бр. 8295 
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С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

363. Уредба о откупу житарица У економској 
1948/49 години 621 

364. Уредба о одређивању и контроли квали-
тета производа 624 

395. Уредба о оснивању и делокругу рада 
Академиског савета ФНРЈ 627 

366. Уредба о оснивању и раду Савезног ста-
тистичко«4 уреда и статистичких уреда- у 
народним републикама 628 

367. Уредба о народном зајму Петогодишњег 
плана развитка народне привреде ФНРЈ 629 

3(68. Наредба о забрани сече и употребе &ри-
ша (1апх ешораеа) 630 

369. Решење о потврди Споразума о ваз-
душном саобраћају између Федеративна 
Народне Републике 1угославиЈ.е и Краље-
вине Румуније 630 

370. Правилник за извршење Уредбе о народ-
ном зајму Петогодишњег плана развитка 
народне привреде ФНЅР1 632 

3»71. Упутство о поступку вршења наплате ра-
злике (регреса) за робу продату ино ни-
жим јединственим ценама нотр ош авдим а 
преузетим на савезно обезбеђено снабде-
вање на основу бонова за допунско снаб-
девање 634 

372. Упутство о вакључивању уговора о про-
даји житарица др леани 634 

373. Упутство о обавезној продаји ушур а са 
вршалица и контроли вршидбе — — — 636 

374. Упутство о коришћењу основних (редов-
них) потрошачких карата за предмете 
исхране у тур нетачним, климатским и 
бањским местима у турисгичкој сезони 
1948 године §36 

Издавач; „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 2 0 — Ш т а м п а Југословен. 
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