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На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 
еа доношење уредаба по питањима из народне при-
вреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра државних, 
набавки ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

о ОТКУПУ ЖИТАРИЦА У ЕКОНОМСКОЈ 1950/51 
ГОДИНИ 

Опште одредбе --

Члан 1 

У циљу обезбеђења снабдевања становништва 
вршиће се у економској 1950/51 години обавезни откуп 
житарица. 

Произвођачи су дужни да према плану сетве за-
сеју одређене површине житарицама и на т а ј начин 
обезбеде довољну производњу из које ће подмирити 
своје обавезе у житарицама према држави сходно 
прописима ове уредбе. 

По прописима о обавезном откупу земљорадници 
и земљорадничке задруге дужни су продати држави 
одређену количину житарица, и то: пшешше, ражи, 
наполице, крупника, овса и кукуруза. 

Члан 2 

Поред земљорадничких газдннстава и задруга оба-
везни су продати држави житарице и неземљорадници 
који поседују земљу под житарицама, као и она лица 
која су узела или дала земљу у закуп или наполицу. 

Министар држав-них набавки народне републике, 
у сагласности са Министром државних набавки ФНРЈ. 
донеће прописе о начину задужења неземљорадника и 
лица у закупцем и наполичарском односу. 

Члан 3 

Овлашћеним откупним предузећима обавезно се 
мора продати и целокупни ушур од вршалица, млин-
ски ушур, маиипулативни вишкови млинова, ушур о д 
круњача и у,рупача и житарице које машинско-трак-
торске ста-нице и станице за чишћење семена примају 
као накнаду у натури за своје услуге. 

Млински ушур, ушур од вршалица, крун,ача и 
крунама који земљорадничке задруге примају као нак-
наду у натури за своје услуге индивидуалним земљо-
радничким газдинствима такође се мора обавезно про-
дати овлашћеним откупним предузећима. 

Члан 4 
Откуп житарица вршиће се по одре.ђеним држав-

ним (везаним) ценама. Земљорадничким газдинствима. 
и задругама издаваће се поред износа куповне цене и 
бонови за куповину индуСтриских производа по нижим 
јединственим ценама до износа одређеног посебним 
прописима. 

Члан 5 

З е м љ о р а д н и к а газдинства могу са вишковима 
житарица, који им остају после обавезне испоруке, 
сло-бодно р а с п о л а г а о у оквиру постојећих прописа. 

Члан 6 

З е м љ о р а д н и к а газдинства која имају мање од 
два хектара обрадиве површине ослобађају се оба-
везне продаје житарица. 

Планирање откупа 

Члан 7 

Влада ФНРЈ, у оквиру општедржавног привредног 
плана, доноси општедржавнн план откупа житарица. 

Влада народне републике, у оквиру олштсдржав-
ног плана откупа житарица, доноси план откупа жита-
рица за територију народне републике и разрађује га 
на поједине области. 

Извршни одбор обласног народног одбора, на спо-
разуман предлог повереника државних набавки, прет-
с е д н и к планске комисије и повереника пољопривреде, 
разрађује план откупа житарица на срезове, а извр-
шни одбор среског народног одбора гл- г л о б а л н а ? ! 
предлог повереника државних набавки, (фетседниКа 
планске комисије и повереника пољопривреде на ме-
сне народне одборе. 

Утврђивање обавезе 

Члан 8 

Пре сетве житарица месни народни одбор задуч 
жиће свако земљорадничко газдинство, изузев газдина 
ства до 2 хектара, количином и врстом житарица (пше-
нице, јечма, кукуруза итд.) коју ће з е м љ о р а д н и ц и 
газдинство обавезно продати по дозревању житарица 
рода 1949/50. 

Члан 9 

Количина житарица којом ће земљораднички га-
здинство бити задужено да прода држави утврђује се 
према категорији ко јо ј земљорадничко газдинства при-
пада и према одређеној норми обавезне испоруке жи-
тарица по једном хектару обрадиве површине, и ТОЈ 
Кате- Величина о б р а д и в е Норма горија површине Норма 

I . о д 2 до 3 ха ДО 450 кг по 1 ха 
II о д 3 до 5 ха ДО 850 кг по 1 ха 

III о д 5 до 8 ха од 100 до 1.100 кг по 1 ха 
IV од 8 до 10 ха од 150 до 1.250 кг по 1 X?. 
V од 10 до 15 ха од 200 до 1.400 кг по 1 ха 

VI од 15 до 20 ха од 250 до 1.550 кг по 1 ха 
VII од 20 и више ха од ЗОО до 1.700 кг по -1 ха. 

Влада народне републике, у сагласности са Владом 
ФНРЈ, може изузетно за извесне рејоне одредити те 
ниже минималне количи-не обавезне испоруке по хек ' 
гару за поједине категорије. 
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Влада народне републике, у сагласности са Владом 
ФНРЈ, ради осигурања јединствених принципа у исхра-
ни становништва донеће ближе одредбе о начину одре-
ђивања количина житарица којом ће се поједино зе-
мљорадничко газдинство задужити у оквиру напред 
одређених норми с обзиром на бројност чланова до-
маћинова , житородност краја и слично. 

Као обрадиве површине, у смислу првог става 
сеог члана, сматрају се оранице, баште и вртови, 
воћњаци, виногради н ливаде. У обрадиве површине 
урачунаће се' и она "земљишта која су раније била 
оранице, а сопственик их је из шпекулативних или 
других неоправданих разлога престао обрађивати. 

Површине земљишта засејане иидустриским би-
љем и поврћем, чију је испоруку земљорадничко га-" 
здинство уговорило са државом, узимају се у обзир 
приликом одређивања категорије ко јо ј земљораднич-
ко газдинство припада али се не урачуна ва ју у обра-
диву површину ма основу које се израчунава заду-
жење. 

Члан 10 
Влада народне републике, у сагласности са Вла-

дом ФНРЈ, ноже одредити да се виногради у поједи-
ним виноградарским и воћарским рејонима узимају у; 
обзир приликом одређивања категорије којој зе-
мљорадннчко газдинство припада, али се не урачуна-
пају у обрадиву површину на основу које се израчу-
нава задужење. 

Ако род житарица у неким крајевима страда услед 
непогода (суша, град, пожар н сл.), може Министар 
државних набавки ФНРЈ, на предлог министра држав-
них набавки народне републике, но извршеној про-
цени приноса, смањити за те крајеве количину обавеза 
за испоруку житарица. 

Члан 11 

Задужење појединих газдинстава месни народни 
одбор уноси у посебне спискове које објава ,у је на 
уобичајен начин. 

Поједина газдинства могу поднети жалбу против 
задужења када сматрају да немају онолико обрадиве 
површине у смислу ове уредба на основу које су за-
дужена. Рок за подношење жалбе је 8 дана. 

Исто тако поједина газдинства могу се жалити у 
време сазревања житарица ако нм жито није родило 
толико да у целости могу извршити своју обавезу 
према о в о ј уредби. 

Жалбе се подносе извршном одбору срсског на-
родног одбора. Извршни одбор среског народног од-
бора дужан је доставити предмете по жалбама ко је 
није у целости уважио извршном одбору обласног 
народног одбора, који може решење извршног одбора 
среског народног одбора по праву надзора поништити 
или укинути. Извршни одбор среског народног од-
бора дужан је донети ново решење по примедбама 
извршног одбора обласног народног одбора. 

Жалиоци који се очигледно неосновано жале сно-
сиће трошкове поступке. 

Евиденција о спровођењу плана откупа житарица 

Члан 12 
Извршни одбор среског народног одбора, по извр-

шеном прегледу спискова задужења које му је под-
нео месни народни одбор, а на основу извештаја по-
вереника државних набавки, повереника пољопривре-
де и претседник планске комисије, подноси извештај 
с извршеном прегледу извршном одбору обласног на-
родног одбора. 

Извршиш одбор обласног народног одбора, на 
основу извештаја повереника државних набавки, прет-
с е д н и к планске комисије и повереника пољопривреде, 

прегледа извештаје среских народних одбора и оце-
њ у ј е да ли је при задужењу п о к у п љ е н о у смислу; 
прописа ове уредбе. 

Министар државних набавки народне републике, 
и претседник планске комисије народне републике 
оцениће извештаје обласних народних одбора и ако 

нађу да су задужења правилно извршена, доставиће 
Министру државних набавки ФНРЈ укупан збир заду-
жења за територију народне републике. 

Члан 13 
Месни народни одбор, у споразуму са органима 

пољопривреде у времену од сетве до сазревања жита-
рица, водиће евиденцију о стварно засе јаним 'површи-
нама житарица на своме подручју, о стању усева и 
другим подацима важним за извршење плана пољо-
привредне производње и откупа. 

Министар пољопривреде ФНРЈ донеће прописе о 
вођењу евиденције по ст. 1 ^ з о г члана. 

Обавезе сељачких радних задруга и економија 
з е м љ о р а д н и ч к и задруга 

Члан 14 
Количина обавезне испоруке жита.рица сељачке 

радне задруге утврђује се у привредном плану за-
другег 

Поред тога сељачка радна задруга преузима оба-
везе оних земљорадника који ступе у задругу после 
утврђивања њихове обавезе (чл. 8—11), 

Члан 15 
План производње и тржних вишкова пољопри-

вредних производа, кдо и количине Обавезне испоруке 
економија з е м љ о р а д н и ч к и задруга утврђује се као и 
за сељачке радне задруге. 

Казнене одредбе 

Члан 16 
Уколико радња не садржи обележја кривичног 

дела казниће се новчаном казном до 50.000 динара 
или поправним радом до три месеца и казном одузи-
Х)ања предмета прекршаја, лица која су обавезна да 
продају житарице по прописима ове уредбе: 

а) ако према плану сетве не засеју одређене повр-
шине житарицама; I 

б) ако без оправданог разлога не изврше обавезну! 
испоруку у одређеној количини и у одређеном року? 

в ) ако дају нетачне податке који су од утицаја! 
па утврђивање обавеза. 

Административно-шзнени поступак воде и ре-
шења у првом степену доносе извршни одбори среских 
(градских) народних одбора. 

Члан 17 
Уколико радња не садржи обележја кривичног 

дела, казниће се новчаном казном до 10.000 динара од-
говорни службеници у повереништву државних набавки 
извршног одбора среског (градског) народног одбора, 
односно службеници месног народног одбора као и 
руководио ци и одговорни службеници овлашћених 
предузећа за откуп житарица односно задруга: 

^ а ) ако услед немарног рада не предузму мере да 
се задужења г а з д и н с т в а изврше на време; 

б) ако не поднесу на време или ако поднесу не-
тачне извештаје ; 

в) ако не воде на прописан начин евиденцију о 
задужењима и евиденцију о откупљених и испоруче4 

ним количинама житарица; 
г) ако располажу о к у п љ е н и м житарицама про-

тивно постојећим прописима или противно диспози-' 
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цијама добијеним од надлежног органа односно пре-
дузећа; 

д) ако не приме жалбу или је не доставе на реша-
вање среском народном одбору. 

Адшвдистративно-казнени поступак воде и решења 
у првом степену доносе извршни одбори обласних 
народних одбора. 

Завршне одредбе 

Члан 18 

Ближе прописе за спровођење ове уредбе донеће 
Министар државних набавки ФНРЈ. 

Члан 19 
Ова уредба ступа на снагу даном о б ј а в у прања 

-у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

13 октобра 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југо славије 
Јосип Броз-Тнто, с. р. 

Министар државних набавки, 
Јаков Блажевић, с. р, 

688. 
На основу мл. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 

за доношење уредаба по питањима из народне при-
вреде, на предлог Министра државних набавки ФНРЈ, 
Влада ФНРЈ доносе 

, У Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОМ ОТКУПУ СТОКЕ И СВИЊА 

У 1950 ГОДИНИ 

Опште одредбе 

Члан 1 
У циљу подмириван^ потреба у месу и масноћама 

потрошача који су на обезбеђеном снабдевању врши-
ће се у 1950 години обавезан откуп стоке и свиња од 
индивидуалних земљорадничких газдинстава и земљо-
радничких задруга. 

Обавезама по овој уредби могу се задужити и 
^земљорадници ако су сопственици или корисници 
пољопривредне обрадиве површине. 

Члан 2 
Земљорадничка газдинства и задруге, као и до-

маћинова из члана 1 ст. 2 озе уредбе дужни су, под 
условима прописаним овом уредбом, да продају др-
жави одређену количину стоке, и то: говеда (бикова, 
волова, крава, јунади, телади и бивола), свиња (мр-
шавих, тозљених и прасади), оваца и јагњади, коза 
и јаради. 

Земљорадника газдинства задужена испоруком 
стоке могу своју обавезу у целости или делимично 
измирити утовљеним гускама и ћуркама. 

Министар државних набавки ФНРЈ прописује 
услове којима мора одговарати стока односно живина 
у погледу квалитета при испоруци откупним преду-
зећима. 

Члан 3 
Откуп стоке, свиња односно живине вршиће се по 

одређеним државним (везаним) ценама. Земљораднич-

ким газдинствима и задругама издаваће се поред из-
носа куповне цене л бонови за куповину индусгриских 
производа по нижим јединственим ценама до износа 
одређеног посебним прописима. 

Члан 4 

Земљорадничка газдинства, задруге и домаћинова 
могу оним делом ч количинама стоке и свиња који 
није обухваћен обавезним откупом слободно распола-
г а о у оквиру постојећих прописа. 

Планирање откупа 

Члан 5 
Влада ФНРЈ, у оквиру ошшедржавног привредног 

плана, доноси општедржавнн план откупа стоке н 
свиња. 

Влада народне републике, у оквиру општедржав-
ног плана откупа стоке и свиња доноси план откупа 
стоке и свиња за територију народне републике и 
разрађује га на поједине области. 

Извршни одбор обласног народног одбора, на 
споразуман предлог повереника државних набавки, 
претседник планске комисије и повереника пољопри-
вреде, разрађује план откупа стоке и свиња на сре-
зове, а извршни одбор среског народног одбора на 
споразуман посдлог повереника државних набавки, 
п р е т с е д н и к планске комисије и повереника пољопри-
вреде на месне народне одборе. 

Члан 6 
Месни народни одбор разрађује план откупа стоке 

и свиња примљен од среског народног одбора, и за-
дужења појединих газдинства уноси у посебне спи-
скове у којима одређује количину и врсту стоке, коју 
ће поједина газдинства према категоријама у које су 
распоређена обавезно продати држави, као и број 
утовљених свиња који ће бити обавезна да испоруче. 

Месни народни одбор распоређене план откупа и 
врши задужења према начелима постављеним у ово ј 
уредби и поема V путевима Министра државних набав-
ки ФНРЈ н министра државних набавки народне ре-
публике и свој план откупа доставља среском наред-
ном одбору. 

Члан 7 
Извршни одбор среског народног одбора, на осно-

ву извештаја повереника државних набавки, прет-
с е д н и к планске комисије и повереника пољопривреде, 
прегледа на својој седници списак задужења месног 
народног одбора и у њему врши потребне измене од-
носно потврђује га. 

Евиденција о спровођењу плана откупа стоке и свиња 

Члан 8 
Извршни одбор среског народног одбора по из-

вршеном прегледу "пискова задужења подноси изве-
штај о извршеном прегледу извршном одбору обла-
сног народног одбора. 

Извршни одбор обласног народног одбора, на о-
снову извештаја повереника државних набавки, прет-
с е д н и к планске комисије и повереника пољопривреде, 
прегледа извештај среског народног одбора и оцењује 
да ли је при задужењу поступљено у смислу прописа 
ове уредбе. 

Министар државних набавки народне републике и 
претседник плгвске комисије наоодне оепублике оце-
ниће извештаје обласних народних одбора и ако нађу 
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да су задужења правилно извршена доставиће Мини-
стру државних набавки ФНРЈ укупан износ плана за-
дужења за територију народне републике. 

Одређивање обавезе 

Члан 9 
Влада народне републике, у сагласности са Вла-

дом ФНРЈ ради осигурања јединствених принципа ис-
хране становништва а руководећи се условима развоја 
и степеном развијености сточарства, одредиће сточар-
ске рејоне, као и норме по којима ће се одређивати 
обавезна испорука стоке и свиња у појединим рејо-
нима. 

Члан 10 
Категорија газдинства утврђује се према величини 

обрадиве површине и пашњака, н то: 

Категорија Величина обрадиве површине 
и пашњака 

I до 3 хектара 
1Г од 3 до 5 „ 
III од 5 до 8 „ 
IV, од 8 до 10 
V , од 10 до 15 
VI од 15 до 20 
VII од 20 и више хектара 

Под обрадивом површином, у смислу ове уредбе, 
подразумевају се оранице, баште, вртови, виногради, 
воћњаци и ливаде. 

Влада народне републике, у сагласности са Владом 
ФНРЈ, може одредити да се виногради у појединим 
виноградарским и воћарскгм рејонима узимају у об-
зир приликом одређивања категорија којој земљорад-
ничко газдинство припада али да се не урачунавају у 
обрадиву површину на основу које се израчунава" за-
дужење. 

Члан 11 

Висина годишње обавезе по хектару (обрадиве 
површине и пашњака) појединих газдинства утврђује 
се у границама одређени^ норме водећи нарочито 
рачуна: 

а) о стварном броју стоке коју има поједино зе-
мљорадничко газдинство; 
- 6) о коришћењу државне и задружне испаше; 

в) о економској снази газдинства; 
г) о условгма за гајење и производњу стоке на 

газдинству; 
д) о томе да ли је сточарство једини, главни и л и 

споредни извор прихода ва газдинство; 
ђ) о потребама газдинства за радном, музном п 

приплодном стоком; 
е) о броју чланова газдинства н њиховој радној 

снази. 
Влада народне републике, у сагласности са Владом 

ФНРЈ, може одредити да се неке категорије газдин-
става у појединим рејонима не задужују према норма-
ма, у смислу члана 9 већ оцењујући могућност испо-
руке стоке индивидуално за свако поједино газдин-
ство. 

Влада народне републике може одредити у којим 
се случајевима поједина ситна газдинства могу осло-
бодити обавезне продаје стоке. 

Члан 12 
На основу свог плана откупа стоке и свиња ме-

сни народни одбор издаће сваком газдинству писмено 
решење о његовом задужењу. 

Решење о задужењу мора садржати; 

а) број и тежину стоке, одређене по врстама и 
категоријама, које је газдинство дужно испоручити у 
току године; 

б) број, као и просечну и укупну тежину утов-
лених свиња које је газдинство дужно да испоручи^, 
са означењем процента масноће; као и број, просечној 
и укупну тежину мршавих свиња и прасади; 

в) рокове у којима је газдинство дужно да испоч 
ручи поједине количине од укупног. задужења. 

Против решења о задужењу земљорадничко тач 
здвнство може поднети жалбу среском народном од-
бору у року од три дана од дана пријема решења,, 
Срески народни одбор дужан је донети решење по 
жалби у року од 8 дана. 

Копију решења месни народни одбор дужан је 
доставити овлашћеном предузећу за откуп. 

Члан 13 
Испорука утовљеких свиња обавезна је у свињом 

гојским рејонима за сва земљорадничка газдинства са 
обрадивом површином од 3 хектара и већа, и то: 

а) газдинства од 3 до 5 хектара најмање 1 а нај-
више 2 свиње; 

б) газдинства од 5 до 8 хектара најмање 1 а нај-
више 3 свиње; 

в) газдинства од 8 до 10 хектара најмање 2 а нај-
више 4 свиње: 

г) газдинства од 10 до 15 хектара најмање 3 а 
највише 6 свиње.; 

д) газдинства од 15 до 20 хектара најмање 3 а 
највише V соиња; 

" ђ) газдинства преко 20 хектара најмање 4 а нај" 
више 8 свиња. 

Изузетно могу се земљорадничка газдинства у сви-
њогојским рејонима са обрадивом површином до 3 
хектара задужити највише са 2 свиње ако имају усло-
ва за тов свиња. 

Члан 14 
У несвињогојским рејонима задуживаће се испору-

ком свиња само она земљорадничка газдинства код ко-
јих постоје услови за тов без обзира на величину обра-
диве површине и то највише до 5 свиња. 

Члан 15 
Приликом задуживања земљорадничког газдинства 

обавезном испоруком кукуруза, у смислу прописа о 
откупу житарица, месни народни одбор оставиће том 
газдинству потребну количину кукуруза за обавезну 
испоруку утовљених свиња. 

Газдинствшма која су извршила обавезу предаје 
кукуруза, у смислу Уредбе о откупу житарица у еко-
номској 1949/50 години, а накнадно се задуже за оба-
везну испоруку утовљених свиња по прописима ове 
уредбе, даће се из државног житног фонда количина 
кукуруза потребна за обавезни тов свиња. 

Министар државних набавки народне републике 
одредиће које ће се количине кукуруза према уеби-
чајеном начину това у поједином рејону остављати 
газдинствнма у смислу предњих ставова овога члана. 

Члан 16 

Ближа упутства о начину задуживања испоруком 
стоке и свиња, и о смерницама којим ће се руково-
дити месни народни одбори при задуживању, донеће 
министри државних набавки народних република. У, 
упутствима ће бит.г прописан и начин на који ће се 
одређивати обавеза за земљиште које се прима или 
даје у наполицу или у закуп, као и начин на који ће 
се одређивати обавеза лица која нису земљорадници. 
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Извршење обавезе откупа 

Члан 17 
По пријему писменог решења о задужењу, газдин-

ства су дужна одмах закључити уговоре о ближим 
условима испоруке стоке и свиња са овлашћеним др-
жавним предузећима за откуп стоке. 

Члан 18 
Обавезна испорука стоке и свиња врши се пре-

дајом у живом стању. 

Члан 19 
Испоручене товљене свиње морају имати најмање 

40% масноће од тежине заклане свиње. 

Члан 20 
Повереништво државних набавки среског односно 

градског народног одбора, у споразуму са републич-
к и предузећем за откуп, а у оквиру оперативног пла-
на откупа, одредиће на подручју сваког месног народ-
ног одбора дан и мссто где ће се стока предавати от-
купним предузећима. 

4 

Обавезе сељачких радних задруга и економија земљо-
радничких задруга 

Члан 21 
Количине обавезне испоруке стоке и свиња се-

љачке радне задруге и економије земљорадничке за-
друге утврђују се у привредном плану задруге. 

Поред тога сељачка радна задруга преузима оба-
везе оних земљорадника који ступе у задругу после 
утврђивања њихове обавезе. 

Казнене одредбе 

Члан 22 
Ако радња не претставља кривично дело, казниће 

се новчаном казном до 50.000 динара или поправним 
радом до 3 месеца, као и казном одузимања предмета 
прекршаја, лица која су обавезна на продају стоке и 
свиња но прописима ове уредбе: 

а) ако без оправданог разлога не изврше обавезну 
испоруку стоке и свиња у одређеној количини и у 
одређеном року; 

б) ако даЈу нетачне податке о броју н врсти стоке 
и свиња и о другим околностима које су од утицаја 
на утврђивање обавезе. 

Члан 23 
Новчаном казном до 25.000 динара или поправним 

радом до 2 месеца казниће се лица која по пријему 
решења о задужењу неоправдано одбију или избега-
вају да склопе уговор са овлашћеним предузећем за 
откуп стоке. 

Адмннистративно-казнени поступак по прекршаји-
ма из овог и претходног члана воде и решења у пр-
вом степену доносе извршни одбопч с а с к и х односно 
градских народних одбора. 

Члан 24 
Ако радња не претаавља кривично дело, новча-

ном казном до 10.000 динара казниће се одговорни 
службеници у повереништву државних набавки сре-
ских односно градских народних одбора, односно слу-
жбеници месних народних одбора, као и директори и 
одговорни службеници овлашћених државних преду-

зећа за откуп и намештеници задруга који за рачун 
предузећа врше откуп: 

а) ако услед немарног р.ада не предузимају мере 
да се задужење газдинства наврши на време; 

б) ако благовремене не приступе закључењу уго-
вора са произвођачима; 

в) ако располажу окупљеном стоком и свињама 
противно постојећим прописима или противно диспо-
зицијама добијеним од надлеж.чог органа за ове по-
слове-. 

г) ако не предузму што је потребно да стока и 
свиње приликом транспорта не губе у квалитету н 
тежини испод одређене норме губитка; 

д) ако не подносе на време или ако подносе не-
тачне извештаје; 

ђ) ако не воде на прописан начин евиденцију о 
задужењима, уговореним, окупљеним и испоручена 
количинама стоке и свиња. 

Администратнвно-казнени поступак воде и реше-
ња у првом степену доносе извршни одбори обласних 
народних одбора. 

Завршне одредбе 

Члан 25 
Писмена решења о задужењу газдиистапа оба-

везним испорукама стоке и свиња за целу 1950 го-
дину. у смислу ове уредбе, морају се на целој тери-
торији Федеративне Народи? Републике Југославије 
саопштити до 15 новембра 1949 године. 

Члан 26 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе доноси 

Министар државних набавки ФНРЈ. 

Члан 27 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван,! 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

13 октобра 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар државних набавки, 
Јаков Блажевић, с. р. 

689. 

На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади, 
ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра држав-
них набавки ФНРЈ, доноси; 

У Р Е Д Б У 

о ОТКУПУ МАСЛИНА И МАСЛИНОВОГ УЉА 

Опште одредбе 

Члан 1 
У циљу обезбеђења снабдевања становништва 

масноћама, сви произвођачи и други имаоци маслина-
дужни су да продају држави одређене количине ма-
слина односно маслиновог уља по прописима ове 
уредбе. 
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Члан 2 
Откуп маслина односно маслиновог уља врши се 

по одређеним државним (везаним) ценама. Земљорад-
ничким газдинствимо из-ктваће се поред износа ку-
повне цене и бонови за куповину и н д у с т р и ј е робе по 
нижим јединственим ценама до износа одређеног по-
себним прописима. 

Прерада маслина у уље 

Члан 3 
Прерада маслина вршиће се у индустриским пре-

дузећима. 
Прераду маслина могу вршити сопственици уљара 

само на основу дозволе извршног одбора обласног на-
родног одбора. 

Ближе прописе о месту и начину прераде маслина 
прописаће министар државних набавки народне репу-
блике. 

Члан 4 
За прераду маслина произвођачи су дужни пла-

тити ушур у уљу. Висину ушура одредиће министар 
државних набавки народне републике. 

Соповеиици уљара примљени ушур дужни су 
продати предузећима за откуп које одреди министар 
државних набавки народне републике. Исто тако, 
сопственици уљара дужни су продати уље из тало-
жнице, које не сме садржавати вегеталне воде. 

Планирање откупа 

Члан 5 

Вгада ФНРЈ, у оквиру опште државног привредног 
плана, доноси општедржавни план откупа маслина 
односно маслиновог уља. 

Влада народне републике доноси, у оквиру опште-
државног плана откупа, план откупа маслина односно 
маслиновог уља за територију народне републике и 
разрађује га на области. 

Извршни одбори обласних народних одбора, на 
споразуман предлог повереника државних набавки, 
претседник планске комисије и повереника пољопри-
вреде, разрађују план откупа маслина и маслиновог 
уља на срезове, а извршни одбори среских народних 
одбора, на споразуман предлог повереника државних 
набавки, претседник планске комисије и повереника 
пољопривреде, на месне народне одборе. 

Члан 6 
На основу плана откупа примљеног од среског 

народног одбора, месни народни одбори, у време до-
зревање маслина извршиће задужење сваког поје-
диног произвођача маслина, одређујући коју ће ко-
личину маслина односно маслиновог уља поједини 
произвођач бити дужан продати држави. 

Процену приноса маслина врше у време дозревања, 
а најкасније до 20 октобра, комисије чоје образује 
месни народни одбор по одобрењу среског односно 
градског народног одбора. 

Задужења месни народни одбор уноси у посебне 
спискове. 

Обрасце ових спискова и начин попуњавања про-
писаће министар државних набавки народне репу-
блике. 

Утврђивање обавезе 

Члан 7 
За свако земљорадничко газдинство утврђује се 

у време сазревања маслина принос маслина, као и 4 

вишак приноса, од кога је дужио продати држави 
одређену количину маслина односно маслиновог уљ.д. 

Принос маслина утврђује се према броју стабалл 
њиховом положају и плодности. Укупан принос свих 
маслинових стабала множи се утврђеним процентом 
уља у маслинама и добије се принос уља. 

Намерно недовољна обрада маслина неће повла-
чити мању обавезу према индивидуалном приносу, 
већ Тје се обавеза у оваквом случају рачунати по 
просечном приносу. 

Члан 8 
За исхрану сваког члана домаћинова оставиће се 

по 20 кг уља. Исте количине уља оставиће се и соп-
ственицима уљара из ушура, уколико им није остав-
љена одговарајућа количина из властитог рода ма-
слина. 

Као чланови домаћинова сматрају се само она 
лица која стално живе у заједничком домаћинову са 
произвођачем маслина односно сопствеником уљаре. 

По' одбитку количине потребне за исхрану чла-
нова домаћинова и количине ушура за прераду 
маслина, добија се основа за утврђивање количине 
коју је газдинство дужно продати држави (вишак 
приноса). 

Члан 9 
Количина маслина односно маслиновог уља коју 

је газдинство обавезно продати држави израчунава се 
у проценту од вишка приноса. 

Проценат од вишка приноса одређује се према 
следећој таблици: 
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до 100 кг 25—35% 45—55% 65—70% 
од 100—200 кг 40—50% 55—65% 7 0 - 7 5 % 
од 200—400 кг 65—75% 75—80% 
од 400—600 кг 75—80% 80—85% 85—90% 
преко 600 кг 80% 85—90% 

Министар државних набавки народне републике 
одредиће у оквиоу горње табеле тачан проценат-оба-
везне продаје маслиновог уља односно маслина. 

Министар државних набавки народне републике 
поделиће подручја производње маслина на рејоне, во-
дећи рачуна о економској снази појединих подручја, 
величини поседа у тим подручјима и величини обра-
диве површине појединих подручја. 

Члан 10 
Произвођачи маслина могу своју обавезу маслино-

вог уља извршити и продајом одговарајуће количине 
маслина. 

Министар државних набавки народне републике, 
на предлог обласног народног одбора, одредиће за 
подручје сваког среза количину маслина која одго-
вара проценту обавезне продаје маслиновог уља, има-
јући у виду квалитет маслина на подручју дотичног 
среза. 

Члан 11 
Месни народни одбори издаће произвођачнма ма-

слина писмено решење о задужењу одређеном коли-
чином маслиновог уља коју је газдинство обавезно у 
одређеном року продати држави. 
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Протин решења о задужењу произвођачи могу 
поднети жалбу, у року од три дана по пријему ре-
шења, извршном одбору среског народног одбора, 
који је дужан жалбу решити у року од осам дана. 

Жалба не задржава извршење. 

Спровођење откупа 

Члан 12 

До завршетка обавезног откупа произвођачи и 
имаоци маслина не могу продавати, позајмљивати, 
даривати или на било који начин отуђивати'маслине 
(односно маслиново уље. 

Изузетно, произвођачи и имаоци маслина, који пре 
завршетка обавезног откупа испоруче овлашћеном 
откупном предузећу своју обавезну испоруку маслина 
односно маслиновог уља, могу отуђивати своје сло-
бодне вишкове маслина односно маслиновог уља на 
основу одобрења повереништва за државне набавке 
среског односно градског народног одбора. 

Повереништво за државне набавке издаје ово одо-
брење на основу потврде откупног предузећа да је 
произвођач у целости предао своју обавезу. 

Дан завршетка обавезног откупа одредиће извр-
шни одбор обласног народног одбора но претходном 
споразуму са министром државних набавки народне 
републике. 

Члан 13 
Преузимање маслина односно маслиновог уља 

врше откупна предузећа одређена од стране мини-
старства државних набавки народне републике. 

Уколико се обавеза измирује продајом уља, оба-
веза се подразумева у чистом маслиновом уљу без при-
меса вегеталних вода и талога. 

Код продаје уља са талогом зарачунаће се про-
извођачу 5% више него што је обавезан да прода, 
и то на име приноса талога. Ове количине талога 
исплатиће се произвођачу по одређеној цени за талог. 

Казнене одредбе 

Члан 14 

Уколико радња не садржи обележја кривичног 
дела, казниће се новчано до 30.000 динара или по-
правним радом у трајању до два месеца лица која су 
обавезна да продају маслиново уље по прописима ове 
уредбе: "" 

а) ако без разлога или хотимично не изврше оба-
везу продаје у одређеном времену; 

б) ако не изврше обавезу продаје у одређеној 
количини; 

в) ако испоручено маслиново уље не одговара 
условима из члана 13 ове уредбе; 

г) ако дају нетачне податке који су од утицаја на 
утврђивање обавезе; 

д) ако не воде довољно бригу о узгоју и култи-
вирању маслина и постизавању нормалног приноса; 

ђ) ако прерађују маслине, и УЛЈС у местима или на 
начин који се противи прописима који ће бити до-
нети на основу ст. 3 чл. 3 ове уредбе; 

е) власници уљара ако врше прераду маслина без 
дозволе (ст. 2 чл. 3). 

Осим новчане казне односно казне поправног 
рада учиниоци ће се казнити одузимањем количине 
ужа које је било предмет прекршаја. 

Администратнвно-казнеки поступак воде и реше-
ња у првом степену доносе извршни одбори среских 
(градских) народних одбора. 

Члан 15 
Уколико радња не садржи обележја кривичног 

дела, казниће се новчаном казном до 10.000 динара 

одговорни службеници обласних или среских (град-
ских) народних одбора, односно службеници месних 
(рејонски!) народних одбора, као и руководиоцн и 
одговорни службеници овлашћених откупних преду-
зећа односно сабирних станица: 

а) ако услед немарног рада не предузму мере да 
се задуживање произвођача изврши на време; 

б) ако преузимају маслиново уље које не одго-
вара условима из чл. 13 ове уредбе или учине пропу-
сте услед којих се откупљене количине маслиновог 
уља покваре или пропадну; 

в) ако не поднесу на време или ако поднесу не-
тачне податке; 

г) а к о ' не воде на прописан начин евиденцију о 
задужењу и испорукама маслиновог уља; 

д) ако располажу О к у п љ е н и м количинама уља 
противно постојећим прописима или противио диспо-
зицијама примљеним од надлежних органа; 

ђ) ако не изврше остале задатке из ове уредбе 
односно прописе који ће се донети на основу ове 
уредбе. 

Исто тако казниће се власници и одговорни слу-
жбеници ако до почетка преране не оспособе уљаре 
за правилну прераду. 

Административно-казнени поступак води и решења 
у првом степену доноси извршни одбор обласног на-
родног одбора. 

Члан 16 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе донеће 

Министар државних набавки ФНРЈ. 

Члан 17 
Ова уредба ступа на снагу даном об јављиван^ 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Ј у г о с л в и ј е " . 

13 октобра 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар државних набавки, 
Јаков Блажевић, с. р. 

690. 
На основу члана 80 ст. 2 - Устава ФНРЈ, Влада 

ФНРЈ, на предлог Претседник Владе ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

о ПРЕНОШЕЊУ НАДЛЕЖНОСТИ КА ОБЛАСНЕ 
НАРОДНЕ ОДБОРЕ 

Члан 1 
У Основној уредби о грађењу (,,Службени лист 

ФНРЈ" бр. 46/48): 

а) чл. 10 мења се и гласи; 
„Државна грађевинска предузећа су, по правилу, 

под рукогодством Министарства грађевина ФНРЈ, ми-
нистарстава гргђевина народних република односна 
обласних, среских или градских народних одбора, 
уколико Влада ФНРЈ или влада народне републике 
не одлучи да буду под руководством и других мини-
старстава." 
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б) чл. 15 ст. 3 мења се и гласи: 
„Проти1 решења о одбијању издаван,а дозволе 

за припремне радове подносилац молбе може, у року 
е д два дана, изјавити жалбу извршном одбору обла-
сног народног одбора, који је дужан донети решење 
у року од осам дана". 

в) чл. \7 ст, 2 мења се и гласи: 
„Против ускраћиван^! дозволе од стране среског 

односно градског извршног одбора подносилац молбе 
може у року од два дана по пријему решења изја-
вити жалбу извршном одбору надлежног обласног на-
родног одбора". 

^ г) чл. 19 мења се и гласи: 

„Ако се градња простире на два или више сре-
зова односно 1 радова, онда ће грађевинску дозволу 
издати извршни одбор обласног народног одбора; ако 
се градња простире на подручје две области, грађе-
винску дозволу ће издати министар комуналних по-
слова народне републике, а ако су у питању две на-
родне републике, дозволу за припремне радове и гра-
ђевинску дозволу издаје Министар грађевина ФНРЈ." 

д) чл. 22 мења се и гласи: 

„На молбу извођача радова образоваће се, у року 
од три дана по пријему молбе, при Министарству гра-
ђевина ФНРЈ, министарствима грађевина народних 
република, обласним, среским односно градским на-
родним одборима, комисија за пријем извршених гра-
ђевинских радова". 

ђ) чл. 23 ставови З, 4 и 5 мењају се и гласе: 
„Комисије за пријем извршених грађевинских ра' 

лова при обласним, среским односно градским извр-
шним одборима вршиће пријем завршених градњи 
локалног значаја. 

Министар грађевина ФНРЈ може овластити коми-
сију за пријем грађевинских радова при министарству 
грађевина народне републике односно при обласном, 
среском (градском) извршном одбору, да изврши при-
јем завршених градњи савезног значаја. 

Министар грађевина народне републике може о-
властити комисију за пријем грађевинских радова при 
обласном, среском односно градском извршном од-
бору да изврши пријем завршених градњи републич-
ког значаја." 

е) чл. 23 ст. 7 мења се и гласи: 
„Министарство грађевина народне републике може 

овластити комисију за пријем грађевинских радова 
при обласном, среском односно градском извршном 
одбору да изврши пријем извршених радова из репу-
бличке надлежности". 

ж) 4л. 24 ст. 1 прва реченица мења се и гласи: 
„Комисију за пријем извршених грађевинских ра-

дова при Министарству грађевина ФНРЈ образује Ми-
нистар грађевина ФНРЈ, при министарствима грађевина 
народних република министри грађевина народних ре-
публика, а при обласним, среским односно градским 
народним одборима извршни одбори." 

з) чл. 27 ст. 1 тач. 2 мења се и гласи: 
„Министарство грађевина народне републике ако 

се врши пријем извршених градњи републичког зна-
чаја, односно обласног, среског или градског извр-
шног одбора ако се врши пријем извршених градњи 
локалног значаја." 

и) чл. 33 ст. 3 мења се и гласи: 
„Грађевинско предузеће односно инвеститор може 

против решења среског односно градског извршног 
одбора изјавити жалбу извршном одбору обласног 
народног одбора, а против решења министра грађе-
вина народне републике донесеног на основу ст. 1 
овог члана, влади народне републике." 

Члан 2 
У Уредби о грађевинској инспекцији („Службени 

лист ФНРЈ" бр. 46/48): 
а) у чл. 3 ст. 2, после подстава 2 додаје се нов 

подстав, који гласи: 
„Обласне грађевинске инспекције, које се налазе 

у обласним народним одборима, за све градње за 
друштвени стандард и за капиталну изградњу обла-
сног значаја на подручју области." 

б) у чл. 4 ст. 1 мења се и гласи: 
„Савезна грађевинска инспекција извршава своје 

задатке непосредно или њихово извршење поверава 
републичким, обласним, среским односно градским 
грађевинским инспекција^" . 

в) чл. 5 мења се и гласи: 
„Задатке републичке грађевинске инспекције могу, 

по њеном овлашћењу,' извршити обласне, среске од-
носно градске грађевинске инспекције. 

Републичке грађевинске инспекције издају на те-
риторији народне републике упу.тства и смернице за 
рад обласних, среских односно градских грађевинских 
инспекција, у складу са упутствима и смерницама са-
везне грађевинске инспекције". 

г) чл. 10 последњи став мења се и гласи: 
„Захтев да се градња поруши грађевински инспек-

тор подноси, према значају градње, надлежном мини-
стру грађевина односно обласном, среском или град-
ском извршном одбору". 

д) чл. 11 ст. 2 мења се и гласи: 
„Против решења грађевинског инспектора да се 

радови обуставе'односно да се градње напусте, доне-
сеног на основу ст. 2 и 3 чл. 10 ове уредбе, може се 
у року од три дана од саопштења решења или при-
јема решења изјавити жалба Министру грађевина 
ФНРЈ, министру грађевина народне републике, обла-
сном, среском односно г,радском извршном одбору, 
према томе да ли је градња савезног, републичког иди 
локалног значаја," 

ђ) чл. 17 мења се и гласи: 
,,О времену и начину оснивања обласних, среских 

и градских грађевинских инспекција донеће решење 
министри грађевина народних република." 

Члан 3 
У Основној уредби о пројектовању („Службени 

лист ФНРЈ" бр. 48/48): 
а) чл. 7 ст. 2 мења се и гласи: 
„Комисије за ревизију идејних пројеката оснивају 

се при Савезној планској комисији, планским комиси-
јама народних република, Министарству грађевина 
ФНРЈ, министарствима грађевина народних република,, 
министарствима комуналних послова и обласним, сре-
ским односно градским извршним одборима." 

б) чл. 8 последњи став мења се и гласи: 
„Ревизију идејних пројеката свих објеката локал-

ног значаја впше комисије за ревизију идејних проје-
ката при министарствима комуналних послова народ-
них република, односно комисије за ревизију идејних 
пројеката при обласним, среским (градским) извр-
шним одборима. Које ће идејне пројекте објеката ло-
калног значаја ревидирати комисије при министарства 
ма комуналних послова, а које комисије при обласним, 
среским односно градским извршним одборима, као и 
чланове ових комисија, одређују својим прописима 
владе народних република." 

в) чл. 13 ст. 2 мења се и гласи: 
,Жалбе на решења комисије еа ревизију идејних 

пројеката при планској комисији народне републике 
ц министарству грађевина народне републике решава 
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претседник планске комисије народне републике од-
носно мин.истар грађевина народне републике, а ми-
нистар комуналних послова по жалбама на решења 
комисије за ревизију идејних пројеката при министар-
ству комуналних послова и при обласним извршним 
одборима. По жалбама на решења комисије при сре-
ским односно градским извршним одборима решава 
извршни одбор обласног народног одбора." 

г) чл. 34 мења се и гласи: 
„Комисије за ревизију главних пројеката објеката 

за друштвени стандард оснивају се при Министарству 
грађевина ФНРЈ, министарства^ грађевина народних 
република, обласним и среским односно градским из-
вршним одборима." 

д) чл. 36 ст, 3 прва реченица мења се и гласи: 
„Влада народне републике донеће прописе о осни-

вању и надлежности комисија за ревизију главних 
пројеката при извршним одборима обласних, среских 
односно градских народних одбора." 

Члан 4 
У Уредби о трговинској инспекцији („Службени 

лист ФНРЈ" бр. 55/48): 
а) у чл. 3 ст. 2, испред последњег подстава до-

даје се нов под став, који гласи: 
„Обласна трговинска инспекција на подручју 

области". 
б) у чл. 5 ст. 2 брише се тач. б). 
в) После чл. 5 додаје се нов члан 5а, који гласи: 
„Обласна трговинска инспекција је у саставу по-

вереништва за трговину н снабдевање обласног на-
родног одбора. 

Обласна трговинска инспекција има нарочито ове 
задатке: 

— врши опште руководство и надзор над слу-
жбом трговинске инспекције на подручју области; 

— стара се о извршењу општих задатака трговин-
ске инспекције на подручју области; 

— спроводи смернице и упутства савезне и репу-
бличке инспекције и у складу са овим смерницама и 
упутствима даје смернице, упутства и задатке среским 
(градским) т р г о в и н с к и инспекцијама и усклађује њи-
хов рад: 

— помаже организована трговинске инспекције 
иа подручју области; 

— указује сталну и непосредну помоћ среским 
(градским) трговинским инсиекцијама; 

— стара се о стручном израђивању кадрова тр-
говинске инспекције на подручју области. 

Обласна трговинска инспекција може вршити тр-
говинску инспекцију и непосредно на целом подручју 
области". 

Члан 5 

У Уредби о контроли промета иепокретностима 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 24/48) ЧЈ;. 4 ст. 2 мења 
се и гласи: 

„Жалба се подноси непосредно извршном одбору 
који је донео решење. О жалби решава извршни од-
бор обласног народног одбора." 

Члан б 

У Уредби о трошковима државних трговачких 
предузећа („Службени лист ФНРЈ" бр. 45/48): 

а) чл. 16 ст. 3 мења се и гласи: 
„Министар трговине и снабдевања ФНРЈ за пре-

дузећа општедржавпог значаја, министри трговине и 
снабдевања народних република за предузећа репу-
бличког значаја, а обласни народни одбори за преду-
зећа локалног значаја, одређују који део оствареног 
доприноса за подизање кадрова остаје на распола-

гању предузећу, а који се део уплаћује у корист ад-
министративно-оперативног руководиоца у сврху из-
дизања кадрова." 

б) чл. 20 ст. 1 мења се и гласи: 
„Админкстративно-оперативни руководилац може, 

у сагласности са министром трговине и снабдевања 
народне републике за поједина државна трговачка 
предузећа републичког значаја, односно у сагласно-
сти са повереником трговине и снабдевања обласног 
народног одбора за поједина предузећа локалног зна-
чаја, код којих су стварни трошкови набавке и про-
даје из објективних разлога нижи од трошкова на-
бавке и продаје садржаних у ' рабатима и маржама, 
планирати и одредити ниже индивидуалне трошкове 
набавке и продаје од оних који су садржани у раба-
тима и маржама". 

Члан 7 
У Уредби о привредним предузећима инвалидних 

организација („Службени лист ФНРЈ" бр. 70/47): 
а) чл. 4 последња реченица мења се и гласи: 
„Извршни одбор обласног односно среског (град-

ског) народног одбора, ако предузеће оснива обласни 
односно срески (градски) одбор ратних војних инва-
л и д а " 

б) чл. 8 ст. 2 мења се и гласи: 
„Регистрација се врши код Министарства финан-

сија ФНРЈ ако је одобрење за оснивање предузећа 
издато од стране Министра Владе ФНРЈ, а код мини-
старства финансија народне републике ако је одобре-
ње за оснивање предузећа издато од стране ког дру-
гог органа." 

Члан 8 
У Уредби о начину снабдевања надлештава, уста-

нова и предузећа индустриским производима („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 8/49) чл. 4 ст. 1 мења се и 
гласи: 

„Министарство трговине и снабдевања народне ре-
публике раоподељује добијени контингент на основне 
кориснике: министарства, комитете, обласне, среске и 
градске народне одборе. По извршеној расподели (о 
висини додељених контингената и асортимана) мини-
старство трговине и снабдевања народне републике 
обавештава основне кориснике и трговачки сервис". 

Члан 9 

У Уредби о здравственом надзору над животним 
намнрницама (,,Службени лист ФНРЈ" бр. 55/48) чл. 
8 ст. 1 друга реченица мења се и гласи: 

„Ако је предузеће обласног, или је републичког од-
носно савезног значаја, потребна је за стављање под 
стални надзор сагласност обласног народног одбора, 
односно министарства народног здравља народне ре-
публике, или Комитета за заштиту народног здравља 
Владе ФНРЈ". 

Члан 10 

У Уредби о здравственом прегледу (фитопатоло-
шкој- контроли) воћа у 'унутрашњем промету и воћа 
намењеног за извоз (,.Службени лист ФНРЈ" бр. 
86/46) ст. 1 и 2 чл. 13 мењају се и гласе: 

„Извршни одбори обласних народних одбора спро^ 
вешће сваке године до 20 априла обавезни преглед 
воћњака на својој територији и установиће рејоне 
(срезове и округе) у којима су воћњаци и друге кул-
туре заражени калифорниском штитаетом ваши. 

Спискове рејона, чије је воће заражено, извршни 
одбори обласних народних одбора доставиће најдаље 
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до 1 маја сваке године преко министарства пољопри-
(вреде народне републике Министарству пољопривреде 
ФНРЈ". 

Члан 11 

У Уредби о организацији семенске службе („Слу-
ж е н и лист ФНРЈ" бр. 44/47): 

а) чл. 19 мења се и гласи: 
„Ради утврђивања квалитета семенске робе про-

изведене на усевима и расадима из ум-ножавања при-
зна-тих, непризнатих и рејонизираних сорти, оснивају 
,се при повереништвима за пољопривреду обласних 
Народних одбора и при повереништву за пољопри-

в р е д у Главног извршног одбора Народне скупштине 
'^Аутономне Покрајине Војводине комисије за призна-
вање квалитетне семенске робе. 

Претседника и чланове комисије именује повере-
ник за пољопривреду обласног народног одбора, од-
носно Главног извршног одбора Народне скупштине 
'Аутономне Покрајине Војводине из реда стручњака за 
оплемењивање, производњу и заштиту биља на по-
дручју области односно аутономне покрајине". 

б) чл. 25 ст. 2 мења се и гласи: 
1 „Комисију сачињавају, један стручњак кога име-
нује извршни одбор обласног народног одбора, један 
,члан кога именује срески извршни одбор и један члан 
кога именује директор државног семенског односно 
индустриоког предузећа". 

в) чл. 28 мења се и гласи: 
„Обласни народни одбор може у појединим слу-

чајевима, преко чланова комисије за признавање .ква-
литетне семенске робе, вршити специјални надзор и 
контролу прегледа издвојених усева и расада од стра-
не среске комисије за издвајање усева и расада". 

- г) мл. 30 ст. 2 мења се и гласи: 

„Чистионице семена оснивају обласни народни од-
бори и повереништво за пољопривреду Главног из-
вршног одбора Наро-дне скупштине Аутономне Покра-
јине Војводине, и срески народни одбори по одобрењу 
обласн-ог народног одбора односно повереништва за 
пољопривреду Главног извршног одбора Народне скуп-
штине Аутономне Покрајине Војводине", 

Члан 12 
У Уредби о сузбијању и спречавању сточних за-

раза („Службени лист ФНРЈ" бр. 48/48): 
а) чл. 2 ст. 2 допуњава се и г л а с : 
„Извршни одбори обласних и среских односно 

градских народних одбора, у сарадњи са месним на-
родним одборима, предузимају и извршују мере ради 
сузбијања и спречавања сточних зараза." 

б) чл, 10 ст. 2 допуњава се и гласи: 
,,У исто време извршни одбор среског (градског) 

народног одбора известиће о појави заразне болести 
обласни народни одбор и министарство пољопривреде 
народне републике." 

в) после чл. 31 додаје се нов чл. 31а, који гласи: 
„Обласни народни одбор има у пословима сузби-

јања и спречавања сточних зараза нарочито ове за-
датке: 

1) да прикупља податке и води евиденцију о ста-
њу и кретању сточних зараза и да министарству по-
љопривреде народне републике ппедлаже план за су-
збијање и спречавање сточних зараза на подручју 
области; 

2) да даје упутства среским н градским народ-
ним одборима о предузиман^ мера за сузбијање и 

спречавање сточних зараза, да координира њихов рад 
и извршење предузетих мера; 

3) да организује кампање за спречавање и сузби-
јање сточних зараза у области и да према потреби 
сам сарађује у том послу преко својих стручњака; 

4) да организује курсеве за усавршавање помоћ-
ног ветеринарског особља; 

5) да извршује и друге задатке које му у посло-
вима спречавања и сузбијања сточних зараза повери 
министар пољопривреде народне републике". 

г) чл. 35 мења се и гласи: 
„Решење о накнади штете (чл. 23) доноси пове-

реник за пољопривреду обласног народног одбора, 
повереник за пољопривреду Главног извршног одбора 
Народне скупштине Аутономне Покрајине Војводине 
односно повереник за пољопривреду народног одбора 
Аутономне Косовско-метохиске Области, По жалби 
против тога решења решава извршни одбор обласног 
народног одбора, Главни извршни одбор Народне скуп-

с т и н е Аутономне Покрајине Војводине односно из-
вршни одбор народног одбора Аутономне Косовско-
метохискс Области". 

Члан 13 
У Уредби о сузбијању губара („Службени лист 

ФНРЈ" бр. 29/49) додаје се члану 5 нов став, З, који 
гласи: 

„Извршни одбор обласног народног одбора орга-
низује, руководи и контролише рад на откривању и 
сузбијању губара; помаже нижим народним одборима 
у њиховом раду у тим пословима; од среских и град-
ских народних одбора прикупља податке о кретању 
и интензитету заразе на подручју области и у одре-
ђеним роковима подноси о томе извештаје министар-
ству пољопривреде и министарству шумарства народне 
републике са предлозима за предузиман^ потребних 
мера". 

Члан 14 
У Уредби о заснивању и престанку радних односа 

(„Службени лист ФНРЈ" бр. 84/48) у члану 28 ст. 1, 
после прве реченице, додаје се нова (друга ј" реченица, 
која гласи: 

,,У истом циљу може повереник рада обласног на-
родног одбора реше.њем размештам раднике преду-
зећа локалног (обласног, среског и месног) значаја у 
истом или другом месту на подручју области". 

Члан 15 
Став 2 члана 24 Уредбе о платама радника и уче-

ника у шумској производњи („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 44/48); 

став 2 члана 26 Уредбе о платама радника и уче-
ника у грађевинарству („Службени лист ФНРЈ" бр 
44/48); 

став 2 члана 22 Уредбе о платама радника и уче-
ника у графичкој И Н Д У С Т Р И Ј И („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 58/48); 

став 2 члана 25 Уредбе о платама радника на др-
жавним и задружним пољопривредним добрима („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 58/48): 

став 2 члана 22 Уредбе о платама радника на про-
изводњи опеке, црепа и керамике („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 58/48); 

став 2 члана 26 Уредбе о платама радника у ру-
царству („Службени лист ФНРЈ" бр. 74 ;48); 

став 2 члана 24 Уредбе о платама транспорти^ 
радника („Службени лист ФНРЈ" бр. 74/48); 



Субота, 15 октобар 1949 ИЧИ.Н"'',У-V СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 87 — Страна 1203 

став 2 члана 26 Уредбе о платама радника и уче-
ника у металургији и металној грани („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 86/48); 

став 2 члана 27 Уредбе о платама радника и уче-
ника у дрвној, хеленској, медицинско)', прехранбеној, 
текстилној, одевној и дуванској индустрији, индустрији 
стакла, папира, целулозе и дрвењаче, коже, обуће и 
гуме („Службени лист ФНРЈ" бр. 86/48); 

став 2 члана 25 Уредбе о платама радника у про-
изводњи цемента, салонита, печеног магнезита, гипса, 
креча, лаких грађевинских плоча и бетонских произ-
вода („Службени лист ФНРЈ" бр. 86/48); 

став 2 члана 22 Уредбе о платама радника и уче-
ника на монтажама електричних и машинских постро-
јења („Службени лист ФНРЈ" бр. 5/49); 

став 2 члана 22 Уредбе о платама радника и уче-
ника у експлоатацији електричних и машинских постро-
јења („Слул^бени лист ФНРЈ" бр, 6/49) — мења се 
и гласи: 

„Административно-казнени поступак води и казне 
изриче извршни одбор среског односно градског (ре-
јонског) народног одбора по прописима Основног за-
кона о прекршашма". 

У свима овим уредбама, у наведеним члановима, 
иза става 2 додају се нови ставови (3 и 4) који гласе: 

„На предлог инспекције рада, или управе за радну 
снагу, или ако сам министар рада народне републике 
или Министар рада ФНРЈ то одлучи, административно-
казнени поступак може водити и казне изрицати и 
министар рада народне републике или Министар рада 
ФНРЈ. 

Админкстративно-казнени поступак који је у току, 
било у првоЈ^ или у другом степену, може преузети у 
сваком његовом стадију министар рада народне ре-
публике или Министар рада ФНРЈ". 

Члан 16 
У Уредби о радним књижицама („Службени лист 

ФНРЈ" бр. 84/48) у "л 5 после ст. 1 додаје се нов став, 
који гласи. 

„Управе за радну снагу извршних одбора обласних 
народних одбора воде евиденцију и контролишу рад 
управе за радну снагу извршних одбора среских (град-
ских, рејовских) народних одбора на подручју обла-
сти по питању издавања радних књижица. Ове управе 
воде и евиденцију о страној радној снази и повратиш-
цима на свом подручју и старају се о њиховом пра-
вилном упошљењу". 

Члан 17 
У Уредби о изградњи стручних радничких кадрова 

и управама за стручне радничке кадрове („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 79/48): 

а) у чл. 5 ст. 1 мења се и гласи: 
„За вршење послова изградње стручних раднич-

ких кадрова оснивају се у повереништвима рада обла-
сних и среских (градских, рејонских) народних одбора 
односно у месним народним одборима управе односно 
групе за стручне радничке кадрове". 

б) у чл. 5 ст. 2, прва реченица, х?есто „Отсеци (ре-
ферати)", и у ст. 3 место „Отсеци", ставља се „Упра-
ве о б о с и о групе". 

в) у чл. 9 ст. 2, у загради, место „отсека" ставља 
се „управе односно групе". 

Члан 18 
У Уредби, о заснивању и престанку радних од-

носа („Службени лист ФНРЈ" бр. 84/48) у члану 33 ст,. 

3; у Уредби о изградњи стручних радничких кадрова 
и управама за стручне радничке кадрове („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 79/48) у члану 9 ст. 3; у Уредби о 
служби и управама за укључивање радне снаге у при-
вреду („Службени лист ФНРЈ" бр. 79/48) у члану 11 
ст. 3; и у Уредби о радним књижицама („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 84/48) у члану 9 ст. 3 мења се и гласи: 

„Административно - казнени поступак који је у 
току, било у првом или у другом степену, може пре-
узети у сваком његовом стадију министар рада на-
родне републике или Министар рада ФНРЈ". 

Члан 19 
У Уредби о школама за ученике у трговини („Слу-

жбени лист ФНРЈ" бр. 114/48) чл. 8 мења се и гласи: 
„Школе за ученике у трговини оснивају министар-

ства трговине и снабдевања народних република, обла-
сни народни одбор у сагласности са министарством 
трговине и снабдевања народне републике, и градски 
и срески народни одбор у сагласности са обласним на-
родни-м одбором. 

Школе за ученике у трговини налазе се под руко-
водством органа који је школу основао. Овај орган 
сноси и све трошкове око издржавања школе. 

Надзор над школама за ученике у трговини врше 
министарство трговине н снабдевања и министарство 
рада народне републике, а над школама које оснивају 
градски и срески народни одбори надзор врши обла-
сни народни одбор." 

Члан 20 
У Уредби о нижим трговачким курсевима („Слу-

жбени лист ФНРЈ" бр. 8/49): 
а) чл. 2 мења се и гласи: 
„Ниже трговачке курсеве оснивају министарства 

трговине и снабдевања народних република, обласни 
народни одбори у сагласности са министарством трго-
вине и снабдевања народне републике, и градски и 
срески народни одбори у сагласности са обласним на-
родним одборима. 

Нижи трговачки курсеви стоје под руководством 
органа који је курс основао. Овај орган сноси и све 
трошкове око издржавања курса. 

Надзор над нижим трговачким курсевима које о-
сливају обласни народни одбори врши министарство 
трговине и снабдевања народне републике, а над кур-
севима које оснивају градски и срески народни одбори 
надзор врши обласни народни одбор". 

б) чл. 7 ст. 2 мења се и гласи: 
„За доношење решења о службеничким односима 

управника и наставног особља потребна је сагласност 
министарства трговине и снабдевања народне репу-
блике ако је курс основао обласни народни одбор, 
а сагласност обласног народног одбора ако је курс 
основао градски или срески народни одбор". 

Члан 21 
У Уредби о организацији катастарске службе 

(„Службени лист ФНРЈ" бр. 7/48): 
а) чл. 2 ст. 1 мења се н гласи: 
„Катастарска служба врши се преко Главне геодет-

ске управе при Влади ФНРЈ, геодетских управа при 
владама народних република, управа за катастар обла-
сних народних одбора и уреда за катастар среских на-
родних одбора". 

б) После чл. 6 додаје се нови чл. 6а који гласи: 
„Задатак управе за катастар обласног народног 

одбора јесте: 



Страна 1204 — Број 87 СЛУЖБЕНИ ЛИС! Субота, 15 октобар 1949 

1) да руководи парадом и одржавањем катастар-
ског владета, врши надзор и усклађује рад катастарске 
службе на подруку области; 

2) да организује к а т а с т а р ^ службу; 
3) да указује помоћ среским и градским народним 

одборима у обављању катастарске службе и врши 
стручну ииструктажу; 

4) да прикупља и обрађује статистике податке 
за подручје области; 

5) ДР се стара о свим набавкама техничког матери-
јала за све уреде за катастар на подручју области". 

Члан 22 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике Ју-
гославнје". 

10 октобра 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

691 . 

На основу члана 1 Закона о овлашћењу Влади 
ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра помор-
ства ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ЗАВОЂЕЊУ И НОШЕЊУ СЛУЖБЕНОГ ОДЕЛА 
(УНИФОРМЕ) У ПОМОРСТВУ 

Члан 1 
У поморству заводи се ношење службеног одела 

(униформе) за: 
а) линд укрцава на поморским бродовима бродар-

ских предузећа општесавезног и републичког значаја 
и школским поморским бродовима; 

б) лица у лучко-управној служби распоређене у 
звањима струка поморске и унутрашње пловидбе; 

в) лица која у циљу сигурности људских живота 
врше надзор над сигурношћу брода; 

г) лица која у име бродарског предузећа које 
управља бродом, врше, док брод плови, надзор над 
бродом или на броду; 

д) пилоте и светионичаре; 
ђ) лица поморске санитетске службе која врше 

преглед брода или прегледе на броду; 
е) ученике поморских стручних школа. 

Члан 2 
Лица из члана 1 тач. а) дужна су носити службе-

но одело, ако су укрцане на теретним бродовима, за 
време уласка брода у луке, изласка брода из лука 
приликом глужбеног изласка са брода, у домаћим или 
страним лукама, а ако су укрцава на путничким, те-
ретно-путничким или школским бродовима још и за 
време путовања; лица из члана 1 тач. б), в), г), д). ђ) 
дужна су носити службено одело за врше вршења 
службе, а лица из тачке е) за време школовања. 

Члан 3 
Министар поморства ФНРЈ прописаће правилником 

која су лица, укрцана на бродовима поморско-технич-
ких предузећа, дужна носити службено одело и када. 

Члан 4 
Службено одело добијају лица из члана 1 ова 

уредбе на бесплатну употребу од организационе једи-
нице код које се налазе у служби или на школовању. 

Министар поморства ФНРЈ прописаће за које се 
време службенику даје једно одело. По истеку тог 
времена лице које је добило службено одело на упо-
требу постаје његовим сопствеником. 

Члан 5 

За време прописаног рока употребе службеног о -
дела оно се не може отуђити нити се на њему могу; 
вршити икакве измене у кроју, боји или ознакама. 

Лице које за време рока употребе отуђи службено 
одело или изврши на њему ма коју измену у кроју, 
боји или ознакама одговара дисцнплински и матери-
јално. 

Члан б 
У случају да лицу из чл. 1 ове уредбе престане 

радни (службениче) однос односно школовање, док 
граје време за које му је дато службено одело на 
бесплатну употребу, задржава службено одело уз нак-
наду противвредности која се израчунава с обзиром 
на време за које је службено одело употребљава!^ 
и цену коштања у време његове набавке. 

Члан 7 

Ближе прописе за спровођење ове уредбе као и 
прописе који се односе на број, саставне делове, боју 
службеног одела и ознаке на њему, прописаће Мини-
стар поморства ФНРЈ. 

Члан 8 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у, 

„Службеном листу Федеративне Народно Републике 
Југославије". 

10 октобра 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар поморства. 
Вицко Првуловић, с. р. 

6 9 2 . 

На основу чл. 23 Уредбе о међусобном плаћању 
" у привреди од 21 новембра 1947 године („Службени 

лист ФНРЈ" број 103/47) преписујем 
ф 

У П У Т С Т В О 

о ИЗМЕНАМА ТАЧ. IV УПУТСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УРЕДБЕ О МЕЂУСОБНОМ ПЛАЋАЊУ У ПРИВРЕДИ 

1) Ставови пети, шести, седми и осми тач. IV (уз 
чл. 7) Упутства за извршење Уредбе о међусобном 
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плаћању у привреди број\УП-55910 од 25 децембра 
1947 године, објављеног у „Службеном листу ФНРЈ" 
број 111 од 31 децембра 1947 године, замењују се 
новим следећим ставовима: 

„ Под извршеним услугама у смислу уредбе подра-
вумевају се и извршени радови, као на пр,: грађевин-
ски, монтажни, столарски, молерски и сл. Код ових 
(радова као дан извршења услуге сматра се датум (дан) 
Предаје односно доставе ситуације (рачуна) наручи-
оцу или овлашћеном лицу (надзорном органу). 

Уз налог за наплату извођач радова подноси др-
жавном кредитном предузећу копију (један примерак) 
ситуације (рачуна) и потврду о предаји оригиналне 
ситуације (рачуна) наручиоцу радова или од њега 
овлашћеном лицу (надзорном органу). Ако се достава 
ситуације наручиоцу радова врши преко поште, по-
тврда поште служиће извођачу ако доказ (потврда) да 
је ситуацију доставио наручиоцу радова. 

Ако наручилац или од њега овлашћено дице, по 
ситуацији наплаћеној пре пријема извршених радова, 
накнадно оспори извршене радове делимично или у 
целини, или ако оспори наплаћени износ због погре-
шног обрачуна, наручилац је овлашћен да за оспорени 
износ изда државном кредитном предузећу налог еа 
регрес. Примљени налог за регоес државно кредитно 
предузеће извршиће на терет рачуна извођача радова. 

У случају слера по регресу, извршеном према 
претходном ставу, надлежна је државна арбитража, 

Окончану ситуацију државно кредитно предузеће 
не може исплатити без окончаног рачуна и решења 
комисије за пријем извршених радова (колаудационе 
комисије). 

2) Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 31347 
28 септембра 1949 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с, р, 

693 . 

На основу чл. 6 Уредбе о угоститељским преду-
зећима („Службени лист ФНРЈ" бр. 32/49) и чл. 60 О-
сновне уредбе о пројектовању („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 48/48), а у сагласности са Претседником Савезне 
планске комисије, преписујем 

У П У Т С Т В О 

о ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИДЕЈНЕ ПРОЈЕКТЕ 
ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНИХ ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉ-
СТВУ, КАО И О ОБРАЗОВАЊУ И РАДУ СТРУЧНЕ КО-
МИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О ГРАЂЕЊУ НО-
ВИХ И ОСПОСОБЉАВАЊУ ПОСТОЈЕЋИХ УГОСТИ-

ТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

I. При грађењу нових угоститељских објеката 
Да би идејни пројекти угоститељских објеката би-

ли у складу са планским развојем туризма и угости-
Тељства и одговарали техничким, хигијенски и дру-
гим условима потребним за правилно пословање уго-
ститељских радњи односно предузећа, дужност је ин-
веститора, без обзира на сектор власништва и значај 
угоститељског објекта, да на идејне пројекте нових 
објеката намењених туризму и угоститељству, пре њи-
ховог подношења на ревизију комисији за ревизију; 

идејних пројеката (чл. 7 Основне уредбе о пројекто-
вати) прибаве, на основу поднете пријаве и програма 
изградње, сагласност комитета за туризам и угости-
тељство владе народне републике. 

Комисије за ревизију идејних пројеката дужне суЈ 
да о сваком пројекту објекта намењеног туризму и 
угоститељству обавесте комитет за туризам и угости-
тељ ство владе народне републике. Комитет за тури-
зам и угоститељство владе народне републике предло-
жиће комисији за ревизију идејних пројеката свог 
претстгвника као стручњака. м.-ј. 

II. При оспособљавању постојећих угоститељских 
објеката 

Пре него што се приступи ма каквим радовима на 
оспособљавању неког постојећег објекта који треба 
да послужи туризму и угоститељству, односно пре нето 
што се приступи изради идејног пројекта за ове ра-
дове, инвеститор је дужан да намераване радове при-
јави повереништву за туризам и угоститељство обла-
сног народног одбора, односно повереништву (управи) 
за туризам и угоститељство среског (градског) народ-
ног одбора. Уз пријаву се прилаже програм изградњи 
(оспособљавања). 

У оваквим случајевима, тј. када се ради о осло-
собљавању објекта за туризам и угоститељство, није 
потребна сагласност комитета за туризам и угоститељ-
ство владе народне републике на идејне пројекте пред-
виђене у тач. Ј, овог упутства. 

III. Образовање и рад стручне комисије 
У циљу спровођења тач. I и II овог упутства коми-

тети за туризам и угоститељство 'народних република 
— за грађење нових објеката, а повереништва за ту-
ризам и угоститељство обласних народних одбора, 
односно повереништва (управе) за туризам и 
угоститељство среских (градских) народних одбора 
за оспособљавање постојећих угоститељских објеката', 
дужни су да у року од 10 дана од пријема пријаве 
и програма изградње (оспособљавања) образују; 
стручну комисију, која ће извршити преглед локације 
односног објекта и дати своје мишљење, како би уго-
ститељски објект одговорио условима односно потре-
бама угоститељства и туризма. 

Стручном комисијом за давање мишљења о гра-
ђењу нових угоститељских објеката руководи претстава 
ник комитета за туризам и угоститељство владе народ-
не републике. Стручном комисијом за оспособљавање 
постојећих угоститељских објеката руководи претстава 
ник повереништва за туризам и угоститељство обла-
сног народног одбора, односно повереништва (управе) 
за туризам и угоститељство среског, (градског) народ-
ног одбора. 

Стручна комисија се састоји од: 
а) претставника повереништва за туризам и уго-

ститељство обласног народног одбора, односно пове-
реништва (управе) за туризам и угоститељство сре-
ског (градског) народног одбора; 

б) претставника повереништва за народно здравље 
обласног односно среског (градског) народног одбора 
(санитарни инспектор); и 

в) потребног броја одговарајући! стручњака. 
Уколико се ради о оспособљавању објеката саве-

зног или републичког значаја, у комисију улази и 
претставник комитета за туризам и угоститељство 
владе народне републике. 

Инвеститор је дужан да препис мишљења коми-
сије из предњег става приложи уз идејни пројект при-
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ликом достављања комисији за ревизију идејних про-
јеката на одобрење. 

IV. Ово упутство ће се примењивати од дана 
обЈављивања у „Службеном листу Федеративне На-
водне Републике .Југославије",. 

Бр. 2111 
б септембра 1949 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за туризам и угоститељство, 
Владе ФНРЈ, 

Владимир Велебит, с, р. 
Сагласан, 
Претседник 

Савезне планске комисије, 
Борис Кидрич, с. р. 

6 9 4 . 

На основу члана 4 и 19 Основне уредбе о преносу 
делоза основних средстава државних привредних пре-
дузећа, у споразуму са Министром грађевина ФНРЈ, 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ДАВАЊУ НА ПОСЛУГУ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 

1) Ради правилног коришћења грађевинских ма- ' 
1џина могу грађевинска предузећа једна другима усту-
пати на привремену послугу своје недовољно искорич 
шћене грађевинске машине. 

У истом циљу може Министар грађевина ФНРЈ до-
нети решење да се недовољно коришћене грађевин-
ске машине савезних, републичких и локалних грађе-
винских предузећа предаду на привремену послугу дру-
гим савезним, републички^ и локалним грађевинским 
предузећима. 

Решењем може Министар грађевина ФНРЈ наре-
дити да грађевинско предузеће једне републике преда 
своје недовољно коришћене машине на послугу гра-
ђевинском предузећу друге републике. 

По потреби може Министар грађевина ФНРЈ ре-
шењем одредити да се са грађевинском машином при-
времено уступе и њени руковаоци. 

2) Решење о предаји на послугу грађевинских 
машина донеће Министар грађевина ФНРЈ на основу 
образложеног и провереног предлога директора гра-
ђевинског предузећа које грађевинску машину тражи 
на послугу или на основу евидентних података о ис-
коришћености грађевинске машине. 

Ово решење доставиће се заинтерес званим грађе-
винским предузећима и министарству грађевина народ-
не републике досадашњег корисника грађевинске ма-
шине. 

3) У решењу ће се нарочито предвидети да се 
машина мора предати комисиони, да послуга не може 
трајати дуже од једне године и да се машина по исте-
ку одређеног рока мора у исправном стању вратити 
предузећу од кога је примљена. 

Истим решењем нанменоваће се и комисија која ће 
извршити примопредају грађевинске машине. 

4) На основу решења Министра грађевина ФНРЈ о 
давању грађевинс.ке машине иа послугу закључиће гра-
ђевинска предузећа писмени уговор о послузи, у коме 
ће нарочито бити предвиђене одредбе о трошковима 

одржавања грађевинске машине, о року трајања послу-
ге, о томе да се машина сме користити само у сврху, 
за коју је намењена, да ће се одржавати у исправном 
стању, као и о одговорности за евентуалну накнаду) 
штете, 

5) Грађевинска предузећа су дужна да уговор о 
послузи закључе у року од три дана по пријему ре-
шења Министарства грађевина ФНРЈ. 

Уколико се предузећа не споразумеју о условима 
уговора, односно ако које одбије да закључи уговор, 
грађевинска машина се мора уступити новом кори-
снику по решењу Министра грађевина ФНРЈ. 

6) Директор грађевинског предузећа који грађе-
винску машину прима на послугу дужан је да одмах 
по склапању уговора достави Министарству грађевина 
ФНРЈ препис зап: синка о примопредаји и препис уго-
вора о послузи грађевинске машине. 

7) Директор предузећа који прима грађевинску ма-
шину на послугу, као и директор предузећа који гра-
ђевинску машину даје на послугу, дужни су да у року; 
од осам дана по извршеној предаји грађевинске ма-
шине на послугу о овом известе своје административ-1 
но-опсративне руксводиоце. 

8) Новчаном казном до 10.000 динара казниће се 
директор предузећа који ке поступи по решењу Ми-
нистра грађевина ФНРЈ односно који неоправдано од-
бије да закључи уговор. 

9) Ова наредба ступа на снагу даном об јављиван^ 
у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

Бр. 14925 
15 августа 1949 године 

Београд 
Претседник 

Савезне планске комисије, 
Борис Кидрич, с, р. 

Споразуман 
Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с. р. 

6 9 5 . 

На ос тову члана 5 Уредбе о привременим нор-
мама и привременим техничким прописима у грађе-
винарству, а на предлог Министра железница, ФНРЈ 
доносимо 

Р Е Ш Е Њ Е 
О СПЕЦИФИЧНОМ КАРАКТЕРУ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ 

МОСТОВА КАО ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 
1) При доношењу привремених техничких прописа 

имају се железнички челични мостови и железнички 
пропусти сматрати као грађевински радови специ-
фичног карактера уколико се прописи односе на: 

а) основна упутства; 
б) рачунска оптерећења мостова; 
в) пројектовање камених мостова и пропуста; 
г) пројектовање челичних мостова и пропуста. 
2) Ово решење примењиваће се од дана објављи-

в а н ^ у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

Бр. 5090 
5 септембра 1949 године 

Београд 
Претседник 

Савезне планске комисије, 
Борис Кидрич, с. р. 

Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с. р. 
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На основу чл. 30 ст. I Уредбе о извршењу бу-
џета и тачке X Упутства о вођењу двојног књиговод-
ства у установама и надлештвима који по буџету или 
тромесечно^ плану имају предрачун (буџетске уста-
нове и надлештва) — „Службени лист ФНРЈ" бр. 
57Ј47 — доносим 

6 9 8 . 

На основу тач. XXXIX Решења о рабатима и мар-
жама за производе односно групе производа за које 
су прописане јединствене цене са важношћу на целој 
територији Федеративне Народне' Републике Југосла-
вије „Службени лист ФНРЈ" бр. 62/48), у сагласности 
са Министром трговине и снабдевања ФНРЈ, доносимо 

Р Е Ш Е Њ Е 

0 ПРИМЕНИ УПУТСТВА О ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ 
ИНВЕНТАРА И МАТЕРИЈАЛА КОД ДРЖАВНИХ 
УСТАНОВА И НАДЛЕШТАВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИ-
; РАЈУ НА ОСНОВУ ОДОБРЕНОГ ПРЕДРАЧУНА 

I. На буџетске установе и надлештва примењи-
ваће се Упутство о вођењу евиденције инвентара н 
материјала код државних установа и надлештава који 
се финансирају на основу одобреног, предрачун 
(М. ф. број 28209/49), које ће бити објављено у по-
себном издању „Службеног листа ФНРЈ" и које чини 

^ саставни део овог решења. 

II. Ово решење примењиваће се о д дана објављи-
вање у „Службеном листу Федеративне Народне Ре' 
публике Југославије". 

Бр. 28514 
2 септембра 1949 године 

Београ,д 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

6 9 7 . 

На основу чл. 6 Уредбе о радним нормама („Слу 
жбени лист ФНРЈ" бр. 109 од 18 децембра 1948 го-
дине), а у сагласности са Министром грађевина ФНРЈ, 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИВРЕМЕНИМ НОРМАМА ЗА ПОСЛОВЕ КОД 
ГРАЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ГОРЊЕГ СТРОЈА ЖЕ-

ЛЕЗНИЧКА ПРУГА Г Н 283 

1) Привремене норме радног учинка за послове 
код грађења и одржавања горњег строја железник 
ких пруга Г Н 283, штампане као посебно издање Миг 
нистарства железница ФНРЈ, саставни су део овог 
решења и применаваће се на целој територији Ф с д ^ 
ративне Народне Републике Југославије". 

2) Ово решење ступа на снагу дано-м об ј-а пли-
вања у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 763 
14 септембра 1949 године 

Београд 
Министар железница, 

Тодор Вујасиновић, с. р. 

Сагласан, 
Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с, р. 

Р Е Ш Е Њ Е 

О НОРМАТИВИМА ЗА ИСПОРУКУ РОБЕ ПРЕХРАН-
БЕИЕ И ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ ДРЖАВНИХ ПОЉО-
ПРИВРЕДНИХ ДОБАРА, КОЈИ НИСУ ОБУХВАЋЕНИ 
РЕШЕЊЕМ МИНИСТРА ЛАКЕ ИНДУСТРИЈЕ ФНРЈ, II 
БР. 14203 ОД 10 ОКТОБРА 1948 ГОДИНЕ („СЛУЖБЕНИ 

ЛИСТ ФНРЈ" БР. 91/48) 

Нгзив артикла 
. Нормативи минималних 
Ј е д . количина 
М е р е и с п о р у к а 

ив фабрике иа стов арвшт 

1) Нормативи за пепо-
руку ирехраибе-
них артикала: 
масне киселине кг. 200 — 

казеин 51 500 — 

маслац II 50 — 
тврди сир 1) 200 — 

салама II 100 — 

суво месо II 200 — 
маст за јело II 1.000 — 
месне конзерве II 500 — 
Нормативи за испо-
руку резане грађе: 
четинари и меки ли-
шћари ј м3 15 — 

тврди лишћари II Ц . з , — 
Ово решење ступа на снагу одмах. 

Ш, Бр. 21912 
8 октобра 1949 године -

Београд 
Министар пољопривреде, 

инж Мијалко Тодоровић, с. р. 
Министар лаке индустрије, 

Јосип Цази, с, р. 

Сагласан, ^ 
Министар трговине и снабдевања, 

Осман Карабеговић, с. р. 

6 9 9 . 

На основу члана 17 Правилника о садржини и на-
чину закључивања уговора о раду („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 29/49), а у сагласности са Министром рада 
ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УВОЂЕЊУ ОБРАСЦА УГОВОРА О РАДУ У ЛАКОЈ 
ИНДУСТРИЈИ 

1. Писмени уговор о раду вакључцваће се са рад? 
минима у лакој индустрији по обрасцу уговора 6 раду 
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који је саставни део овог решења, а који ће се за-
себно отштампати и примењивати на целој терито-
рији Федеративне Народне Републике Југославије. 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављива-
њу у ,,Службеном писту Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

Бр. 5341 
6 септембра 1949 године 

Београд 
Министар лаке индустрије, 

Јосип Цази, с. р. 
Сагласан, 

Министар рада, 
Љубио Арсов, с. р. 

О Д Л И К О В А Н А 
На основу чл. 2 Закона о орденима и медаљама, 

а на предлог Врховног команданта оружаних снага 
ФНкЈ, Президијум Народне скупштине Федеративне 
Народне Републике Југославије 

р е ш и о Ј е 
да се за показану храброст и заслуге у савесном 

вршењу дужности чувара граница одликују. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

потпоручник Јакшић Николе Милета; 
војник Марковић Митра Миливоје. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД ПГ РЕДА: 
десетар Марковић Драгутина Љубиша. 

Бр. 183 
21 јула' 1949. године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, с. р. до И. Рибар, с, р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

УРАДИИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 30 од 4 октобра 1949 године објављује: 

Наредбу о пољопривредним производима који ће 
се куповати по одређеним државним (везаним) це-
нама, поред оних одређених Решењем о пољопри-
вредним производима који ће се куповати по државним 
(везаним) ценама; 

Решење о државним (везаним) ценама за воће и 
шумске саднице; 

Решење о државним (везаним) ценама за вино, 
вински мошт (ширу) и грожђе за прераду у економ-
ској 1949/50 години; 

Допу-ну упутства о прикупљању ушура (ујма) од 
млинова, крупара и круњача и о прикупљању мани-
пулативних вишкова жита од млинова у економској 
1949/50 години. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, у бројевима: 78, 79 и 80 немају, 
службени део. У броју 81 од 5 октобра 1949 године 
објављују: 

Наредбу о поступку код планирања и искази-
вања потреба потрошачких карата за месец новембар 
1949 године; 

Упутство о висини и начину одобравања учешћа 
у тржишној добити занатским произвођачем задру-
гама, произвођачем предузећима друштвених орга-
низација и приватним занатским радњама и предузе-
ћима код продаје производа намењених слободној 
продаји; 

Упутство о одобравању додатног износа добитка 
код одређивања цена производима намењеним сло-
бодној продаји. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 42 од 5 октобра 1949 године о б ј а в љ у ј е : ^ 

Уредбу о оснивању Главне дирекције предузећа 
за откуп коже и вуне; 

Уредбу о обавезном откупу коња за рад; 
Наредбу о одобравању количина ракије и вина 

које се могу утрошити у домаћинствима произвођача 
без плаћања пореза на промет производа. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

687. Уредба о откупу житарица у економској 
1950/51 години 1193 

688. Уредба о обавезном откупу стоке и свиња 
у 1950 години 1195 

689.. Уредба о откупу маслина и маслиновог уља 1197 
690. Уредба о преношењу надлежности на о-

бласне народне одборе 1199 
691. Уредба о завођењу и ношењу службеног 

одела (униформе) у поморству 1204 
692. Упутство о изменама тач. IV Упутства за 

извршење Уредбе о међусобном плаћању 
у привреди 1204 

693. Упутство о давању сагласности на идејне 
пројекте објеката намењених туризму и уго-
ститељству, као и о образовању и раду 
стручне комисије за давање мишљења о 
грађењу нових и оопоообљавању постоје-
ћих угоститељских објеката 1205 

694. Наредба о давању на послугу грађевинских 
машина — — — — — — — — — — — 1206 

695. Решење о специфичном карактеру желе-
зничких мостова као грађевинских радова 1206 

696. Решење о примени Упутства о вођењу еви-
денције инвентара и материјала код држав-
них установа и надлештава који се финан-
сирају на основу одобреног предрачуна — 1207 

697. Решење о привременим нормама за послове . 
код грађења и одржавања горњег строја 
железничких пруга ГН 283 — — — 1207 

698. Решење а нормативима за испоруку робе 
прехранбене и дрвне индустрије државних 
пољопривредних добара, који нису обухваће-
ни решењем Министра лаке индустрије ФНРЈ 
II бр. 14203 од 10 октобра 1948 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 91/48) — — 1207 

699. Решење о увођењу обрасца уговора о раду 
у лакој индустрији — — — — — —1207 

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

Штампа Југословен еног штампарско! предузећа, Београд 


