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896. 
На основу чл. I Закона o овлашћењу Влади ФНРЈ 

за доношење уредаба по питањима из народне при-
вреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра рада ФНРЈ, 
доноси * 

У Р Е Д Б У 

O РАДНИМ НОРМАМА 

Опште одредбе 

Члан I 
У циљу сталног подизања продуктивности рада, 

остварења социјалистичког принципа плаћања према 
количини и каквоћи рада и развијању радног такми-
чења као метода социјалистичког рада, обавезно је 
увођење радних норми на свим пословима на којима 
се радни учинак може мерити. 

Радним нормама мора се обезбедити остварење 
норматива радне снаге одређених од стране планских 
органа. 

Члан 2 
Радиом нормом има се утврдити радни учинак 

одређене врсте, количине и каквоће који радник има 
д а постигне у одређеном времену. 

Методи за утврђивање радних норми 

Члан 3 
Радне норме утврђују се техничким методама. 

Изузетно, надлежни ресорни министар (претседник 
комитета) може за поједине врсте послова дозволити 
утврђивање радних норми искуственим методом. 

Ближе прописе o начину утврђивања радних 
норми по наведеним методама доноси министар 
Владе ФНРЈ (претседник комитета) надлежан за ма-
тичну грану. 

Врсте радних норми 

Члан 4 
У циљу правилног и јединственог утврђивања 

радних норми одређиваће се, где год је то могуће, 
основне норме радних учинака (основне величине за 
нормирање), чијом применом се изоачунавају радне 
норме за одређени посао (изведена радна норма). 

Где основне норме радних учинака нису одређене, 
радне норме за одређене послове утврђиваће се не-
посредно (самосталне радне норме). 

, Члан i 
Радном нормом утврђује се радни учинак једног 

радника (појединачна радна норма) или радни учи-
нак два или више радника, (групна радна норма). 

Групна норма утврђује се тамо, где v«. 
везаности послова у радном процесу појединачни 
радни учинци утврђују у заједничком резултату (све-
дена радна норма), или где се, због природе самог 
посла, појединачни радни учинци не могу одвојено 
мерити и утврдити (колективна радна норма). 

Где један радник обавл.а послове ка два или више 
средстава за рад може се ' утврђив ати једна радна-
норма (сложена радна норма). 

Поступак и органи 

Члан 6 
Основне норме радних учинака утврђује мини-

стар Владе ФНРЈ (претседник комитета) надлежан 
за матичну грану. Он може њихову примену ограни-
чити на поједине привредне гране, подручје поједине 
народне републике или на поједина предузећа. 

Утврђивање основних норми радних учинака, ми-
нистар Владе ФНРЈ (претседник комитета) надлежан 
за матичну грану може препустити директору преду-
зећа, надлежном адмиаистративно-оперг/гивиом руко-
водиоцу, односно надлежном ресорном министру 
(претседнику комитета) народне .републике за преду-
зећа републиканског и локалног значаја. Основне нор-
ме радних учинака имају у овом случају привре-
мену важност и утврђују се уз сагласност министра 
Владе ФНРЈ (претседника комитета) надлежног за 
матичну грану. 

Изведене радне норме за сериску производњу и 
сериски ремонт утврђује надлежни административнои 
оперативни руководилац. Он може њихово утврђива-
ње препустити директору предузећа који их, у томе 
случају, утврђује уз одобрење административно-опе-
ративног руководиоца. 

Изведене радне норме за вансериеку производњу 
и ремонт и самосталне радне норме утврђује директор 
предузећа уз одобрење административно-оперативног 
руководиоца. Утврђене радне норме примењују се у 
отом случају и пре датог одобрења. 

Члан 7 
Свако предузеће има право и дужност да пред-

лаже измену основних норми радних учинака када 
су ове лревазиђене или постоји могућност за њихово 
превазилажење. 

Члан 8 
Радне норме установљавају стручна лица — нор-

мирци и достављају их са образложеним елаборатом 
органу надлежном за утврђивање радних норми. 

Нормиран односно руководиоци нормирана одго-
варају непосредно директору предузећа за правил 
ност норми ко је установљавају. 

Ближе прописе o организацији службе нормирања 
и систематизацији места нормирана донеће надлежни 
органи на основу важећих прописа. 
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Члан 9 
Код органа за утврђивање радних »ерми (чл. 6) 

оснивају се комисије за радне норме као саветодавни 
органи. 

Органи надлежни за утврђивање радних норми 
дужни су да саслушају мишљење своје комисије при-
ликом утврђивања радних норми односно давања са-
гласности и одобрења. 

Комисије имају право предлагања ревизије рад-
них норми односно основних норми радних учинака-. 

У састав комисије за радне норме улазе претстав-
ници синдикалне организације (форума), новатора 
рационализатори, ударници — односно најистакну-
тији радници, инжењери, техничари и нормирци. Са-
став и чланове комисије одређује орган при комо се 
комисија образује. 

Ближе поописе o организацији, саставу и раду 
комисија за радне норме доноси надлежни министар 
Владе ФНРЈ (претседник комитета). 

Комисије за радне норме односно поједини чла-
нови комисије, уколико њихово мишљење није 
усвојено, ол стране органа надлежног за испитивање 
радних норми, моту исто директно доставити не-
посредно вишем органу. 

Члан IO 

Норме се утврђују решењем којим се с р е ђ у ј е и 
д,:»н почетка њихове 'Обавезе примене. У решењу 
којим се утврђују основне норме радних учинака 
одредиће се рок у коме се на основу њих имају утвр-
дити изведене радне норме. 

Рокови 

Члан 11 
Кад директор предузећа утврди радне норме он 

их је дужан, са одговарајућим елеборатом и потреб-
ним подацима, доставити своме административно-опе-
ративном руководиоцу у року од 3 дана од доношења 
решења којим су норме утврђене. Административно -
оперативни руководилац дужан је да стави примедбе 
у року од 15 дана од дана пријема решења директора 
предузећа. У случају стављања примедаба одредиће 
се истовремено рок у коме се по њима има поступити. 
Ако СЕ на основу С Т А В Љ Е Н И Х примедаба вГм-ају утвр-
дити нове радне норме и, ако је у примедбама одре-
ђено да се и оне имају слати на одобрење, онда у 
том случају важе исти рокови као и када се норме 
први пут доставлззју на̂  одобрење. 

Члан 12 
Утврђене радне норме не могу се по правилу ме-

њати пре истека шест месеци од почетка њихове 
примене. 

Овлашћује се Претседник Привредног, савета 
Владе ФНРЈ да може, на образложење надлежног ре-
сорног министра (претседник комитета), прописиван 
и друге рокове трајања радних норми за поједине 
гране привредне делатности. 

Код увођења нових машина, постројења или ала-
та, промене технолошког поступка, примене прона-
лазака и новаторских предлога, .нове организације 
рада и т. сл. радне норме мењају се и ире истека рока 
из ст. I и 2. 

Евиденција и котрола 

Члан 13 
Орган над ле жан за утврђивање радних норми 

дужан је д?' у року од три дама., од дана који је од-
ређен за почетак њихове обавезне примене (чл. ТО), 
утврђене норме достави надлежном ресорним мини-
стру Владе ФНРЈ односно владе народне републике. 

Министри Владе ФНРЈ и министри владе народ-
не републике достављају норме министру Влада 
ФНРЈ надлежном за матичну грану. Утврђене основ« 
не норме радних учинака надлежни министри Владе 
ФНРЈ (претседници комитета), односно* други орган«! 
који су их утврдили, достављају у истом року Мини-
стру рад-' ФНРЈ. 

Министарства ће достављати одређене податке o 
нормама, начину увођења норми, роковима и томе 
слично надлежном министарству рада према пропи-
сима које iie донети Министар рада ФНРЈ. 

Члан 14 
Предузећа су дужна водити сталну евиденцију 

кретања радног учинка ио радним нормама за све 
•послове. 

Подаци o радним учинцима добија ју се са -кон-
тролно-евиденцијскнх места која су одређена систе« 
мотивацијом радних места у предузећу. Контролно-: 
евиденциска места морају бити постављена тако да 
омогућавају систематско праћење кретања радног 
учинка на свима радним местима, 

Ближе прописе o увођењу и организацији евиден-
ције и достављању и садржини извештаја и образаца, 
o роковима и другим питањима у вези са евиденци-
јом доноси надлежни ресорни министар Владе ФНРЈ 
(претседник комитети) у споразуму са Министром рада 
ФНРЈ и П(?етседником Привредног савета Владе 
ФНРЈ. 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 15 
Ресорни министри Вааде ФНРЈ (претседник« 

комитета) одређују решењем који се послови но 
лравилницима o распоређивању послова) у груне 
имају и у којем року нормирати. 

Уколико се на појединим пословима за које је 
предвиђено увођење радних норми, по мишљењу ди-
ректора изузетно не може спровести нормирање, ди-
ректор предузећа ће у року од IO дана од доношења 
решења из претходног става односно од дана кад се 
такав посао појави o томе обавестити свог админи« 
стративно-оперативног руководиоца. Административ-
но-оперативни руководилац, уколико се не сложи са 
мишљењем директора предузећа, наредиће нормира« 
ње дотичног посла, a ако га усвоји доставиће ствар 
надлежном ресорном министру (претседник коми-
тета) на коначно решење. 

Члан 16 
Овлашћује се Претседник Привредног савета Вла-

де ФНРЈ да наредбама! одређује мере vc рокове за 
спровођење у живот ове уредбе. 

Члан 17 
Ближа упутства за примену ове уредбе доноси 

по потреби Министар рада ФНРЈ у сагласности са 
Претседником Привредног савета Владе ФНРЈ. 

Члан 18 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративна Народне Републи-
ке Југо-сл авије". 

I l децембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбрану 

M рш'2\л Југославија 
Јосип Броз,Тито, с. р. 

Министар рада, 
Љубчо Арсов, е. p. 
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897. 
На в е н т у члана I Закона o овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, на предлог Министра грађевина ФНРЈ, 
Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

O РЕГИСТРАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈИ ГРАЂЕВИН-
СКИХ МАШИНА 

Члан I 

Сва надлештва, установе, предузећа, организације 
и грађани у чијем се поседу налазе грађевинске ма-
шине, без обзира да ли су исправне или неисправне 
и да ли служе грађевинској делатности или се упо-
требљавају у друге сврхе, дужни су да их у року 
од 15 дана по објављивању ове уредбе пријаве ради 
регистровање. 

Члан 2 

Нове грађевинске машине морају се пријавити 
ради регистрована у року од 8 дана п о њиховом 
пријему, 

У истом року мора се пријавити ради регистро-
вања промена корисника односно власника грађе-
винских машина, као и преправке грађевинских ма-
шина које у већем обиму мењају њихове техничке 
особине (намену). 

Члан 3 

Упис у регистар грађевинских машина врше ми-
нистарства грађевина народних република за својо 
подручја. 

Члан 4 
Пријаву за регистрацију грађевинских машина 

подноси директор предузећа, надлежни руководилац 
надлештва, установе, задружне или друге организа-
ције односно приватни власник грађевинске машине 

Лица наведена у првом ставу морају поднети и 
пријаву o преправкама које у већем обиму мењају 
техничке особине (намену) грађевинских машина. 

Нови корисници односно власници грађевинских 
машина морају поднети пријаве o промени ранијих 

"корисника грађевинских машина. ' 
Коме ће лица. из овога члана поднети пријаву за 

регистровање прописаће Министар грађевина ФНРЈ. 

Члан 5 
Регистроване грађевинске машине морају бити 

евидентиране (евиденција бројног стања). Евиденцију 
бројног стања грађевинских машина воде: 

1) Министарство грађевина ФНРЈ за све реги-
строване грађевинске машине на подручју ФНРЈ; 

2) министарства грађевина народних република за 
све регистроване грађевинске машине на подручјју 
народне републике; 

3) савезна и републиканска министарства и коми-
тети за регистроване грађевинске машине чији су ко-
рисници они, њихова предузећа и установе; и 

4) извршни одбори среских односно градских на-
родних одбора за грађевинске машине чији су кори-
сници они, њихова предузећа и установе, задружне 
и друге организације и грађани. 

Члан 6 
Поред евиденције бројног стања мора се водити 

л евиденција искоришћава«^ грађевинских машина 
(евиденција искоришћавања). 

Евиденцију искоришћавања воде корисници гра-
ђевинских машина. 

Начин вођења евиденције искоришћавања грађе-
винских машина прописаће Министар грађевина ФНРЈ 
у сагласности са Претседником Привредног савет? 
Владе ФНРЈ. 

Члан 7 
Новчаном казном до IO.ОШ.— динар,® казниће се 

одговорни службеник, корисник односно власник гра-
ђевинске машине: 

1) ако грађевинску машину не пријави ради ре-
гистрована или је не пријави у прописаном року; 

2) ако у пријави нззеде нетачне податке; 
3) ако у прописаном року не пријави преправке 

грађевинске машине које утичу на њене техничке 
особине (намену); 

4) ако у прописаном року не пријави промену 
корисника односно власника грађевинске машине; и 

5) ако у одређеним роковима не поднесе извештај 
o искориШћавању грађевинске машине. 

Члан 8 
A дм ин пс т p a i и bh o -к аз н ен и поступак воде и казне 

изричу извршни одбори среских односно градских 
народних одбора по прописима Основног закона o 
т р е п т а ј и м а 

Члан 9 
Прописи ове уредбе не односе се на надлештва, 

предузећа и установе из ресора Министарства на-
родне одбране. 

Члан IO 
Које се машине сматрају грађевинским машинама 

у смислу ове уредбе, начин регистрације грађевин-
ских машина, вођење регистра и евиденције грађе-
винских машина, форму образаца за регистрацију и 
евиденцију као и ближе одредбе за извршење ове 
уредбе прописаће Министар грађевина ФНРЈ. 

Члан li 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративне Народне Република 
Југославија". 

I l децембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с. р. 

898. 
На основу члана I Закона o овлашћењу Влади 

ФНРЈ за* доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, на предлог Претседник Комитета за задру-
гарство Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

O ПУТНИМ И СЕЛИДБЕНИМ ТРОШКОВИМА СЛУ-
ЖБЕНИКА ЗАДРУЖНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

~ Члан I 
За службена путовања ван места службовања, зг 

сеобу у случају премештаја из једног места у друго 
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као и за одвојен живот од породице, службеницима 
задружних организација припада накнада. 

Члан 2 
Прописи o путним и селидбеним трошковима др-

жавних службеника пр именоваће се сходно и на. слу-
жбенике задружних организација. 

Члан 3 
Највиши управни орган друштвене организације 

може одлучити да се прописи o путним и селидбеним 
трошковима државних службеника сходно примењују 
и на намештенике друштвених организација. 

Члан 4 
Овлашћује се Секретаријат Владе ФНРЈ за пер-

соналну службу да издаје ближа упутства за примену 
ове уредбе. 

Члан 5 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивању 

у „Службеном листу Федеративне В-родне Републике 
Југославије". 

l i децембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
u Министер неродне одбране, 

Маршал Ј у г о с л в и ј е 
Јосип Броз-Тито,. с. р. 

839. 

Ha основу члана 23 и 26 Уредбе o одређивању 
и контроли квалитета производа, a у сатласности са 
Претседником Савезне планске комисије, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

O ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ ВРШЕЊА ПОСЕБНЕ 
СТАЛНЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА 

НАМЕЊЕНИХ ИЗВОЗУ 

Члан I 
Посебну сталну контролу квалитета производа 

намењених извозу врше контролни органи Министар-
ства спољне трговине ФНРЈ и комитета за / спољну 
трговину при владама народних република, као и 
други органи које за то овласте Министар спољне 
трговине ФНРЈ и преседници комитета за спољну 
трговину. 

Комитети за спољну трговину организоване на 
подручју народних република контролну службу пре-
ма упутствима Министарства спољне трговине ФНРЈ. 

Општи надзор над вршењем посебне сталне кон-
троле квалитета производа' »смењених извозу, у ци-
љу as се ова служба једнообразно и правилно при-
мењује, вршиће Министарство спољне трговине 
ФНРЈ. 

Члан 2 
Контролну службу врше контролори и ревизори. 
Контролори су службеници комитета за спољну 

трговину и поставља их претседник комитета. Прет-
седници комитета за спољну трговину могу у спора-
зуму са надлежним државним органима постављати, 
као хонорарне контролоре, и службенике других 
надлештава, установа и предузећа који ће ову слу-
жбу обављати поред редовне службе. 

Место односно подручје на коме ће контролори 
обављати своју службу одређује претседник комите-
та за спољну трговину. 

Претседник комитета за спољну трговину ће сва-
ке године сачињавати списак контролора са назнаком 
места односно подручја на коме ће ови вршити кон-
тролу. Ове спискове ће претседници комитета за 
спољну трговину достављати саобраћајним предузе-
ћима и предузећу „Трансјуг". Исто тако претседници 
комитета1 за спољну трговину обавештен аћ е наведена 
предузећа o насталим променама у списку контро-
лора. 

Контролори морају бити снабдевени посебним 
исправама којима ће се на захтев предузећа или дру-
гих државних органа легитимисати као контролори. 

0 

Члан 3 
Ревизори су службеници Министарства спољне 

трговине ФНРЈ и поставља их Министар спољне тр-
говине ФНРЈ. Ревизори се могу повремено делеги-
рати на рад и при комитетима за спољну трговину, 
или на друга места, где се за то укаже потреба. 

Надзор над радом контролора врше ревизори. 
Ревизори могу решења контролора укинути, преина-
чити или место њих донети нова, било по службеној 
дужности или по жалбама предузећа. 

Члан 4 
Контроли _ квалитета подлежу сва роба намењена 

извозу за коју је одређено обавезно вршење такве 
контроле. 

Контрола квалитета производа има за циљ да 
установи да ли роба намењена извозу одговара усло-
вима предвиђеним прописима o квалитету производа 
и условима уговора закљученог са иностраним купцем 

Члан 5 
Контрола квалитета производа намењених извозу 

вршиће се на утоварнпм станицама и пристаништима. 
Исто тако ова се контрола може вршити над готовим 
производима у предузећима и сабирним складиштима. 

Контрола се може вршити и у погледу утовара, 
претовара и смештаја робе. 

У изузетним случајевима, ако је контролор спре-
чен да изврши преглед на утоварној станици, онда је 
комитет за спољну трговину дотичне народне репу-
блике овлашћен да одобри превоз робе до пограничне 
станице (пристаништа), где ће се извршити преглед 
робе, * 

Члан 6 
Предузећа која извозе -робу, односно „Трансјуг" 

обавезна су да пре сваког утовара робе обавесте o 
томе најкраћим путем надлежног контролора ради 
прегледа и издавања уверења o квалитету. 

Члан 7 
За робу која одговара прописима o квалитету и 

условима уговора контролори ће издати уверење o 
квалитету. 

Уколико контролор установи да прегледана роба 
не одговара прописима o квалитету односно условима 
из уговора са иностраним купцем, ускратиће издава-
ње уверења o квалитету и o томе обавестити надлеж-
ну управу за унапређење производње. 

Робу намењену за извоз која подлеже обавезној 
контроли предузеће „Транс југ" и саобраћајна преду-
зећа неће примати на превоз без прописаног увере-
ња o квалитету. 

Пограничне и пристанишне царинарнице неће до-
зволити прелаз преко границе робе која није снабде-
вена оваквим уверењем. 



Субота, 18 децембар 11948 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 109 — C тр-иа 1797 

Члан 8 
Ревизори могу вршити прегледе и доносити ре-

шења по питањима контроле квалитета и опреме робе 
намењене за извоз и ван места редовне контроле, па 
и по извршеном утовару робе. Преглед већ утоварене 
робе може се Извршити на утоварним, претоварним 
станицама и пограничним царинарницама, е тим да се 
не омета редовитост саобраћаја. 

Члан 9 
У случају да ревизор прегледом робе на прето-

варној станици или пограничној царинарници утврди 
да роба по свом квалитету, паковању или опреми не 
одговара условима под којима се дотични производи 
могу извозити, ревизор ће односној станици издати 
писмени захтев да се пошиљка задржи, a o томе ће 
најкраћим путем обавестити пошиљаоца. У случају 
да се ради o роби у квару или o лако кварљивој роби, 
ревизор ће је ставити на расположење најближем на-
родном одбору, ради што правилнијег искоришћа-
вања. 

Овај захтев ће се поднети на обрасцу и на начин 
који ће прописати Министар спољне трговине ФНРЈ 
у споразуму са Министром саобраћаја ФНРЈ. 

Члан IO 
Противу решења контролора предузеће може из-

јавити жалбу надлежном ревизору најкраћим путем, 
a најдуже у року од три дана од дана саопштења ре-
шења o ускраћивању издавања уверења o квалитету 

Жалба се може изјавити и телеграфска! или те-
лефонским путем, е тим да' се у предвиђеном року 
од три дала писмено потврди. 

Одлука по жалби има се донети најдаље у року 
од три дана од изјаве жалбе. 

Одлука ревизора је коначна. 
У случају да се жалба предузећа не уважи, тро-

шкове око изласка ревизора на терен сноси предузеће. 

Члан li 
Сви расходи у вези са организацијом и вршењем 

контролне службе покриваће се из предрачуна при-
хода и расхода комитета за спољну трговину на-
родних република. 

Сви расходи који се односе на организацију и 
одржавање ревизионе службе покриваће се из пред-
рачуна прихода и расхода Министарства спољне тр-
говине ФНРЈ. 

Члан 12 
Министарство спољне трговине ФН°Ј доставља-

ће Савезној управи за унапређење производње, на 
основу прикупљених извештаја од својих контролних 
органа, повремене извештаје o вршењу контролне 
службе и o свима запажањима у погледу квалитета 
производа намењених за извоз. 

Нарочиту пажњу ће посветити достављању из-
вештаја o раду производних предузећа која не испу-
њавају услове прописаног квалитета, односно o оним 
предузећима која у својој производњи постижу наро-
чите успехе. 

Члан 13 
Административно-казнени поступак и казне за 

повреде прописа o посебној сталној контроли квали-
тета производа намењених извозу означени су у 
Уредби o изменама и допунама Уредбе o контроли 
извоза и увоза („Службени лист ФНРЈ" бр. 90/48). 

Члан 14 
вај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у .Службеном листу Федеративне Народне Репу- . 
блике Југослви је" . 

Бр 82794 
30' новембра 1948 године. 

Београд 
Министар спољне трговиле, 
Милентије Поповић, с. р. 

Сагласан, 
Претседник Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

900. 
Нг основу чл. 17 Уредбе o радним нормама*, a у 

сагласности са Претседником Привредног савета 
Владе ФНРЈ, проппсујем 

ОПШТЕ УПУТСТВО 

ЗА ПРИМЕНУ УРЕДБЕ O РАДНИМ НОРМАМА 

Основне одредбе 

1) Уредба o радним нормама одређује да. радне 
норме морају обезбедити оствгрење норматива рад-
не снаге утврђених од стране планских органа,. Ова 
одредба повлачи плански карактер радних норми. 
Нормативи радне снаге постављају се на основу по-
стигнуте продуктивности осла у протеклој години 
и предвиђених фактора и услова који треба Да по-
дигну продуктивност рада у идућем планском пе-
риоду. Према томе, нормативи као саставни део 
плана морају се остварити; што значи да и норме 
морају бити постављене тако да то остварење обе-
збеде. То је наравно минимални захтев и одговорни 
орган* имају дужност, дч побзљшавањем метода и 
организације рала подижу његову ппО|луктивност 
и изнад степена предвиђеног нормативима1. 

2) Радна норма је норма времена или норма ред-
ног учинка (норма израде). 

г) Норма времена je време потребно за израду 
јединице производа односно за постигнуће неког 
другог датот радног учинка одређеног квалитета. 

б) Норма радног учинка је величина' обрнуто 
пропорционална норми времена, a преставља коли-
чину јединица производа или неког другог ратног 
учинка Kole р"'дик односно група радника има да 
изради односно СВОЈИМ редом да постигне у одре-
ђеној јединици времена. 

Радна норма утврђује се н,? основу учинка који 
се налази н.з соедини између просека учинка уд "ту-
ника и учинка добрих радника. Под добрим радни-
цима подразумевану се радници КОЈИ постојећу норму 
испуњавају или и унеколико премашују. 

Методи за утврђивање радних норми 
ЗЈ Метод по коме се имају утврђивати радне 

норме јесте, по правилу, технички метод. Технички 
метод састоји се у проучавању и одређивању раци-
онални* операција и најбоље организације рада и 
утврђивању на тој основи потребног радног времена. 

Изузетни за нормирање може се применити ме-
тод по искуству, који је сумарне природе, и своди се 
Hai утврђивање потребног радног времена на основ;/ 
праксе, статистичких података'., сумарног посматра-
н а и упоређиван^, Овлашћење за утврђивање рад-

I 
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них норми методом по искуству може да да само 
надлежни министар Бледе ФНРЈ или владе народне 
републике 

Начине утврђивања радних норми по наведеним 
методима прописује министер Владе ФНРЈ надлежан 
за матичну грану. Министар надлежан за матичну 
грану леете он: j министар, који је надлежан да за 
дотичну грану доноси правилник o распореду по-
слова у групе. Према томе, на пр. за послове металне 
гране надлежан je Министар тешке индустрије ФНРЈ, 
»s- грађевинске послове Министар грађ ев иња ФНРЈ 
итд., и ако се наведени послови инсче обављају у 
готово свим гранама привредних делатности. 

Врсте радни норми и надлежност за њихово 
утврђивање 

4) Уредба предвиђа да ће се, у циљу правилног 
и јединственог утврђивања радних норми, свуда где 
је то могуће утврђивати основне норме за радне 
учинке, TJ основне величине за нормирање. 

Под основном нормом за радне учинке подразу-
мева се време утврђено зм извршење појединих опе-
рѕодца или њихових делова', на основу кога се може 
утврдити радна норма за послове који садрже исте 
радне операције односно њихове делове. Основне 
норме з,? радне учинке служе дакле за утврђивање 
радних норми оне врсте послова за чије су елементе 
установљење основне норме. Ова могућност заснива 
се на чињеници1 д \ разноликост једне врсте послова, 
у суштини поетсгављ? само различите комбинација 
ограниченог 6poia њихових елемената. На пр.: узети 
предмет рад?, постабити ra на одређено место, 
причврстити га и пустити у погон CTOOJ , радње су 
које се појављују код неодређеног броја послова. 
Према томе време утврђено за обављање тих радњи, 
може послужити за утврђивање радних норми за све 
послове код КОЈИХ се те радње појављују уз исте 
битне факторе (величину тежина, облик предмета, 
тип машине итд.) односно и уз измењене факторе, 
уколико се разлика између фактор.?1 може изразити 
Јссефицијентом тј. простим повећањем или смањењем 
потребног времена. 

Гзрме израчунате на основу основних норми за 
рад*: 2 учинке јесу изведене нопме. док норме утвр-
ђене непосредним мерењем потребног времена јесу 
самосталне падне норме. 

Основи.' норме за радне учинке Доприносе v 
највећем степену примени јединствени^ месила при 
нормирању и потстичу на '"гучеву организацију рата 
ке ја је као најбоља, усвојена при њиховом утврђи-
вању. Оне кп0 нормативни материјал имају највећу 
примену тамо где je изведена типизација техноло-
шким процеса. 

Ла би се постигао напред изложени циљ, »гиме 
п о ц е п а ''един ств °чих меоилл и што боља органи-
зација рада, уредба прописује да основне норме за 
p - у ч и н к е утврђује, по правилу, микистап Владе 
ФНРЈ надлежан з>'- матичну грану. Он може ово 
правду изузетно пренети »-i a л мин и cip a т и в но - оп f 
тивно-Г P УКОВ O дио UA, једно или више предузећа 
односно »a предузећа републиканског и локалног 
значаја на надлежног министра владе народне ре-
публике. Међутим, основне нео ме Kofe се утврђују од 
с т а н е администратизно-оиеоатичног руководиоца, 
директора п р е у з е ћ а односно министра народне ое-
лгблике pi""леже претходно* согласности "инм.стоа 
Brni'е ФНРЈ надлежног за матичну т а н у . Па би се 
/избегло одуговлачење и већа п е е л - r a - i биће сва-
како потребно I A СЕ код дав-ањ®, овлашћења за v T B D -

основних норми од стране мин исто," Владе 
ФН!РЈ уједно дају и потребна начелна упутства од-
носно смернице. 

Изведене радне норме за сериску производњу и 
сериски ремонт утврђују административно-оператив-
ни руководио ци кој«; ово. утврђивање могу пренети 
на директора предузећа И у овом-случају, на утврђе-' 
не радне норме од стране директора предузећа 
ади и н ис т p ат, ив н о - om ер ат ив ни руководиоци дају прет-
ходно одобрење, што значи, да се утврђене норме 
пре датог одобрења' не могу примењивати. 

Изведене радне норме за вансериску (производњу, 
и ремонт и самосталне радне норме утврђује дирек-
тор предузећа, a одобрава их административнсмше-
ративни руководилац. Међутим, у овоме случају! 
почетак примене норми није везан за одборење, те 
се исте могу примењивати и пре него што је била 
дато одобрење. Рок у коме се норме не могу мењати 
(чл, 12 уредбе) тече од дана почетка примене, a уко-
лико је административно-оперативни руководилац 
учинио накнадне измене, онда од дана кад су те из-
мене ступиле на снагу. 

5) Према организацији рада, у којој долази до 
најпунијег изражаја међусобна повезаност послова: и 
рационални распоред појединих радника »a поје-
дине послове, радне норме се деле на појединачне, 
групче и сложене, a групне на сведене и колективне. 

Одређени производ односно други радни учинак; 
добија се одвођеним радом појединих радника или 
заједничким међусобно повезаним радом групе рад-
ника. У првом случају одређиваће се појединачна., 
a у другом групна радна -норма. 

Груп a?, радна норма добија се на основу мерења 
појединачних редних учинака учесника групе (сведе-
на радна норма); међутим, уколико појединачне рад-
не учинке Mije могуће појединачно мерити, одређи-
ваће се групна радна норма непосредним мерењем 
заједничког (групног) учинка (колективна радна 
норма) I 

Под сложеном радном нормом подразумева се' 
утврђивање нооме за рад једног раднику или радне 
групе (бригаде): I 

а) на неколико груписаних једнотипских ма-
шина (соедстава ,qa рад), које обављају једну те исту 
операцију; 

б) на неколико- груписаних једнотипских ма-
шина (следства за раи), које обављају разне опе-
рације: и I 

в) на неколико груписаних разнотипских маши-
на (средстава за рад), које обављају разне операције1 

(резање, глодање, стругане итд.). 

Поступак и органи 
6) Нормиран и друга стручна лица, иступајући 

по прописаним методима и начинима, врше све тех-
ничке радње око установљавања гадних норми, при-1 

примају матеоиЈгл и израђују стручни елаборат уи 
коме M^pai" бити ДГ|ти следећи подаци: 

а) назив посла, 
б) метод утврђивања радних норми; 
Bl операција; 
г) врста p дне норме; 
д) во^ме за Јединицу (норма времен^ оз« струк-

туром времена (поипремно-завршно, оперативно: 
технолошко и помоћно, допунско итд.); 

ћ) висина радне норме (норма радног учинка-
израде); 

е) количина, квалитет и димензије материјали 
по нормативима: 

ж) опис других података односно елемената 
специЛичних за ппетшет нормирања; и 

з) гоупа односне групе посла по тарифи. 
Опрану надлежном за утврђивање падни* норми 

подноси се СТРУЧНИ елабооат са потребним прило-
зима. који сазоже све техничке предрадње и озго-
в "оа jv ће предлоге a"- утврђивање радне норме са 
образложен* има к"о и са- назнаком: под под каквим 
бм условима и околностима предложене радне норме 
имале да буду обавезно примењиване 



О Г Л А С Н И Л Е О 
С Л У Ж Б Е Н Е О Б Ј А В Е 

ДРЖАВНА КЛАСНА ЛУТРИЈА 

Срећке U класе IO кола важе за FU класу IO кола 
Државна класна, лутрија на основу члзна 7 сво-

јих општих правила огласила је, следеће среске II 
Класа IO кола да важе за III клзсу IO кала!, и то: 

Ук број 2789 знак разликовања Б 
Ук и 4016 „ Ч ty е 
Ук II 8546 „ it в 
% II 85" 7 >9 Б 
Ук II 8548 „ 91 Б 
Ук II 8,549 „ В 
Ук •I 8745 „ >9 А 
Ук II 8834 „ А 
Ук II 15910 „ А 
Ук II 2 2310 „ fi д 
Ук •I 25952 „ >9 д 
Ук 29402 „ А 
и I I 31212 „ fi Б 
Vi II 35646 „ f i А 
Ук II 44404 „ А 
Ук »I 47022 „ f t Б 
и II 47023 „ 9> Б 
Ук II 47024 „ В 
Ук •I 47025 „ tf Б 
Ук II 47026 „ M Б 
Vi II 51217 „ f i А 
Ук II 55445 „ А 
Ук • I 60876 „ fi А 
Ук и 60376 „ В 
Ук il 60376 „ f i C 
Ук il 60376 „ f i д 
Ук li 76926 „ f i А 
Ук it 78803 „ f i Д 
Ук il 85999 „ f i C 
Ук il 89503 „ А 
Ук 89864 „ f i Б 

"Ук 95489 „ А 
Ук 98363 jV А 
Према томе оригиналне срећке HI 

под горњим бројевима и знацима разликовања не-
мају никакве вредности. 

Број 6331. — Из административно-правног оде-
љења Државне класне лутрије, 6 децембра 1948 го-
дине. K 598 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДОСАДАШЊЕГ В. Д. 
ЗАВ0ДСК0Г ИНЖЕЊЕРА РЕОНСКЕ ДИРЕКЦИЈЕ 

ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДУВАНА — МОСТАР 

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и.чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
бр, 17799liv од 21 јунл 1948 године, разрешен је ду-
жност« инжењер Бранимир Мајић, досадашњи в. д. 
заводски инжењер Реонине дирекције за производњу 
дувзи-а—Мостар и од 22 јуна 1948 године престаје 
му право да потписује фирму предузећа. 

Bip. 39939. — И? Министарства финансија ФНРЈ, 
9 новембра 1948 године. K 676 1-1 

RAZREŠENJE I POSTAVLJENJE DIREKTORA TO-
VARNE DOKUMENTNiH IN KARTNIH PAPIRJEV SA 

SEDIŠTEM U RADEČE PRI ZIDANEM MOSTU 
Ministarstvo finansija FNRJ. u smislu či. 17 Osnov-

nog zakona o državnim privrednim preduzećima i či 
18. Pravilnika: o registraciji državnih privrednih pre-
duzeća, objavljuje: 

Rešenjem Ministarstva Inke industrije FNRJ br. 
30108 od 27 oktobra 1948 godine, razrešen je dužnosti 
Rozin Miloš, dosadašnji direktor Tovarne dokument-
nih in kantnih papirjev sa sedištem u Radeče pri Zi-
danem Mostu i od 19 neve mb га 1948 godine prestaje 
mu pr.:/vo da potpisuje firmu preduzeća. 

Rešenjem Ministarstva lake industrije br. 10983 2 
od 29 ju'ia 1948 godine postavljen je Koseći Šibano гл 
direktora Tovarne dokumentnih in kart nih papirjev 
sa sedištem u Radeče pri Zid nem Mestu na dužnost 
stupio 19 novebnai 1948 godine od koga dojila ima 
pra/io da potpisuje firmu preduzeća u granicama 
ovlašćenja. 

Br. 42275. — Iz Ministarstva finansija FNRJ 25 
novembra 1948 godine. 

K 595 I-I 

ПОСТАВЉАЊЕ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ — БЕОГРАД 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ 
бр. 2797 од 27 септембра 1948 године, постављен је 
Полић Драгослав, за директора Предузећа за* међу-
народну шпедицију — Београд и на дужност ступио 
8 септембра 1948 године од кога дана има право да 
потписује фирму предузећа, у границама овлашћења. 

Бр. 40866 — Из Министарства финансија ФНРЈ 
16 новембра 1948 године. 585 1-1 

ПАЖЊА ПРЕТПЛАТНИЦИМА 
Свима претплатницима „Службеног листа ФНРЈ" 

који нису обновили претплату за 1949 годину упла-
том или закључница«! биће обустављено отпремање 
од I јануара 1949 године. 

Закључница и чековна уплатнице за обнову прет-
плате благовремено гу отпремљене свима досадаш-
њим претплатницима, па уколико који од претплати 
ка још није вратио испуњену ?акљ^ччнну или извр-
шио уплату, молимо Да то учини како би се избегла 
обустава отпремања „Службеног листа ФНРЈ'" од 
I јануара 1949 године. 

Претплата ?i 194» годину износи 350.— динара 
и полаже се одједном. 

Молимо све претплатник да за отпрему претпла-
те увек користе нашу чековну уплатницу коју смо до 
ставили са закључиш^, a уколико претплату до-
стављају вирмански чеком увек треба 'значити 
зашто се претплата доставља, 6poi примерака и број 
под којим је досад? приман лист (број у левом углу 
адресе). 

Претплату слати греко нашег чек. рачуна под 
Народне банке 1-470 880. 

„Службена саопштења Савезног уреда за цене'' 
у 1949 години неће посебно излазити, a сви прописи 
o ценама штампаће се У „Службеном листу ФНРЈ", 
па молимо да се претплата и не шаље. 
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ПРОМЕНА НАЗИВА ФИРМЕ И РАЗРЕШЕЊЕ И 
ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА ИЗДАВАЧКОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА „ИНДУСТРИСКА КЊИГА" СА СЕДШТЕМ 

У БЕОГРАДУ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл IS Правилника е регистрацији државних 
привредних предузећа, об јављује : 

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 2273/48 од 13 јула 
1948 године назив фирме државног привредног пре-
дузећа општедржавног значака „Иду е треска. књига" 
издавачко предузеће .Министарства индустрије ФНРЈ 
мења се и гласи: 

ћим.а и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, об јављује : 

Решењем Комитета за ш и ем географију Владе 
ФНРЈ бр. 9245 од 8 новембра 1948 године, овлашћен 
је Александар Херои, шеф Одељења за иностран-
ство „Југославија филм" Предузећа за увоз, извоз 
и расподелу филмова са седиштем у Београду да-
само у одсутности дирек гора може да потписује 
фирму предузећа у границама овлашћења. 

Ово овлашћење важи од 8 новембра 1948 године. 
Бр. 41031. — И з Министарства финансија ФНРЈ 

17 новембра 1948 године. 584 1-1 

ИЗДАВАЧКО П Р Е Д У З Е Ћ Е „ИНДУСТРИСКА 
КЊИГА" 

Решењем Министарства тешке индустрије ФНРЈ 
бр. 1475 од 31 јула 1948 подине, разрешен је дуж-
ности Ђорђевић Момчило, досадашњи директор из* 
давачког предузећа Индустриска књига" cai седиш-
тем у Београду и од 8 септембра 1948 године, пре-
стаје му право да потписује фирму предузећа. 

Решењем Министарства, тешке индустрије ФНРЈ 
бр. 1886 од 20 августа! 1948 године, постављен је 
Јаков Медена, за директора издавачког предузећа 
„Индустриска књига" са седиштем у Београду и ва 
дужност ступио 8 септембра 1948 године од кога 
дана има право да потписује фирму предузећа у 
границама овлашћења. 

Бр. 39934. — Из Министарства финансија ФНРЈ 
8 новембра 1948 године. 587 1-1 

РУДНИК АЗБЕСТА „СТРАГАРА ПРЕНОСИ СЕ ИЗ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ОПЕРАТИВИОГ РУКОВОД-
СТВА ГЕНЕРАЛНЕ ДИРЕКЦИЈЕ РУДНИКА И ТО-
ПИОНИЦА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА МИНИСТАРСТВА 
РУДАРСТВА ФНРЈ ПОД АДМИНИСТРАТИВНО-
ОПЕРАТИВНО РУКОВОДСТВО ГЛАВНЕ ДИРЕК-
ЦИЈЕ ЗА АЗБЕСТ МИНИСТАРСТВА ТЕШКЕ ИН-

ДУСТРИЈЕ ФНРЈ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа., об јављује : 

Решењем. Владе ФНРЈ IV бр. 8034/48 .од 30 сеп-
тембра 1948 године државно привредно предузеће 
ошптедржавнсг значаја Рудник азбеста „Стражари" 
издваја се из администратиЕно-оперативног руковод-
ства Генералне дирекције рудника и топионица обо-
јених мет1 ла Министарства рударства ФНРЈ и пре-
носи У административно-оперативно руководство 
Главне дирекције за азбест Министарства тешке ин-
дустрије ФНРЈ, заједно са свим основним и норми-
раним обртним средствима и фондом руководства, 
као и са. свим правима и истраживањима које буде 
имао на- дан преноса 

Бр. 42707 — Из Министарства финансија, ФНРЈ, 
27 новембра 1948 године 

K 596 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ФИРМЕ „ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ФИЛМ" ПРЕДУЗЕЋА ЗА УВОЗ, ИЗ-
ВОЗ И РАСПОДЕЛУ ФИЛМОВА СА СЕДИШТЕМ 

У БЕОГРАДУ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-

РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА И 
СЕКРЕТАРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ ХЕ-
МИСКИХ ПРОИЗВОДА „ХЕМПРО" СА СЕДИШТЕМ 

У БЕОГРАДУ 

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 
Основног закона, o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, об јављује : 

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ 
бр. 3023 од 20 октобра 1948 године, разрешен је 
дужности Кртолица Војин, досадашњи заменик ди-
ректора Предузећа »а увоз и и з в о з хемиских про-
извода „Хемпро" са седиштем у Београду и од 22 
новембра 1948 године престаје му право да потпи-
сује фирму предузећа. 

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ 
бр. 3698 од 22 новембра 1948 године, разрешен је 
дужности Грабовац Тихомир, досадашњи секретар 
Предузећа за увоз и извоз хемиских производа и 
и од 22 новембра престаје му право д£ 'потписује 
фирму предузећа. 

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ 
бр. 26/19 од 14 октобра 1948 године, постављен је 
Вукчевић Никола за секретара Предузећа за увоз и 
извоз хемијских производа „ Х е м и ј о " оа седиштем у 
Београду и од 23 новембра 1948 године има право 
да потписује фирму предузећа у случају спреченост!! 
директора у границама, овлашћења. 

Бр. 42567 Из Министарства финансија ФНРЈ 
26 новембра! 1948 године. K 594 1-1 

RAZREŠENJE I POSTAVLJENJE ZAMENIKA DIREK-
TORA PREDUZEĆA JADRANSKA LINIJSKA 

PLOVIDBA SA SEDIŠTEM NA SUŠAKU 

Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu či. 17 Osnov-; 
nog zakona o državnim privrednim preduzećima i č i 18 
Pravilnika o registracij i državnih privrednih preduzeća, 
objavl ju je : 

Rešenjem gen е mine direkcije t rgovačke mornarice 
Ministarstva pomorstva FNRJ br. 53008/1948 od 22 ok-
tobra 1948 godine, razrešen je dužnosti Anton Dular, 
dosadašnji zamenik di rektora jadranske l inijske plo-
vidbe sa sedištem ца SuSatku i od 31 oktobra 1948 go-
dine pres ta je mu pravo da- potpisuje f i rmu preduzeća. 

Rešenjem Genenafoe di rekci je t rgovačke mio mah 
rice Ministarstva pomorstva FNRJ br. 53908/1948 od 22 
oktobra 1948 godine, postavl jen jie Mar janović Branko 
za zamenika direktora jadranske l inijske plovidbe sa 
sedištem na Sušaku i od И novembra 1948 godine ima 
pravo da po tp isu je f i rmu preduzeća u slučaju sp reše-
nosti ili- odsutnosti d i rek tora u granicama ovlašćenja1, 

Br. 41377. — Iz Ministarstva f inansi ja FNRJ 18 no« 
vembra 1948 godine. 588 l - l 
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ИЗГУБЉЕНЕ ИСПРАВЕ 
М Е Д А Л И ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД изгубио сам и 

оглашавам неважећом. — Доне Трајчески, Суво-
дол, Околија Демирхисзрска. K 582 1-1 

ПОТВРДУ ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ и ОРДЕНА 
ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД оглашавам неважећим. — 
Станоје Цекић, Сремски Карловцу, K 581 1-1 

ПОТВРДУ И ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 56141 изгу-
био сам и о г л а ш а в а их неважећим. — Раде Ђу-
рић, потпоручник, Београд. 551 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 68001 изгубио сам и 
оглашавам га неважећим. — Петар Радмановић, 
капетан, Београд. 550 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД HI РЕДА бр. 26956 
изгубио сам, па га оглашавам неважећим. — Ду-
мић Анте, мајор, Нови Сад. 549 1-1 

ПОТВРДУ ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА 
оглашавам неважећом. — Мујо Дедић, Сарајево. 

K 549 1-1 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 3166 изгубио сам и огла-

шавам га неважећим. — Асен Р. Усаинооки, Мур-
а т о в о , околија Демирхисарска, Македонија'. 

K 583 1-1 
ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦУ 1941 бр. 4050 изгубио 

сам и оглашавам је неважећом. — Лукић Бранко, 
Горњи Подградци з. п. Босанска Градишка. 

K 579 1-1 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 23522 изгубио сам и сгл-а 

шавам га неважећим. — Миле Шуманов, Скопље. 
K 580 1-1 

УВЕРЕЊЕ ОДЛИКОВАЊА ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА 
НАРОД III РЕДА изгубио сам и оглашавам га не-
важећим. — Чико Младен, потпоручник, Сплит Со-
л а р н и 40. 

УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ, УВЕРЕЊЕ ОР-
ДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА и УВЕРЕ-
Њ Е МЕДАЉЕ ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам, па ах 
•оглашавам ие-ажећим — Иван Билшков, потпоруч-
ник, Панчево. 548 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 46033 изгубио сам и огла-
шавам na неважећим. — Јовановић Светомир, По-
жаревац. 547 l - l 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 12103 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Благоје Т. Николовски, 
Скопље. 546 1-1 

МЕДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД изгубио сам и оглв 
шавам је неважећом. Велимир М. Савић, Оране — 
Лебане. 545 1-1 

ОРДЕН БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА III РЕДА бр. 
3212, ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА бр. 
9720, ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 11277 и ОРДЕН 
ЗА ХРАБРОСТ бр. 42522, изгубио сам и оглашавам 

„ eto неважећим. — Жива Шијачки, капетан, Нови 
Сад. 544 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 21774 и УВЕРЕЊЕ ОР-
ДЕНА ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам и оглашавам их 
неважећим. Милан Поповић, војни чиновник, Бео-
град. 543 l - l 

УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА, 
и ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА бр. 1596 
изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Ђор-
ђевић Велимир. Београд. 542 1-1 

КЊИЖИЦУ ПАРТИЗАНОКЕ СПОМЕНИЦЕ 1911 бр, 
,525 оглашавам важећом. — Аћим Ивановић Бео-
град. 538 1-1 

»ЈПАРТИЗАНСКУ СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 3473 изгу-
био сам и оглашавам је неважећом. — Миковић 
[Марко, директор Среског ин ва лидског привредног 
предузећа!. Панчево. K 572 1-1 

МЕДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ, УКАЗ бр. 515/47 изгубио 
сам и оглашавам з* неважећу. — Божо В. Остојић, 
ст. водник, в. п. 3882—13, Радовллгца. K 573 1-1 

МЕДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ добивену указом бр. 239 
29 априла 1946 године изгубио сам и оглашавам 
за неважећу. — Пишкур Метод, Горња Лендава 
к. бр. 6. K 574 1-1 

МЕДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД, МЕДАЉУ ЗА 
ХРАБРОСТ и ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 57869 
изгубио сам и оглашавам неважећим. — Љубомир 
Божсгћ. заставник, в. п. 998&—16 Бјеловар. 

K 575 1-1 
ОРДЕН БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА П РЕДА бр. 

12184 и ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА 
бр. 7103 изгубио сам и оглашавам за неважеће. — 
Трнинић М. Bajo, капетан, Титово Ужице. 

540 1-1 
МЕДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД изгубио сам и 

оглашавам за неважећу. — Бубњевић Гојко, Твр-
дово—Босна«. 541 1-1 

МЕДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам и оглашавам 
је неважећом. — Димитрије Здравковић, Војводе 
Степе ул. бр 389. Београд. 559 1-1 

„ПАРТИЗАНСКУ СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 13950 из-
губио сам и оглашавам је неважећом. — М а р т и -
новић К. Којо, потпоручник, Цанкарева ул. IO 
.Београд 558 1-1 

„ПАРТИЗАНСКУ СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 4223 изгу-
био сам и оглашавам je неважећом. — Дабић 
Мирко, шум. техничар, Шумско господ гр ств o „Шу-
марица", Глина'. 562 1-1 

КЊИЖИЦУ бр. 9037 „ПАРТИЗАНОКЕ СПОМЕНИЦЕ. 
1941" изгубио сам и оглашавам је неважећом. — 
Станко Божић, Перка к. бр. 51, Вргин Мост. 

K 592 1-1 

„ПАРТИЗАНСКУ СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 9125 изгу-
био сам и оглашавам је неважећом. — Светомир 
Јовашевић, капетан. Демир Калија, Македонија. 

K 591 1-1 
ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД HI РЕДА оглашавам 

неважећим. — Раздаров Петар, заставник Крагу-
јевац. к 590 1-1 

МЕДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ оглашавам неважећом. — 
Дрљача Јован, водник, Београд. 564 1-1 

„ П А Р Т И З А Н О В СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 7154 изгу-
била сам и оглашавам је неважећом. — Милена 
Пајевић, поручник, Ћуприја. 563 1-1 

КЊИЖИЦУ бр. 7531 „ П А Р Т И З А Н К Е СПОМЕНИЦЕ 
1941" изгубио сам n оглашавам је неважећом. — 
Павле Чекић, капетан, Ниш. 561 1-1 

Л Е ГИТИМ A ЦИ J У бо. 12799 „ П А Р Т И З А Н О В СПО-
МЕНИЦЕ 1941" изгубио сам и оглашавам је нева-
жећом. — Душанка Половић, Београд, Браће Ју-
говића бр. 3. 560 1-1 

УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам и 
оглашавам га неважећим. — Ћусо Ђуро, млађи 
водник, Београд. 557 1-1 

МЕДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД оглашавам неваже-
ћом. — Мустафа A. Мустафовски, Скопље. 

555 1-1 
„ПАРТИЗАНСКУ СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 1711 огла-

шавам неважећом. — Сретен Ристић — Умка. 
554 1-1 

, .ПАРТИЗАНОВ СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 6981 огла-
шавам неважећом — Станка. Шпадијер, Херцег 
Нови. 553 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 14412 изгубио сам и 
оглашавам га. неважећим. — Никола Ђумић, Баг 
натско Велико Село, Кикинда. 552 1-1 
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ИЗДАЊА,„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ФНРЈ 
Продажно одељење „Службеног листа ФНРЈ" 

препоручује она издања: 
ЗБИРКА ЗАКОНА ФНРЈ 

Закон o кривичном поступку ?»а објашњен, и ма У ре-
дакцији др Владимира К:; ле ибер a; српско, хр-
ватско, словеначко и македонско издање; цена 
35.— динара. 

Закон o извршењу казни са. предговсром A. Рашког 
пића; српско, хрватско словеначко и македон-
ско издање; цена-7.— динара. 

Закон o државним службеницине са правилником o 
посебним личким додацима к уредбом o пут-
ним и селидбеним трошковима савезних др-
жавних • службеника; .српске, хрватско, слове-
иг.джо и македонско е гу; ање; цена IO.— динара. 

Породично право — савезни закони — изишло је 
иа штампе као свеска број 17 збирке Закона 
ФНРЈ са предговори . У ову књигу ушли су 
Основни закон o браку. Основни закон o ста-
•ратељетву Закон o усвојењу и Основни закоп 
o односима родитела и деце. На та ј начин она 
свеска преставља збирку свих досадо доне-
сених савезних закона из области поро дичи r 
ирзва; српско издање; цена 17.-— динара. 

Збирка прописа У Југословенско] армији друго пот-
пуно прерађено и допуњено издање, обухвата 
СБС важеће преписе ict,ји се односе на Југо-
словенска- армију, службу у њој, на војну оба-
везу, и сипу ну оружане силе стоком и прено-
сним средством , демобилизација', пензију вој-
них лица. помоћи, ордене, 'затим све прописе 
o ВОЈНОМ тужиоштву, војним судовима и вој-
ним дисциплини скии су до те м i. Издање латини-
цом: пена 30— динар;) 

Кривични закони« — Општи дсп — српско, хрват-
ско, словеначко и македонско издање са об-
р а з л о ж е н и : цена IO— динама. 

Збирка кривичних закона са коментаром у редакцији 
Моше Пијаде треће измењено српско издање: 

цена 27 — динара. 
Зокон o бирачким списковима с<. коментаром, у Ре-

дакцији Комитет- зч законодавство и из-град-
њу народне елисти Владе ФНРЈ, хрватско, сло-
веначко и македонско издања; цена 12.— ди-
нара. 

Закон o аграрној реформи и колонизација друго 
прерађено издање са објашњењимз и свим ре-
публичке™ прописима (ћирилицом); цена 42.— 
ди »af!.? 

Закон o држављанегву са коментаром др. И. Крбека 
и H. Оцокољић«. У редакцији Комитета за за-
конодавство и изградњу народне власти Вл де 
ФНРЈ (ћир-илипч « латиница) цена 25.— динама 

Основни закон o прекршајима ca образложеше^; 
српски, хрватско, словеначко и македонско 
издање; цена 8.— динара. 

Збирка пропис? o Народној скупштини и o Презн-
дијуму Народне скупштине ФНРЈ; хрватско из-
дање; ц°н* 20,— динара. 

Општи закон o народним одборима; српско и хрват-
ско издање; цена IO.— дин ра. 

Закон o експропријации са ^ ф а ш њ е њ и м а , у редак-
цији Комитета за законодавство ц изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, српско, хрват-
словеначка и македонско издања; цепа IO.— 
дин" ра. 

Закон o установл.ен.у права на пензију и o пензи-
онисању државних службеника са ко мен тром 
M Ђокића; дру!0 измењено српско издање; 
цеп^ 12— дин ра. 

Збирка прописа o струкама и платама државних слу-
жбеник!;; српско, хрватско, словеначко и м ке-
донело издање; цена 50.— динара. 

Ново законодавство o инвалидима сз коментаром у 
i редакцији Министарства Народне одбране; 

српско, хрватско и словеначко издање; цена 
18— дотира 

Основни заког o старатељку; хрватско, словеначко 
и македонско издање; цена 8.— динара. 

Закон o народно) милицији; српско, хрватско, сло-
веначко и македонско издање; цена 12.— ди-
нара 

Закоим o i't-ff-M ..-««,ус*-.-'-a и 
јавним скуповима и o растурињу дечје књижев-
н о с т i! штампе; српско, хрватско и слозенач-

•к издање; цепа 10— динара. 
Устав ФНР» (на најлонском и словенском) и ре-

1!уб."|".-к?чскк v ,<~игчТЈзл^: цент- 42.— динар?.. 
Устав ФНРЈ на словеначки , м а к е д о н с к и и хрват-

ском; цена IO.— динара. 

Устав ФНРЈ (минијатурен издање), на словеначком 
и м а к е д о н с к и ; ценз 6.— динара. 

ЗБИРКА ПРОПИСА ИЗ РАДНОГ ПРАВА 
Збирка прописа o радним односима; плате..наднице, 

и сва остала прим ња и пр; ва радника; српско 
и хрватско издање; цена 45— динара. 

Прописи o ученицима у привреди са објашњењима; 
српско изд ње: цена 20— динара. 

ЗБИРКА ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ 
Збирка уредаба наредаба и решења o добити, це-

нама и фондовима руководства, у редакцији 
Привредног савет i Владе ФНРЈ. свеска друга, 
у хрватском, словеначком и н а ј л о н с к о м из-
дању; цена IO— динара, a трећа свеска на 
с л о в е н а ч к и и м кедонском. цена 12- —динара. 

Прописи o новом начину снабдевања и o везаним це-
нама са рефератом Б Килрича. где еу сакуп-
љени сви важећи прописи o обезбеђеном снаб-
девању, куповини и продаји по везаним цена-
ма и сви ОСТАЛИ прописи o трговању; српско, 
хрватско и словеначко издање; цена 40.— ди-
нара. 

ЗБИРКА ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА 

Закон o таксама са коментаром у редакцији Мини-
старото финансија ФНРЈ, четврто измењено 
и допуњено српско и хрватско издање; цена 
17 д и н а р а . 

Девизни прописи ФНРЈ са коментаром др Вј. Мајк-
енер а и C. Ћуковић«; друго потпуно нрерз-
ћено издање; ценз 80.— динара. 

Допунско упутство за .попис — иивентарисање сред-
став сг њихових извора код државних трго-
вачких предузећа ,и установа! друштвене ис-
хране H3i дан 31 децембра 1948 године неоп-
ходно је свима државним трговачким преду-
зећима и установама . друштвене исхране, a 
може се добити код „Службеног лист? ФНРЈ" 
и код књижара; цет?? 4,— денара. 
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Стручни елаборат из претходног става подноси 
претходно на мишљење орган надлежан за утврђи-
вање радних норми комисији за- радне норме. 

7) Комисије 3.2- радне норме постоје у свакој 
ОСНОВНОЈ органиаашионо-лривредној јединици (преду-
зећу), код дирекција и других виших обједињена 
предузећа као и код министарстава (комитета) који 
руководе предузећима, 

Комисија за радне норме je састављена од над-
стручниЈих лица и од делегата одговарајуће синди-
калне организације (у предузећима) односно синди-
кати ог форум,а (ксд дирекции и других виших обје-
дињена предузећа односно код министарстава и 
комитета). У раду комисије увек учествује нормиран 
Извештај комисије може садржавати више мишљења' 
поводом елабората. 

Комисија зз> радне норме треба у своме раду да 
се руководи i» резултатима производ них саветовања 
у предузећу. 

Комисије имају право предлагања ревизије Рад-
них норми и давања предлога o могућности,a пре-
вазилажењ,? утврђених радних норми и појединих 
основних вредности за радно време. 

По обављеном поступку комисија за радне- норме 
подноси надлежном руководиоцу организационе је-
динице овој предлог за утврђивање односно зз> реви-
зију радних нсрми као и основи их норми за радне 
учинке. 

У предузећима!, у којима постоје два или више 
самосталних погона (одељења, радионица итд.), по-
ред опште комисије за предузеће, образује се по-
требан бро ј одељенских односно радионичких ко-
мисија за радне норме којима се да^у но претресање 
елаборати само по оним радним нормама Koje се 
имају претежно или искључиво примењивати .у тим 
одељењима односно радионицом a. У радионичку групу 
ових комисија улазе делегирани претставници рад-
ника дотичног одељења односно радионице. У свему 
осталом, иначе, примењује се г н и л о т о поступа« који 
важи за комисију за радне норме. 

8) У чл S уредбе предвиђено је да ће надлежни 
органи донети ближе прописе o организацији слу-
жбе нормирана. Према томе надлежни органи већ 
према величини и значају опганизаги^них јединица 
даће органи?,шију ове службе у већ^м или мањем 
обиму. У сваком случају за службу нормирања 
треба предвидети е црни.'ал и a лица кој« се органи-
зују било у отсеке. било одељења, било специјалне 
бирое, кош имају за задатак како с м о нормирање 
тако и проучавање целокупне проблематике која 
стоји у вези cs нормирањем. праћењем радних учи-
нака, организацијом рада итд. 

Рокови 

9) У чл. Il уредбе предвиђени су рокови у по-
ступку одобрења норми које утврђује директор пре-
дузећа. Норме се достављају на одобрење у po>xv 
од три дана. од доношења решења којим су утврђене. 
Пошто је у чл IO уредбе предвиђено да се дан по-
четка примене радних норми утврђује оним истим 
решењем, то значи да се ратне норме могу слити на 
одобрење и пре почетка њихове примене. Међутим 
слање »a одобрење само по себи на не запржака 
Примену радних норми_ Алминистоативно-оперативни 
руководилац je дужан одобрити достављене 
радне норме или ставити примедбе и дати 
потребна* упутства за њихову исправку у року од 
Ji5 дана од дјгна пријем® ел? бот ата. Утолико 
администрптивно-оперативн« р у к о в о д и л а враћа рад-
не »осме на исправку или допуну, дужа« је означити 
да ли м> после поступања- по примедбама треба 
повоено СЛЕТИ норме на одобрење. 

IO) Радне норме по правилу не могу бити мењане 
пре истека шест месеци од дана исчетка њихове при-
мене. Међутим, Претседник Привредног освета Владе 
ФНРЈ овлашћен је, да по образложењу надлежног 
ресорног министра (претседника комитета) или нп 
сопственој иницијативи, на основу података ресор-
ног министра, одреди и други (дужи или краћи) рок 
у коме се родне норме не могу менЈати. 

Пре рокова одређених уредбом односно реше-
њем Претседник^ Привредног савета Владе ФНРЈ. 
радне норме te мењају само код промене услова и 
фактора који су били узети у обзир приликом њи-
ховог у т в р ђ е њ а . Из примера д~тих V уредби види 
се да у питању могу бити само објективне околности 
које мењају- продуктивност рада, што значи .да се 
радне норме не могу мењати у случајевима када је 
Појачани и ш смањени радни учинак последица јачег 
или слабијег залагања! радника. 

Евиденција и контрола 

И) Да би радне норме испуниле циљ коме служе 
мораву бити реалне тј. да одржавају друштвену про-
дуктивност рада. Поред тога потребно' је стална 
контрола правилне примене важећих радних норми. 
Контрола! реалности и правилне примене радних 
норми има да' се оствари добром организацијом еви-
денције. Евиденција треба да омогући праћење рад-
них учинака по нормама како органима самога пре-
дузећа у циљ-' интервенције и давања потребних 
предлога, тако и вишим органима у циљу предузи-
ман^ свих потребних мера за унапређења система 
радних норми и подизања продуктивности рада уоп-
ште. Због свих ових разлога уредба предвиђа специ-
јалне прописе o организацији евиденције, које треба 
да донесу надлежни оесорни министри у споразуму 
са Министром рада и Поетседником Привред-
ног савета Владе ФНРЈ, a према' специфичностима 
појединих грана привредних делатности 

12) Да би се обезбедила примена прописа члана 
I уредбе, наиме — увођење радних норми на свим 
местима односно пословима на којима се радни учи-
нак може мерити, уредба предвиђа да ресорни мини-
стри одређују који се све послови по постојећим 
привилницима o распоређивању послова у групе има-
ју и у ком року нормирати. Ова решења одређују по-
слове за које се имају утврдити радне норме односно 
услове, под којима се извесни послови изузимају од 
нормирања. Уколико одговаоајући руководилац сма-
тоа да.нормирање и - ^ . е н т пгглч није могуће, a нор-
мирање је за та ј посао предвиђено, он се дужности 
нормирања може ослободити с м о одлуком надле-
жног министра. Према томе. да се један пос o не би 
обављао по радним нори,ама, мора- постојати или 
општа одретбз или специјална« дозвола надлежног 
министра. 

13) Ово опште упутство ступа на снагу даном 
објављиван^ у „Службеном ЛИСТУ Федеративна На-
родне Републике Ј у г о с л в и ј е " . 

Број 17281 
13 децембра 1948 године 

Београд 
Министар рода, 

Љубчо Арсов. е. p. 

Сагласан, 
Претседник Привредног савета 

Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 
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901. 

На основу члана 2 и 24 Уредбе o планском пре-
возу робе у железничком и речном саобраћају про-
пи су j ем 

У П У Т С Т В О 

O ПЛАНСКОМ ПРЕВОЗУ РОБЕ У ЖЕЛЕЗНИКОМ 
И РЕЧНОМ САОБРАЋАЈУ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 

1949 ГОДИНЕ 

1) Сва предузећа и установе савезног, републи-
канског и локалног значаја треба да поднесу пријаве 
превоза робе зз месец јануар 1949 године до 15 де-
цембра 1948 године. 

2) Предузећа су дужна пријавити за превоз У 
јануару како текућу производњу месеца јануара 
тако и све залихе које се затекну у предузећима на 
први јануар 1949 године. 

3) Упутне (истоварив) станице ће се пријавити 
на основу већ склопљених уговора за децембар 1943 
године и предуговора за 1949 годину. Измена упут-
них станица у плану превоза приликом предаје робе 
на превоз дозвољена је и ослобођена плаћања пе-
нала. 

4) Ово упутство односи се само за пријаву пре-
воза робе за месец јануар 1949 године. 

5) Ово упутство ступа на снагу одмах. 

Бр. 17179 
IO децембра 1948 године 

Београд 
Министар саобраћаја. 

Тодор Вујасиновић, с. р. 

902. 

На основу члана l i , у вези члана 7 и 8 Уредбе 
o финансирању и финансиској контроли инвестиција 
савезног, републиканског и локалног значаја, a у са-
гласности са Претседником Савезне планске коми-
сије, издајем 

H A P Е . Д Б У 

O ДОСТАВЉАЊУ ФАКТУРА ОД СТРАНЕ ГРАЂЕ-
ВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА У ЛИКВИДАЦИЈИ 

1) Грађевинска предузећа у ликвидација дужна 
су да најдаље до 31 децембра 1948 године израде и 
доставе фактуре за материјал и основна средства 
оним грађевинским предузећима којима су основна 
средства и материјал уступљени. 

2) Ако грађевинска предузећа у ликвидацији не 
доставе фактуре у одређеном року, грађевинска пре-
дузећа која су примила материјал и основна сред-
ства, извршиће сама процену и обрачун примљеног 
материјала и основних средстава у року од даљих 
десет дана. 

3) Грађевинска предузећа која су примила мате-
ријал извршиће обрачун материјала на основу ни-
жих јединствених, .планских или слободних цена, 
прем'з врсти материјала. Истовремено извршиће 
обрачун евентуалних трошкова подвоза, превоза' и 
преноса обрачук:-'тог материјала према процени пре-
дузећа односно према стварним трошковима, уко-
лико су они познати. 

4) Грађевинска предузећа која су примила основ-
на средства настојаће да се за обрачун основних 
средстава прикупе подаци из књига предузећа у 
ликвидација Ако се такви подаци не могу добити, 
приступиће се процени комисионим путем на тај на-

чин да се процена изврши упоређивањем једнаких 
и сличних основних средстава! која предузеће већ има 
процењене у својим књигама. У случају да се ради 
o основним средствима за која нема могућности упо-
ређења у предузећу, извршиће се обрачун коми-
сионим путем на основу слободне оцене, водећи par 
чун,i o цени таквих средстава У продаји. Код тога 
треба узимани у обзир време- када- су таква средства 
била примљена и у каквом су се стању налепила У 
време пријема. 

5) Обрачун материјала, трошкова подвоза, пре-
воза и преноса као и обрачун основних средстава 
предузеће које је примило основна средства и мате-
ријал послаће на одобрење свом административно-
оперативном руководиоцу. Административно-опера-
тивни руководилац испитаће примљени обрачун у 
року од десет дана по пријему и вратиће »га преду-
зећу са налогом да га прокњижи. У случају да адми-
нистративно-оперативни руководилац има примедбе 
на обрачун (нарочито у погледу процене) обавестиће 
одмах o томе предузеће. У овом случају рок од де-
сет дана за одобравање може -се продужити за пет 
дана. 

0) Предузеће које је примило основна средства 
и материјал извршиће одмах књижење одобреног 
обрачуна и у року од два дана доставиће га преду-
зећу у ликвидацији. 

7) Ова наредба односи се на сва државна гра-
ђевинска предузећа савезног, републиканска и ло-
калног значаја. 

8) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ванза у „Службеном листу Федеративне Народне Ре« 
публике Југослви је" . 

Бр 42803 
l i децембра -1948 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 
Сагласан, 

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

903. 
На основу Наредбе Владе ФНРЈ o државним (ве-

заним) ценама пољопривредних производа („Службе-
ни лист ФНРЈ" бр. 12/48), у сагласности са Мини-
стром пољопривреде ФНРЈ, Министром финансија 
ФНРЈ и Министром трговине и снабдевања ФНРЈ, 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 

O ШЕСТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ O 
ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА ИНДУСТРИИ 
СКОГ БИЉА ПО ВРСТИ И КВАЛИТЕТУ И O УСЛО-
ВИМА ЗА КОНТРАХИРАЊЕ ИНДУСТРИСКОГ БИ-

ЉА РОДА ГОДИНЕ 1343 

I. — У Наредби o државним (везаним) ценама 
нндустриског биља по врсти и квалитету и o усло-
вима за контрахирање индустриског биља рода го-
дине 1948 („Службени лист ФНРЈ" бр. 30/48 и 64/4»), 
у делу A, одељак I.—, мења се цео став „и) Инду-
стриска паприка", 'и гласи: 

„и) Индустриска паприка 
У оквиру просечне државне (везане) цене од ди-" 

нара 4.500.— за 100 кг одређују се следеће цене по 
врсти и квалитету: 

I) свежа паприка на венцу (с обзиром на рандман 
суве паприке од ње): 
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Производња Остале 
Војводине производње 

Динара за 100 кг 

900.- 8 0 0 . -

i , - 700. 

I Класа: потпуно зрели и здра-
ви плодови I и II бербе, по-
годни у потпуности за пре-
раду у финалне квалитетне 
индустриск« продукте 

II Класа: зрели и здрави пло-
дови I, li и III бербе, са нај -
више 20% недозрелих, при-
силно сазрелих и оштећених 
плодова — — 

III Класа: зрели и здрави пло-
дови III и осталих берби, са 
највише 40% недозрелих, 
присилно сазрелих и оште-
ћених плодова 700.— 600.— 

JV Класа: сви отпаци (ужегли. 
плесниви и на други начин 
начети плодови), само дели-
мично употребливи за фи-
налне продукте нижих класа 200.— 200.— 
Цена свеже паприке у расу-

том стању (ринфуза) нижа је 
ход свих класа за 75.— динара 
о д напред одређених цена за 
100 кг свеже паприке на венцу. 

2) Сува паприка на венцу (с обзиром на рандман 
суве паприке у параном стању односно у финалном 
продукту) : 

Производња Остале 
Војводине производње 

сем 
Македоније 

Динара за 100 кг 

I Класа: здрави, добро разви-
јени, сазрели плодови I и li 
бербе, са на јвише 20% оште-
ћених, бледих и ужеглих пло-
дова (отпадака) — 

Il Класа: здрави и добро разви-
јени плодови свих берби, са 
највише 30% оштећених, бле-
дих и ужеглих плодова 
(отпадака) — — — 

5.500.— 4.900.-

4.500.- 3 900,— 

Ш Класа: употребливи плодови 
свих берби, са највише 50% 
отпадака 3.000.- 2.600.-

IV Класа: сви отпаци (плесниви, 
натрули, бледи и ужегли пло-
дови) — 1.000.— 1.000.— 

За суву индустриску паприку на венцу, македон-
ске производње, одређу ју се обзиром на природну 
Слаткоћу и класу паприке, следеће цене: 

Динара за 100 кг 
I класа II класа III класа IV класа 
5.500— 4.500.— 3.000.— 1.000.— 
4.500.— 3.500.— 2.300.— 1.000.— 
3.000,— 2.500.— 1.500,— 1.000.— 

природно слатка 
подуслатка 
љута 

Горње цене важе за суву индустриску паприку 
са на јвише 12% влаге. За суву паприку ко ја садржи 
више од 12% влаге, за сваки проценат влаге преко 
12% цена се смањује за 1,2%. 

3) Полупрерађена, туцана паприка: 

Динара за IGO кг 
племенита слатка са 40% семена — 11.000.— 
полуслатка са 28% семена 8.800.— 
црвена љута са 23% семена 5.200.— 
бледа љута са 20% семена 4.400.— 

2. — Ова наредба ступа на снагу одмах. 

Il бр. 4444 
15 децембра 1948 године 

Београд 
Министар лаке индустрије, 

Јосип Цази, с. р. 
Сагласни: 

Министар пољопривреде, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

Министар финансија , 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

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

904. 
На основу Наредбе Владе ФНРЈ o државним (ве-

заним) ценама пољопривредних производа („Службе-
ни лист Ф Н Р Ј " бр. 12/48), у сагласности са Мини-
стром пољопривреде ФНРЈ и Министром финансија 
ФНРЈ , изда јем 

т 

Н А Р Е Д Б У 

O ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ O ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) 
ЦЕНАМА ИНДУСТРИСКО? БИЉА ПО ВРСТИ И 

КВАЛИТЕТУ, РОДА ГОДИНЕ 1949 

I. — У Наредби o државним (везаним) ценама 
индустриског биља по врсти и квалитету, рода го-
дине 1949 („Службени лист Ф Н Р Ј " бр. 76/48) у тачки 
I. — под I, мења се став 7) и гласи: 

„7) Индустриска паприка 
У оквиру просечне државне (везане) цене од ди-

нара 4.500.— за 100 кг о д р е ђ у ј у се следеће цене по 
врсти и квалитету : 

а) свежа паприка на венцу (с обзиром на ранд-
ман суве паприке од ње) : 

Производња Остале 
Војводине производње 

Динара за 100 кг 
I Класа: потпуно зрели и здра-

ви плодови I и II бербе, по-
годни у потпуности за пре-
раду у финалне квалитетне 
и н д у с т р и ј е продукте 900.— ' S00.— 

Il Класа: зрели и здрави пло-
дови I, Il и III бербе, са нај -
више 20% недозрелих, при-
силно сазрелих и оштећених 
плодова — — 800,— 700.— 

III Класа: зрели и здрави пло-
дови III и осталих берби, са 
на јвише 40% недозрелих, 
присилно сазрелих и оште-
ћених плодова 700.— 600.— 

IV Класа: сви оЈпаци (ужегли, 
плесниви и на други начин 
начети плодови), само дели-
мично употребљиви за фи-
налне продукте нижих класа 200.— 200.— 
Цена свеже паприке у расу-

том стању (ринфуза) нижа је 
код свих класа за 75.— динара 
од напред одређених цена за 
100 кг свеже паприке на венцу. 

б) Сува паприка на венцу (с обзиром на рандман 
суве паприке у параном стању односно у финалном 
продукту) : 
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Производња Остале 
Војводино производње 

сем 
Македоније 

Динара за 100 кг 
I Класа: здрави, добро разви-

јени, сазрели плодови I и II 
бербе, са на јвише 20% оште-
ћених, бледих, ужеглих, пло-
дова (отпадака) 5.500— 4.900— 

II Класа: здрави и добро разви-
јени плодови свих берби, са 
највише 30% оштећених, бле-
дих и ужеглих плодова 
(отпадака) - 4.500.— 8 . 9 0 0 , -

III Класа: у п о т р е б л и в и плодови 
свих берби, са на јвише 50% 
отпадака 3 . 0 0 0 , - 2.600— 

IV Класа: спи отпаци (плесниви, 
натрули, бледи и ужегли пло-
д о в и ) — 1.000.— 1 .000— 
За суву и н д у с т р и ј у паприку на венцу, македон-

ске производње, одређу ју се обзиром на природну 
слаткоћу и класу паприке, следеће цене: 

Динара за 100 кг 
I класа II класа III класа IV класа 

природно слатка 5 500.— 4.500,— 3.000.— 1.000— 
полуслатке 4.500,— 3.500.— 2.300.— 1.000— 
љута 3.000— 2.500— 1.500— 1.000— 

Горње цене важе за суву и н д у с т р и ј у паприку 
са на јвише 12% влаге. За суву паприку која садржи 
више од 12% влаге, за сваки проценат влаге преко 
12% цена се смањује за 1,2%. 

в) полупрерађена, туцана паприка: 
Динара за 100 кг 

племенита слатка са 40% семена — 11.000.— 
полуслатке са 28% семена. 8.800.— 
црвена љута са 23% семена 5.200.— 
бледа љута са 20% семена — 4.400.— 

2. — Ова наредба ступа на снагу одмах. 

Il бр. 12591 
15 децембра 1948 године 

Београд 
Министар лаке индустрије . 

Јосип Цази, с. р. 
Сагласни: 

Министар пољопривреде. 
Мијалко Тодоровић, c . e p . 

Министар финансија , 
Добриво ј е Радосављевић, с. р . 

905. 

На основу Наредбе Владе ФНРЈ o државним 
(везаним) ценама пољопривредних производа („Слу-
жбени лист Ф Н Р Ј " бр. 12'48) у сагласности са Мини-
стром пољопривреде ФНРЈ, Министром финансија 
ФНРЈ и Министром трговине и снабдевања ФНРЈ, 

Н А Р Е Д Б У 

O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ O УСЛОВИМА 
ЗА КОНТРАХИРАЊЕ ИНДУСТРИСКО? БИЉА 

РОДА ГОДИНЕ 1949 

I. — У Наредби o условима за контрахирање 
индустриско^ биља рода године Ш 9 („Службени 
лист Ф Н Р Ј " бр. 76,/48), у делу II, о д е љ а к Б, мењају 
се у тачки 5 ставови б) и в) и гласе: 

,,б) Премије за бољи квалитет приноса: 
Произвођачима-контрахентима дувана да-

ваће се новчану премија , и то : 
з а беспрекорно стандардно сређивање и 

паковање дувана, какво се изводи у дуванским ста-
ницама, 10% од бруто вредности ст.андардно-сређе-
ног и стандзрдно-упакованог предатог дувана, обра-
чунато по државним (везаним) ценама; 

за изванредни квалитет и добру сређеност 
дувана 5% од бруто вредности предатог дувана!, 
обрачунато по државним (везаним) ценама." 

,,в) Премије ва ранију п р е д а ј у приноса: 
Произвођачима-контрахентима дувана да-

ваће се новчана премије!, и то: 
за дуван КОЈИ је према распореду, утврђе-

ном од надлежне дуванске стенице, предат сређен и 
упакован до 15 новембра 1949 године. 5% од његове, 
бруто вредности, обрачунато по државним (везаним) 
ценама," 

У истом делу и одељку поеле точке 6) до-
д а ј е се нова тачка 7) ко ја гласи: 

„7) Произвођачи сунцокрета, шећерне репе и 
семена шећерне репе за сетву, могу се по »својој же-
љи закључити уговор o производњи и испоруци ових 
производ?, или уз напред наведене повластице, или 
д а им се накнада ва предати принос исплати делом 
у натури односно у одређеним и н д у с т р и с к и про-
изводима, и т : 

• за сваких 100 кг предатог е ом е u." сунцокрета 
по 2 кг уља и 15 кг уљаних nor,аиа, 

з а сваких 100 кг предате шећерне репе по I кг 
шећера и 3 кг сувих реза ic пц,a' шећерне репе, 

ЗЈ сваких 100 кг предатог семена шећерне, репе 
з а сетву по IO кг шећера, е тим да се вред-

ност ових индустриских_'производа обрачуна по ни-
жим јединственим ценама, a остатак до износа др-
ж а в н е (везане) цене исплати у готову, без права Hal 
бонове з а куповину индустриских производа по ни-
жим јединственим ценама." 

2. — Ова наредба ступа но снагу одмак. 

TI бр. 12592 
15 децембра1 1948 годити 

Београд 
Министар лаке индустрије, 

Јосип Цази , с. р. 
Сагласни: 

Министар пољопривреде , 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

'Министар финеси ја, 
Добривоје Рздосављевић, с. р. 

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

906. 

На основу члана 3 став 2 Уредбе o платама рад-
ника и ученика у грађевинаоству („Службени лист 
Ф Н Р Ј " бр. 44 о д 29 маја 1948 године), a у сагласно-
сти с з Министром рада Ф Н Р Ј и Претседником При-
вредног савета Владе ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

O ПРИВРЕМЕНИМ НОРМАМА ЗА БРАВАРСКЕ 
ПОСЛОВЕ НА ЗГРАДАМА ГНУ 701 

I) Привремене норме радног учинка, утрошка рад-
не снаге и материјала за јединицу мере за браварске 
послове на зградама ГНУ 701, штампане као посебно 
издање Министарства грађевина Ф Н Р Ј , саставни су 
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део овог решења и примењиваће се на целој терито-
ри ји Федеративне Народне Републике Ј у г о с л в и ј е . 

2) Ово решење ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југослви је" . 

Бр. 18052 
7 септембра 1948 године 

Београд 
Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с. р. 

Сагласни: 
Министар рада, 
Љубчо Арсов, е. p. 

Претседник Привредног савета 
Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

Југославија у Бриселу Ђурђев Доагутин, дипломатско-
хонзуларни саветник Министарства иностраних по-
слова. 

Министар иностраних послова извршиће овај 
указ. 

У. бр. 1637 
30 новембра 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослвије 

Секретар, Претседник, 
Милс Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

Претседништво Владе ФНРЈ сравњеном са извор-
ним текстом, установило је да се у Уредби o елемен-
тима цене коштања, акумулација, фонду руководства 
и централном фонду државних индустриских произ-
вођачких предузећа локалног значаја, објављеној У 
„Службеном листу ФНРЈ" број 106/48 поткрале, у 
српском издању, ниже наведене грешке, па даје сле-
дећу 

И С П Р А В К У 

УРЕДБЕ O ЕЛЕМЕНТИМА ЦЕНЕ КОШТАЊА, АКУ-
МУЛАЦИЈА ФОНДУ РУКОВОДСТВА И ЦЕНТРАЛ-
НОМ ФОНДУ ДРЖАВНИХ ИНДУСТРИСКИХ ПРО-
ИЗВОЂАЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА* ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

1) Члан 9, други став, стр. 1742, уместо: „Осно-
вица за зарачунавање одређене стопе јединственог 
пореза на локалну производњу је збир планске цене 
коштања и одређене планске добити", треба да стоји: 
„Основица за зарачувавање одређене стоне једин-
ственог порезу на промет производа локалне про-
изводње је збир планске цене коштања и одређене 
планске добити" 

2) Члан 12, трећи став, други ред, стр. 1742, уме-
сто: „локалног значаја и одступила од квалитета'', 
треба да стоји: ..локалног значаја и отступања од ква 
литета . . .". Исти члан, исти став, последњи ред; 
уместо: производње министаоства комуналних посло-
ва", треба да- стоји: „производње или њени органи v 
споразуму са бироом за vnanpehe^e производње". 

3) Члан 13, први став, трећи и четврти ред, 
страна 1742, уместо: „а та је пена по одбитку са 
државног р?б'Та трговине", тоеб^. да стоји: „ i та је 
цена по одбитку садржаног рабата трговине". 

Из Ппетседништва Владе ФНРЈ, l i децембра 1948 
године, Беогоад. 

У К A З И 
Hat основу чЈпана 74 тач. IO Устава ФНРЈ, a ва 

-предлог Владе ФНРЈ, Поезидијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Ј у г о с л в и ј е издаје 

У К А З 

O ПОСТАВЉЕЊУ ДРАГУТИНА ЂУРЂЕВА ЗА ИЗ-
ВАНРЕДНОГ ПОСЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ 

МИНИСТРА 

Поставља се за изванредног посланика и опцио-
но he ног Министра Федеративне Народне Републике 

Нз» основу члана; 74 тач. IO Устава ФНРЈ, a на 
предлог Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Ј у г о с л в и ј е издаје 

У К А З 

O ПОСТАВЉЕЊУ ЖАУЦЕР ПАВЛА ЗА ^ В А Н -
РЕДНОГ ПОСЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИ-

СТРА 

Поставља се за н а п р е д н о г посланика и опуно-
моћеног Министра Федеративне Народне Републике 
Ј у г о с л в и ј е v Хагу Жауцер Пгвле, саветник Мини-
старства спољних послова. ФНРЈ, m раду у Поли-
тичком претставништву ФНРЈ у Бечу. 

Министар иностраних послова извршиће овај 
указ 

У. бр. 1700 
8 децембра 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштние 
Федеративна Народне Републике Југославија 

Секретар, Претседник. 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

Р Е Ш Е Њ А 

На основу члана 47 Закона o државним службе-
ницима. члана 23 и 25 Основне уредбе o принадле- * 
жностимз. саЕСзних државним службеника, a у сагла-
сности сз- П р е т с е д н и к В л а д е ФНРЈ 

р е ш а в а м 

да се Меденица Ђуро. .^мобилисани пуковник 
ЈугоСловенске армије, постави за помоћника Мини-
стра рударства ФНРЈ. 

Бр. 5413 
I новембра 1948 године 

Београд 

Министар рударства, 
Светозар Вукмановић, с. р. 



Итрана 1804 — Број 109 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Наредне Републике Србије" 
у броју 56 од l i децембра 1948 године објављује: 

Закон o изменама и допунама Закона' o држав-
ним с л у ж б е н и ц и ^ Нар )дне Републике Србије; 

Закон о државним службени цима Народне Репу-
блике Србије (пречишћен текст); 

Наредбу o укидању већ уетановљене приправ-
ничке службе зз. звање комерцијалисте и вишег ко-
м е р ц и ј а л н а и одређивање стручне спреме потребне 
за вршење звања млађи ко мерни j ал ист, комерција-
л н а и виши комерцијална ; 

Наредбу o изменама и дх. и ун ама у звањима: по-
моћни статистички манипулант и статистички мани-
пулант и O увођењу новог звања „IE-ИШИ статистички 
манипулант" и „виши статистичар" у статистичкој 
струци, 

Наредбу o одређивњу основних плата за ново-
угедена' звочш' „виши статистички манипулант" и 
„виши статистичар" у статистичкој струци; 

Наредбе извршних одбора среских народних од-
бора срезова: Прибојске,г, Јадранског, Дежевског, 
Жичког и Драга,чевског и градова: Ваљева и Крагу-
јевца o расписивању избора у изборним јединицама. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Неродне Ре-

публике Хрватске, у броју 99 од l i децембра! 1948 го-
дине објављују 

Решење o одређивању месних народних одбора 
срезова: Св. Иван Зелина, Крижевци, Јастреба реко. 
Карловац, Клањец, Преграда, C ам обор, Вараждин, 
Загреб и Иванец, на подручју којих ће се вино ку-
повати по везаним ценама; 

Упутство зз испитивање ручних апарата) за га-
шење пожара. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Ур а дни лист Народне Републике Словеније" у 
број v 52 од 7 децембра 1948 године објављује: 

Наредбу o изменама и допунама' у звањима: „по-
моћни статистички манипулант" и „статистички ма-
нипулант" и o увођењу H0tyix звања! „виши с т а т и -
стички манипулант" и- „виши статистичар" у стати-
стичкој струци; 

Наредбу o одређивању основне плате за нова 
звања „виши статистички манипулант" и „виши ста-
тистичар у статистичкој сруци; 

Наредбу o новом распореду звања! у статистич-
кој струци; 

Наредбу o увођењу новог здања „архивски тех-
ничар" и o укидању припр етничке службе за звање 
„библиотекар" у библиотекарско' - -архивистичкој 
струци; 

Наредбу o одређивању основне плате за ново 
звање „архивски- техничар" и o измени износа већ 
одређених основних плата! за звања! „нижи библио-
текар", „библиотекар", „виши библиотекар", „нижи 
архивар", „архивар" и „виш« 'архивар" у библиоте-
кар е к o -< г p хив и сти ч кој струци; 

Наредбу o распореду звања у библиотекарско* 
архиви,етичкој струци; 

Наредбу o укидању већ устансвљене приправ-
ничке службе за звон,е „виши комерцијална1" и o 
одређивању стручне спреме потребне за звања: „ни-
жи комерцијална" , „комерцијална" и вишег комер-
ц и ј а л н а " ; 

Правилник o приправничка.) служби, .стручним 
испитима и течајевима у е кен оме к o - комар цнј ал ио i 
струци; 

Правилник o припров личком стажу, o стручним 
испитима, o теча јевима' у грађеним ирској струци и o 
прелазу службеника из других струка у грађевинар-
ску струку; 

Правилник o измени и допуни Драп ил ник a o по-
вишицама. основне плате према годинама службе, o 
положајник и премиским додацима и o хонорарима 
за службенике пространо-научне струке; 

Решење o нормативима за испоруку робе из 
фабрика ir трговачких стоваришта! (база). 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македони-
је" у броју 36 сд 27 новембра 1948 године објављује : 

Правилник o организацији- и раду ученичких до,-
мова три гимназијава и учитељским школама; 

Правилник o организацији у раду основних кур-
сева за опште образовање. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

896. Уредба o радним норм:ада — 1793 
897. Уредба o регистрацији и евиденцији гра-

ђевинских машина — — — 1795 
898. Уредба o путним и селидбеним трошко-

вима службеника задружних организа-
ција — — 1795 

899. Правилник o организацији и начину вр-
шења посебне сталне контроле квалитета 
производа намењених извозу 1796 

900. Опште упутство за примену Уредбе o 
радним нормама- — — — 1797 

901. Упутство o планском превезу робе у 
ж е л е з н и к о м и речном саобраћају за 
месец јануар 1949 године — — 1800 

902. Наредба o достављању фактура од а р а -
пе грађевинских предузећа v ликвида-
ција — r 1800 

903. Наредба o шестој измени и допуни На-
редбе o државним (везаним) ценама 
индустриског биља no врсти и квалитету 
и o условима за контрахирање индустри-
ског биља рода године 1948 1800 

904. Наредба o измени Наредбе o државним 
(везаним) ценама индустриског биља по 
врсти и квалитету, рода године 1949 — 1801 

903. Наредба o измени и допуни Наредбе o 
условима зз контрахирање индустрискиот 
биља рода године 1949 1802 

906. Решење o привременим нормама за бра-
варске послове на зградама ГНУ 701 — 1802 

Исправка Уредбе o елементима цене кошта-
ња, акумулација фонду руководства' и 
централном фонду државних индустри-
с к а произвођачких предузећа локалног 
значаја — 1803 

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

Југословенски штампарски предузећа, Београд 


