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195. 

У К А З 

На основу чл. 74 тач. 16 Устава ФНРЈ, а на 
Предлог Владе ФНРЈ, Президијум Народна ску,пшти-
не Фед-е ра тивне Народне Републике Југославије 

о д р е ђ у ј е 
Завод за опле ме ковање шећерне реше у Алек-

син-цу, за установу стиште др ж а еног значим 
Влада ФНРЈ извршиће овај указ. 

У. бр. 273 
Јб марта 1949 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
федеративне Народне Републике ЈугославиЈе 

Секретар, 
Миле Перуничић, с. р. 

Претседник, 
др Иван Рибар, с. р. 

196. 

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

У Р Е Д Б У 

О ЛИКВИДАЦИЈИ ОДНОСА НАСТАЛИХ КОНФИСКА-
ЦИЈОМ ИМОВИНЕ 

— Опште одредбе 

Члан 1 
По прописима ове уредбе извршиће се ликвида-

ција обавеза и' истраживања конфисковане имовине 
физичких и правних лица. 

По овој уредби ликвидираће се само оне обавезе 
и потраживања конфисковане имовине по којој је 
конфискација спроведена (чл. 18 Закона о конфиска-
цији имовине и о извршењу конфнскације) до дана 
ступања на снагу ове уредбе. 

Ако су конфискацију спроводили више среских 
судова (чл. 14 Закона о конфискацији имовине и о 
извршењу конфискације), ликвидација се може извр-
шити само уколико су сви судови спровели конфи-
скацију до дана ступања на снагу ове уредбе. 

Члан 2 
^а потраживања према конфискованој имовини, 

држава Одговара до висине вредности те имовине и 

то само акта! су истраживања настали пре извршења 
дела, уколико овом уредбом није прописано друкчије. 

Ако се из одлуке о изреченој конфискацији не 
може утврдити тачно време када је дело извршено, 
суд ће, према утврђеним доказима, одредити прибли-
жно време извршења дела. Ако се не може одредити 
ни приближно време извршења дела, сматраће се да 
је дело извршено б априла 1941 године. 

Члан 3 
За спровођење ликвидационог поступка надлежан 

је срески суд који је спровео конфискацију. 
Ако су конфискацију спровели више среских су-

дова, ликвидациони поступак спровешће онај срески 
суд на чијем се подручју налази по вредности нај-
већи део конфисковане имовине. 

За спровођење ликвидационог поступка у погледу 
конфисковане имовине трговачких друштава и других 
правних лица надлежан је срески оуд на чијем се 
подручју налазило главно седиште конфисков-игог 
друштва, односно правног лица. Ако се главно се-
диште налазило у иностранству, надлежан је онај 
срески1 суд на чијем се подручју налазила главна 
филијала!. 

Срески суд који је спровео конфискзедију дужан 
је у року од 30 дана но ступању из снагу ов-е уредбе 
да утврди да,ли је, с обзиром на став' други и став 
трећи, надлежан за спровођење ликвидационог по-
ступка и у случају ненадлежности дужан је да до-
стави надлежном среском суду све списе који се од-
носе на тај предмет. 

Члан 4 
Орган који у време ступања на снагу ове уредбе 

управда коифнскованом ј о в и н о м (државно надле-
штво, установа или предузеће) надлежан је да заступа 
државу у ликвидационом поступку у погледу имовине 
којом управља. 

Ако деловима конфисковане имовине управљају; 
више државних органа, државу ће заступати орган 
који управља по вредности највећим делом конфиско-
ване имовине. 

Ако се не може установити орган управљања к в ; 
фискованом имовином или ако истом управља зад;вј 
жна или друштвена организација односно њихово пјфр' 
дузеће или појединац, државу, ће заступат,и орф 
(градски, рејонски) народни одбор на чијем се Ч 
ручју налази конфискована имовина, односно њен' Л 
вредности највећи део. 

Члан 5 
Неће се спроводити ликвидациони поступак у ов . 

случајевима: 
1) ако према конфискованој имовини нема 1 

траживања; 
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2) ако петражив ања према конфвгсковамој ИАКО 
вини припадају искључиво државним надлештвима, 
установама или привредним предузећима; 

3) ако је збир истраживања свих повериоца по 
оцени суда несумњиво мањи од укупне вредности 
конфисковане имовине. 

Члан 6 
Поступак по овој уредби је хитан. 

11. — Покретање ликвидационог поступка 

Члан 7 
Ликвидациони поступак се покреће пред надлеж-

ним среским судом на предлог органа који управља 
конфискованом имовином, јавног тужиоштва, одно-
сно на предлог повериоца конфисковане имовине или 
бившег сопственика. 

Предлог за покретање ликвндационог поступка 
подноси се најдаље у року од 90 дана по ступању на 
снагу ове уредбе. 

Пријаве поверилаца поднете у смислу члана 5 За-
кона о конфискацији имовине и о извршењу конфи-
скације, као и тужбе паднете ГРО члану 5 истог за-
кона, сматр,але се предлогом за покретање ЛИКЕ ^да-
ци оног поступка. 

Срески суд који спроводи ликвидациони поступак 
дужан је најдаље за СО дана по ступању на снагу ове 
уредбе узети у пост? пак пријаве поверилаца поднете 
у смислу чл. 5 Закона о конфискацији имовине и о 
извршењу конфискације, као н оне које су му достав-
љене у смислу става 4 члана 3 ове уредбе. 

Члан 8 
Суд надлежан за спровођење линвидационог по-

ступка објавиће покретање поступка огласом у коме 
ћ,е навести ближе податке о лицу чија је имовина кон-
фискована и о конфискованој имовини, као и позив 
паверноцима да у року од 60 дана по објави огласа 
пријаве суду своја истраживања. 

Суд ћо оглас објавити у службеном листу народне 
републике односно Аутономне покрајине Војводине, 
з п^ потреби н у дневним листовима. Оглас ће се 
истаћи на судску таблу. 

Члан 9 
У року од 60 дана од објаве огласа о покретању 

ликвидационог поступка, а у циљу да сачувају своја 
права према конфискованој имовини, суду надлежном 
за спровођење ликвидационог поступка ЛЈшјавиће сво-
ја истраживања: 

1) повериоци који нису поднели пријаву у року 
од 15 дана у смислу члана 5 Закопа о конфискациш 
имовине и о извршењу конфискације, као и лица КО̂ Ј 
нису покренула спор по члану 5 и 21 истог закона, ако 
им рок од године дана до дана подношења пријаве 
није још истекао. Подношење пријаве ослобођава по-
вериоца да посебно подноси тужбу ради остваривања 
пријављеног потраживање односно захтева за излу-
чена; 

2) повериоци чије је потраживање установљено 
пресудом суда по спору покренутом у смислу члана 
5 Закона о конфискацији имовине и о извршењу кон-
фиксације. 

Повериоци из тачке 1) дужни су да уз пријаву, 
прилаже доказ да) рок од године д1?шг није протекао, 
а повериоци из тачке 2) оверен препис судске пре-
суде. 

Члан 10 
Повериоци који су раније поднели, пријаву по 

члану 5 Закона о конфискацији имовине и о изар-: 
шењу конфискације могу у року од 60 ДАШ, од об-
јаве огласа о покретању ликвидационог поступка', 
без обзира на прописе става) 3 члана 7 ове уредбе, 
подаеском обавестити надлежан суд да су раније бла-
говремено пријавили своја потраживања уз доказ —' 
потврду о томе. 

Члан 11 
Неблаговремено поднете предлоге и пријаве суд 

ће одбацити. Против овог решења дозвољена јв 
жалба окружном суду у року од 5 дана од доставе. 

Одлука, окружног суда је коначна, 

Члан 12 
У року од 60 д а ш о-д објаве огласа о покре-

тању ликвидационог поступка, орган који управља 
конфисковзном имовином (односно друштвена или 
задружна организација иди појединац поднеће над-
лежном суду попис имовине кој(ом управља као И 
попис истраживања исте имовине према трећим ЛИ-Ј 
цима, а истовремено ће се изјаснити и о на,платим 
БОСТИ појединих истраживања. 

III. — Припремни поступак 

Члан 13 
У сврху припремања материјала за доношење 

судске одлуке, суд ће образовати одбор за, ликбидав 
цију обавеза и потражи вања конфискша/не имовине. 

Од^ о за ликвидацију састоји се од једног су-
дије су а који спроводи линг. ид акциони поступак И 
два члана ^ извршног одбора среског односно град-
ског народног одбора у седишту суда или лица која! 
извршни одбор" одреди, од којих један мора бити 
чла.н изврши ол- одбора. 

Претседник одбора за ликвидацију је судија. У! 
раду одбору за ликвидациј,у могу помагати друга 
стручна лица. 

По потреби суд, може образовати више одбора 
за ликвида.цију. 

Члан 14 
По протеку рока одређеног у огласу о покре-

тању ликвидационог посту,пка и кад орган који уп-
равља кон ф искован ом имовином поднесе податке из 
члана 12 ове уредбе, суд ће доставити одбору за 
ликвидацију све елисе који се односе на одређени 
предмет. 

Члан 15 
У припремању материј,ала за суд, одбор за лик-

видацију дужан је да испита основаност сваког ноч 
трзживања према конфискованој имовини као и о с 
нованост и наплативост потра, жив, ања кон спискова не 
имовине према трећим лицима. У том циљу одбор за 
ликвидацију, по потреби, може да спроводи изви-
ђаје с а с л у ш а н а појединих поверилаца, дужника, 
органа који управљају ко нфи окованом имовином1, 
бившег сопственим и других лица, као и да затражи 
исправе Ј-.а којима се заснива потра,живање, уколико 
није већ у поднетој пријави пружен доказ ао. то,-

н а основу примљених рписа и спроведених изви-
ђаја у смислу претходног става, одбор за. ликвида--
цију сачиниће преглед активе (покретне и непокрета 
не имовине, имовинских прави, истраживања и 
слично) и пасиве конфисковане имовине. Преглед 
активе и пасиве сачиниће се на основу процене извр-
шене по члвну 18 Закопа о кон фиск аци ји имовине и 
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о извршењу кон фиск ади је. Ако при спровођењу кон-
фиокздије ниЈе извршена процена конфисковане имо-
вине одбор за ликвидацију дужан је да изврши про-
цену. Ако повериоци, односио орган за заступање 
приговоре извршеној судској процени, одбор за лик-
видацију може да изврши нову процену. 

Ликвидациони одбор је овлашћен да предузима 
све потребне радње за остваривање истраживања 
кон фи сковане масе. 

Члан 16 
По завршеном раду одбор за ликвидацију вра-

тиће надлежном суду све достављене списе с прегле-
дом .активе и пасиве мон фи еко вапе имовине. Исто-
времено поднеће суду писмени извештај у коме ће 
навести и образложим кој,е обавезе и потраживање 
конфисковане имовине сматра ликвидним, а које 
неосковиним или ненаплативим. -

Ако пасива4премашује активу, одбор з-а ликви-
Д З Ц И Ј У ће у том случају предложити суду и исплатни 
ред који ће сачинити према наређењу члана 26 ове 
уредбе. Уједно ће предложити и висину квоте са 
којом ће се измирити истраживања појединих по-
верилаца. 

IV. — Утврђивање вредности конфисковане имовине 

- Члан 17 
Имовина се процењује према стварној вредности 

коју је имала на дан извршеног п/оииса. 
Имовинска права процењују се према њиховој 

стварној вредности обрачунат^ на дан спровођења 
Јбонфискације. 

Плодоуживвњз и повратна давања процениће се 
начин предвиђен Уредбом о порезу на наслеђе и 

и поклоне („Службени лист ФНРЈ" бр. 25/47). 

Члан 16 
Вредност новчаних потраживања и новчаних оба-

веза к/онфисмоване имовине одређује се, по правилу, 
према њиховој номиналној вредности на дан спрово-
ђења конфискације узимајући у обзир прописе За-
кона о курсевима за повлачење окупациских новча-
ница и о регулисању обавеза и Закона о регулисању 
предр.атних обавеза. 

Ако је вероватно да је дужник конфисковане 
имовине у пасиви, м1а да исти није у ликзидацији 
ни под стеча.јем, неће се признати номинална вред-
ност истраживања конфисковане имовине према' 
оваквом дужнику, већ ће се вредност, потраживање 
одредити пр еми, стварном имовном. стању дужника. 

Ако се конфискована 'имовина аастоји из 'акција 
или удели, одбор за ЛИКВИДНОСТ ју извршиће процену 
тих акција односно удела према стварној вредности 
имовине друштва. 

Ако је дужник у ликвидацији или под стечајем, 
потраживање има ону вредност која се установи по 
окончању поступка л имендана је односно стечаја. У 
случају да ово окончање не уследи до ступања на 
сна,гу ове уредбе, одбор за ликвидацију предложиће 
вредност истраживања узимајући у обзир дотадашње 
резултате ликвида1ције односно стечаја. 

Потраживање по основу ратне штете не сматрају 
се активом 

Члан 19 
Приликом утврђивања висине истраживања од-

носно дуговања конфисковане имовине Узима се у 
обзир и уговорена камата. Обрачун камате извршиће 
се по уговореној каматној стопи, к(ој!а не сме бити 
виша од максималне камате која је важила за од-
носни период. Ако стопа није уговорена, примениће 

се законска каматна стопа (чл. 1 Уредбе о макси-
мирању каматних стопи — „Службени лист ФНРЈ" 
бр. 71/48). 

Камата по преузетим дуговима конфисковане 
имовине тече до дана доношења одлуке о кптМ-
ск а-ци ји. 

Члан 20 
Не признају се ,и не улазе У преглед пасиве кон-

ф и н о ванс имовине: 
1) обавезе бившег со.пственика према члановима 

уже породице (брачни друг и деца), изузимајући од 
тота права призната члановима уже породице по 
члану 4 Закона о конфисканији имовине и о извр-
шењу кшфискације и трзжбине које су укњижен? 
у Њ И Х О В У корист, уколико нису ништавне по члзну 
9 истог закона; 

2) обавезе које су настале из не допуштене тр-
говине и шпекуланте и другог недфуштенЈсг по-
словања; 

3) обавезе које оу настале за време рата из по-
словања1 и рада за непријатеља; 

4) обавезе које проистичу из уговора са наме-
штеницими или бившим функционер има и сопствени-
цима предузећа и другим лицим.а, а постоји основана 
сумња да су резултат једностраног давања користи 
дотичном сауговарачу у циљу оштећења државе или 
осујећену, монфискације; 

5) обавезе које су настале после извршења дели; 
6) све остале обавезе које проистичу из прав-

них послова ништавим ио члану 9 Закона о конфи-
с ка ци ји имовине и о извршењу мснфиссоаније. 

Члан 21 
Признају се ит у целости уносе у преглед масиве 

конфиско вин-е имовине следећа обавезе иако су на-
стале после извршења дела: 

1) нене плаћ ени порези, таксе, доприноси зи соци-
јално осигурање и томе слично, као и евентуално 
неиаплићене плате и остале нршадлежности радника 
и наадештеника, с ограничењем из тачке 4 члана 20 
ове уредбе; и 

2) истраживања државних привредних предузе-
ћа, надлештава: гл установи, као и задр ула. н друштве-
них организација. 

V. — Ликвидациони поступак 

Члан 22 

По пријему извештаја одбора за ликвид^ц^ју, 
суд одређује рочиште за испитивање ос надано сти и 
наплатио, зе тег обавеза и потражити^- кои фи оков ане 
имовине. \ 

На ово се рочиште позив а.у сви поверили који 
су (пријавили својо1 истраживања, орган који управ-
ља конфискован'0'м имовином, јавио тужиоштво Л 
бивши сопственик кон фи оков ане имовине. 

Члан 23 
На одређеном рочишту суд ће истовремено ра-

справити и све спорове по члану 5 и 21 Закона о, . 
конфискацији имовине и о извршењу конфиоквдије, 
уколико су благовремено покренути. 

Судови код којих су о ш спорови у току преки-
нуће поступак одмах по ступању на снагу ове уред-
бе и доставиће односне списе суду надлежном за 
спровођење ликвидационог поступка.. Ако је даном 
ступања на снагу ове уредбе по опору донета пре-
суда, али није- још постала правосшжни, .поступак 
се не прекида. Чим пресуда постане право снажна 
доставиће се суду мадл еленом за спровођење лг 
да ци оног поступка. Ако др уго степ ени суд пониша 
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пресуду, поступак по спору у том случају окончаће 
се пред судом и'з от. 1 члана 3 ове уредбе. Првосте-
пени и др упс сметени! суд дужни су да најхитније 
поступају да би се одржао рок из чл. 9 ове уредбе. 

Ако с.е не спроводи ликвидац,ионм' поступак (члан 
б), суд ће примљене списе по претходном ставу вра-
тити суду који му јо те списе доставио с напоменом 
да у конкретном случају нема места спровођењу 
дашвдацјиоадог поступка. Прекинути спор окончаће у 
том случају суд пред којим је спор покренут. 

Члан 24 
Ори ЈН за заступање, повериоци и друга заинте-

ресоване лица могу и на самом рочишту да оспоре 
основаност или висину не само пријављен их него и 
уту жених истраживања (члан 23) и да' у току по-
ступка учест.вују у расправљам^ о освсааности и 
висини тих истраживања. Сва наведена лица могу 
на рочишту цз пријаве и она потраживање конфи-
сковане имк: еине -која Је ор т и за заступање своје-
времено пропустио пријавити. 

I 
Члан 25 

На основу извештаја одбори за ликвидацију и 
резултата целокупног расправља ња, суд ће у већу 
са стављеном од једног судије и двојице судије мое 
ротника установити вредност кон фиск оваке имовине 
као и висину истраживања појединих поверилаца 
ко.јима признаје право на намирење из конфискст-
екне имовине. 

Одлука суда море да садржи између осталога 
шта коме припада' и по ком основу нарочитог" с об-
зиром на пропис члана 28 ове уредбе. 

Захтеве И: истраживања, чи јо основаност ни ЈО 
доказана у тому раоправљгња, суд ће одбити. Про-
тиву одлуке суда дозвољена је жалбћ окружном 
суду у року од 15 даш од доставе одлуке. 

Члан 26 
( Потраживање из кон фи с-коване имов-ине ликви-
дира,ј,у се према следећем исплатном реду: 

1) трошкови конфисмације и ликшидације; 
2) неиоплаћени порези и таксе, као и допринос 

за социјално осигурање; 
3) потраживање ша основу издржавања; 
4) неисплаћене плате и остале оринадлежности 

радника и намештеним; 
5) истраживања државних кредитних предузећа 

кастла после ослобођења места у коме се налази 
седиште конфискованог предузећа односно пре бира-
лиште бившег со-пс тае ника) кон фи сковане имовине: 

6) потраживања осталих државних привредних 
предузећа и задруга; 
' 7) истраживања обезбеђена залогом, по реду 
Првенства1 њиховог обезбеђења, а до висине проце-
.њене вредности залоге; 

. 8) потраживање која износе до 3.000.— динара; и 
9) остала истраживања. 
Повериоци претходног исплатног реда искључују 

повериоце доцнијег испл,атног реда.-. Повериоци 
истог исплатног реда наплаћују се сразмерно својим 
драж бина ма. 

Члан 27 
По правоснажности одлуке донете по члану 25 

јове уредбе, суд ће доставити о нпр аван одлуке ради 
'исплате Државној инвестиционе ј Ланци ФНРЈ. 
' Истовремено ће суд по службеној дужности на-
редити брисање свих терета! на конфисковшој имо-
вини, осим' пољских и кућних службеност-

VI. Исплатни поступак 

Члан 28 
Правости ажно утврђене обавезе кон ф ис коване 

имовине исплаћују се у државним савезницалиа. 
Трошкови конфискације и ликвидније, као и 

по тра жив ања по основу издржавања и ие^оплаћене 
плате и остале прииадлежности радника и ншеште. 
ника исплатиће се у готовом новцу. 

Члан 29 
Истраживања државник надлештава, установа н 

привредних предузећа према ко иф ис ков гној имовину 
и конфисковане имовине према . државним надле-
штБ^ма, установама и пр ив реда им предузећима воде 
се у прегледу активе и пасиве мснфисксване имо-
вине само у циљу правилног утврђивања активе и 
пасиве и одређивања квота за исплату појединим 
тов ериоци ма, а у исплатном поступку се отписују. 

Члан 30 
По правоснажности судске одлуку суд јф дужан 

да једа,н от прив ак одлуке достави Народној банди 
надлежној прем)а1 седишту суда. Народна банка пре-
ду,зеће све што је потребно да се шотра жив ања на-
плате, односно да се обезбеде ако не постоји мо-
гућност за наплату. 

Члан 31 
Начин утврђивања обавеза и исплате у случаје-

,вима из тач. 2 и 3 чл. 5 све уредбе регулисаће се 
посебним прописима које ће, у духу прописа ове 
уредбе, донети Министар финансија ФНРЈ у спора-
зуму са Министром правосуђа ФНРЈ. 

VII. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 32 
Ови уредба не односи се на ликвидацију обаве-

за и потраживање) кшфичжоване имовине лица не-
мачке народности, немачких држављана, као и имо-
вине немачког рајха, која) је прешла у државну сво-
јину на основу Закона о прелазу у државну својину 
наприлатељске имовине и о секвестрацији кад имо? 
вином отсутних лица, као ни на) ликвидацију оба^ 
вез^ и истраживања конфисковане имовине привате) 
них кредитних предузећа. 

' Члан 33 
Овлашћује се Министар правосуђа! ФНРЈ да пф 

(Потреби издаје упутств,а за спровођење све уредбу 

Члан Зч 
Ова уредба ступи ка снагу даном објављиван^ у, 

„Службено,м листу Федеративне Народне Република 
Југославије". 

16 марта 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ , 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито^ с. р. 

Министа,р правосуђа ФНРЈ, ^ 
Фране Фрол, с. р. 
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На основу чл. 22 Општег закопа о спречавању 
Л сузби-јању заразних болести, Влада ФНРЈ, на пред-
лог Министра — Претседник^ Комитета за заштиту 
народног здравља Владе ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

о СУЗБИЈАЊУ ЕНДЕМИСКОГ СИФИЛИСА 

Члан 1 
У циљу сузбијања и , искорењивања ендемиског 

сифилиса уводи се обавезни преглед и лечење свих 
случајева обољења од те болести-. 

Преглед и лечење ових обољења су бесплатни. 

Члан 2 
Државне зд-равствене установе за сузбијањ-е ен-

демиског сифилиса јесу: 
1) (посебне помоћне теренске амбуланте, које 

обухватају подручје једног или више месних народ-
них одбора: 

2) среске амбуланте за сузбијање ендемисмоУ си- ' 
филиса, које обухватају подручје једног среза, или 
ако -ових нема среске амбулаитно-поликлиничке уста-
нове; 

3) кожно-венерични ди-спанзеру, који обухватају 
подручје више срезова; 

4) централни (земаљски) кожно-венерични ди-
спанзер, који обухвата подручје народне републике; 

5) болнице (кожно-венерична или заразна оде-
љења). 

Члан 3 
Срески (градски, рејонски) и месни народн,и од-

бори дужни су да, у сарадњи са Црвеним крстом ев 
друштвеним организацијама, ,а путем свих средстава 
моја су им на распгложењу, раде на1 хигијенском 
подизању села, на иросвећидању и обавештавању на-
рода о ланину заразе и опасности еиде многог сифи-
лиса за потомство, као и о нужности његовог лечења , 
и сузбијања. 

Они су исто тако дужни да на свом подручју 
организују рад на сузбијању ове болести и да у том 
циљу обезбеде потребне просторије и превозна 
средства. 

Члан ^ 
Рад на сузбија њу ендемиског сифилиса обухвата: 
1) -обавезне систематеке прегледа (клиничке и 

Серолошке) ради утврђивања зараженост за све ста-
новнике зараженог подручја. Прегледи се врше на 
(основу пописа становништв-а који састављачу месни и 
градски (рејонски) народни .одбори; 

2) обавезно и уредно лечење свих заражених, 
док траје опасност преноса заразе; 

3) здравствено ир освећивани и -предузиман^ ме-
ра за подизање хигијенских услова живота, који 
Утичу на спречава.ње ширења сифилиса как) ендемије. 

Члан 5 
Сваки лекар, кад уст-а-нови који случај енде-ми-

вког сифилиса!, дужан је: 
1) да упозори болесно или одговорио лице (кад 

се ради о болесном детету) да Је болест заразну до 
је лечење обавезно и које су хигијенске мере потреб-
не да се спречи даље ширење болести; 

2) да) обавезно позове ради прегледа (клиничког 
и серолОшког) све чланове домаћинство у моме за-

ражени жири, као и друга лица која би дошла у 
обзир као изво(р зараве 

Члан 6 
УстаТ^ве и лекари КОЈИ врше сузбијање ендеми-

ског сифилиса дужни су да предузму све мере да се 
болесно лице уредно лечи, и да воде тачну ев идеш 
цију помоћу личне и породичне картотеке. 

Нарочита брига у по-гледу лечења треба да се 
посвети временитим женама и деци. 

/ Члан 7 
Лице, које болуЈе од ендемисксг сифилиса у за-

разном стању а избегава или прекида лечење, као 
и лице моЈе с обзиром на занимање или однос према 
околини прете!а-вља нарочиту опасност за ширење 
сифилиса, упутиће се на обав-езно лечење у болн-ицу. 

Упућивање у болницу врше повереништва за на-
родно здравл^ среског односно- градског (рејонског) 
народног одбора на предлог установе или лекара 
који врши лечење. 

Члан 8 
У циљу си,гурнијег сузбијања ендемиског сифи-

лиса у подручјима где се утврди већи број лица зан 
рађених овом болести, министри- народног здравља 
народних република прогласиће која- се подручја 
сматрају као ендемиски заражена и улућив-аће у та 
подручја лек-аре и помоћ-но особље из установа на-
ведених у чл. 2 о-ве уредбе, а у случају потребе и 
из других здравствених установа. 

За народне републике, које нису у могућности 
да спроводе акциЈу путем својих медицинских кан 

'дров-а), о-дредиће у ту сврху Комитет за заштиту на-
родног здравља Владе ФНРЈ потребне медицинске 
кадрове из других народних република. 

За рад у -акцијама из ст. 1 и 2 овог,а члана може 
бит,и одређен сваки лекар, без обизра на његову 
специјалност или врсту рад-а, -док акција траје. 

Члан 9 
Но-вч-аном казном до 2.000.— динара или казном 

поправног рада до 15 дана казниће се лице: 
1) које се не одазове прегледу уколико је оба-

везан по овој уредби; 
2) које прекида или избегава започето лечење, 

Члан 10 
Новчаном казном д-о 10.000.— д,инара или казном 

п-оправног рада до месец дана казниће се од-говорни 
лекар! 

1) који ке позове на обавезно лечење бол-есно-
лице за које зна или не изврши обавезни преглед 
свих чланова домаћинство у коме болесно лице 
живи; 

2) који не в-оди тачну евиденцију болесних лица 
у свом рејону; 

3) КОЈИ се не одазове позиву за обавезно уче-
ствовање у сузбијању ендемиског сифилиса. 

Члан 11 
Административно-казнени поступак шо- п-рекрша-

јима из чл. 9 И 10 ове уредбе води у првом степену 
извр-шни одбор среског односно, градској (рејонског) 
народног одбора по одредбама Основног закона о 
Лрекршајима, 
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Члан 12 
Ближе прописе о систематском (прегледу, лечењу, 

евиденцији ендемискот сифилиса1 и свему другом 
што је потребно за извршење ове уредба доносе 
министри народног здравља народних република у 
складу са општим упутствима која проп-исује Прет-
седник Комитета за заштиту народног здравља Вла-
де ФНРЈ. 

Члан 13 
Овз уредба1 ступа на снагу даном објављивггња у 

„Службеном листу Федеративне 'Народне Републике 
'Југославије". 

11 марта 1949 подине 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с, р 

Министар — Претседник Комитета 
еа заштиту народног здравља 

Владе ФНРЈ, / 
др Павле Грегорић, с. р. 

198. 
На основу чл. 6 Уредбе о јединственим ценама 

Влада ФНРЈ доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ЈЕДИНСТВЕНИМ ОБРАЧУНСКИМ ПРОДАЈНИМ 
ЦЕНАМА НА ВЕЛИКО СЕМЕНА КУКУРУЗА У, 
ЕКОНОМСКОЈ 1948/49 ГОДИНИ СА ВАЖНОШЋУ 

НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛВИЈЕ 

1) Одређује се нижа обрачунска цена у продаји 
на велико за "семе кукуруза са важношћу на Целој те-
риторији Федеративне Народне Републике Југославије, 
и то: 100 кг семе кукуруза 400.— динара франко про-
давчев магацин у месту дистрибуције у врећама које 
даје на послугу продавац. 

Местом дистрибуције сматрају се сва среска ме-
ста и места која министар пољопривреде народне ре-
публике означи као место дистрибуције. 

2) Семе кукуруза неће се предавати за новац, већ 
ће се искључиво давати у замену за меркантилни ку-
куруз у размери 1 :1 . 

3) Овлашћује се Министар пољопривреде ФНРЈ да 
у сагласности са Министром трговине и снабдевања 
ФНРЈ и Министром финансија ФНРЈ пропише потре-
бне мере и услове за спровођење овог решења. 

4) Ово решење ступа на снагу одмах. 

IV бр. 2233 
11 марта 1949 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ 
и Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с, р. 

199. 
На основу чл. 6 Уредбе о јединственим ценама 

Влада ФНРЈ доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

о НИЖИМ ЈЕДИНСТВЕНИМ ПРОДАЈНИМ ЦЕНАМА 
НА ВЕЛИКО РАЖИ, ЈЕЧМУ И ОВСУ У ЕКОНОМСКОЈ 
1948/49 ГОДИНИ СА ВАЖНОШЋУ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИ-

ТОРИЈИ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1) Одређују се ниже јединствене цене у продаји 
на велико са важношћу на целој територији Федера-
тивне Народне Републике Југославије за: 

Раж Динара 425.— 
Јечам Динара 410.— 
Овас' Динара 395.— 

Ове цене подразумевају се за 100 кг нето тежине 
франко 1П!Р'ОД121вчев магацин у месту расподеле. 

2) Ступањем на снагу овог решења престају да 
важе продајне цене ражи, јечму и овсу одређене од 
стране републиканских органа. 

3) У свему осталом важе прописи Решења о ни-
жим јединственим продајним ценама на велико жита-
рицама, брашну и гризу у економској 1948/49 години 
са важношћу на целој територији Федеративне На-
родне Републике Југославије IV бр. 7120 од 21 авгу-
ста 1948 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 76/48). 

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

IV бр. 2234 : ' 
11 марта 1949 године 

Београд 
Претседник Владе Ф Н Р Ј " 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с, р. 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ 
и Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

200. 
На основу тач. VI Наредбе о производњи и 

откупу сортне и друге семенске робе житарица1, крм-
и,ог и повртног биља, а на предлог Министра по-
љопривреде ФНРЈ, Министра трговине и снабдевања 
ФНРЈ и Министра финансија ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ АВАНСА И ДРУГИХ ПОГОДНОСТИ 
ПРОИЗВОЂАЧИМА СЕМЕНСКЕ РОБЕ ЖИТАРИЦА, 

КРМНОГ И ПОВРТНОГ БИЉА 
I.— Произвођачима контрахентима семенске ро-

бе крмног и повртног биљ,а може се у времену про-
лећних радова, одмах ч,им су усеви изникли, дати 
аванс у боновима за куповину индус тр неке робе: цо 
нижим јединствен,им ценама, и то о н , и м а к,оји имају 
до 10 ха обрадиве површине до 30%, а онима КОЈИ 
имају преко 10 ха обрадиве површине до 20% ОД 
вредности производа који ће- се добити са контрама-
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ране .површине израчунате према одређеној откупној 
цени и просеч,ном приносу одређене културе. 

Од крмног биља изузима се луцерка и црвена 
детелина за које важи за давање аванса време 
завршеног цветања откоса који је одређен за про-
изводњу семенске робе. 

Код вишегодишњих култура може се аванс да-
вати сваке године, када усеви изникну под условом 
да укупна висина аванса не може прећи 50% од уго-
ворене вредности производње семенске робе, и то 
мод произвођача који имају до 10 ха' обрадиве повр. 
шине, односно до 40% код произвођача каји и.мају 
преко 10 ха обрадиве површине. 

Проценат се рачуна од вредности уговором пред-
виђеног просечног приноса а код луцерке и црвене 
детелине од приноса процењеног после завршеног 
цветала, 

У висину аванса не урачунава се вредност ве-
штачких ђубрива', средстава за сузбијање биљних 
болести и штеточина и позајмљени^ семена. 

Примљени аванси одбиће се произвођачима од 
откупне вредности предате семенске робе. 

П. — Произвођачи семенске робе житарица има-
ју право на исте повластице које се дају и произво-
ђачима који уговоре предају меркантилне робе 
житарица. 

III. — Ово решење ступа на снагу даном објав-
љивање у „Службеном писту Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

I бр. 5164 
8 марта 1949 године 

Београд 
Претседник Привредног савета 

ВЛзде ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с, р. 

Министар пољопривреде, 
инж Мијалко Тодоровић, с. р. 

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

Добривоје Радосављевић, с, р. 

Министарство грађевина ФНРЈ, по извршеном 
сравњењу са изворним текстом, установило је да су 
се У тексту Наредбе о изградњи магацин,а за држање 
запаљив,их течности објављеној у „Службеном листу 
ФНРЈ" бр. 19 од 5 марта 1949 године, поткрале ниже 
наведене грешно, те даје следећу 

И С П Р А В К У 
НАРЕДБЕ О ИЗГРАДЊИ МАГАЦИНА ЗА ДРЖА-

ЊЕ ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ 

у тачки ИЗ, последњи ред, уместо речи: ,,тачки 
72" треба да стоји: ,,тачки 74"; 

у тачки 14, осми ред трећег става, уместо речи: 
,,одводних" треба да стоји: ,,водоводних"; 

у тачк,и 23-6, уместо речи: „укапање" треба да 
стоји: „утапање"; 

у тачки 43, први ред, уместо речи: „меканих" 
треба да стоји: „металних"; 

у тачки 78, прв,и ред, уместо речи: ,,у току" 
треба да стоји: ,,у року". 

Бр. 2100. — Из Министарства грађевина ФНРЈ, 
10 марта 1949 године. 

Министарство унутрашњих послова по изврше-
ном сравњењ,у оа изворним текстом, установило је 
да се у тексту Правилника о путни,м исправама за 
прелаз преко државне границе, објављеном у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ" б р 21 од 12 марта) 1949 године, 
поткрала ниже наведена грешка, те д а ј е следећу 

И С П Р А В К У 

ПРАВИЛНИКА О ПУТНИМ ИСПРАВАМА ЗА ПРЕ-
ЛАЗ ПРЕКО ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ 

У наслову стоји: Правилник о путним исправама 
на предао преко, државне границе, а треба: Правил-
ник о путним исправама за прелаз преко државне 
границе. 

IV бр. 4459. — Из Министарства унутрашњих п о 
слово, 19 фебруара) 1949 године. 

У К ^ З И 
На) основу чл. 74 тач. 10 Устава ФНРЈ, а на пред-

лог Владе ФНРЈ, Президијум Неродне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југосл-вије доноси 

У К А З 

О ПОСТАВЉЕЊУ РАИЧКОВИЋ ПЕТРА ЗА ИЗВАН-
РЕДНОГ ПОСЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИ-

НИСТРА Ф И Л У ТЕХЕРАНУ 

Поставља се за изванредног посланика и ону-
немоћ еног ми,нистра Федер атман е Народне Републи-
ке Ј у г о с л в и ј е у Техерану Раичковић Петар, судија 
Врховног суда ФНРЈ. 

Министар иностраних' послова извршиће овај 
указ. 

У. бр. 198 
15 фебруара 1949 ледене 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

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

Р Е Ш Е Њ А 
На основу чл. 47 и 64 Закона о државним слу-

ж б е н и ц и ^ и чл. 3 и 15 Основне уредбе о п,ринадле-
жностима савезних државних службеника 

р е ш а в а м 

да се Биједић Џемал, досадашњи генерални 
секретар Владе за Босну и Херцегови^ , постави за 
пом,оћника! Министра у Комитету за законодавство и 
изградњу народне власти Владе ФНРЈ. 

Бр. 142 
26 фебруара 1949 године 

Београд 
Потпретседни,к Владе ФНРЈ 

Претседник 
Комитета за законодавство и изградњу 

народне власти Владе ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 
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На основу чл. 47 Закона о државним службени-
ц а ^ , чл. 23 и 25 Основне уредбе о иринадлежностима 
савезних државних службеника, члана 20 Правилника 
о посебним личним додацима савезних државних 
службеника и сагласности Претседника Владе ФНРЈ 
пере. бр. 310 од 31 јануара 1949 године. 

р е ш а в а м 
да се Бо,гавац В. Благоје, помоћник Министра 

саобраћај.а ФНРЈ, постави за помоћника Министра1 

железница ФНРЈ. 
Бр. 6850 

25 фебруара 1949 године 
Београд 

Министар железница, 
Тодор Вујасиновић, с,, р. 

За иомерциЈалног директора Дирекције држав-
ног житног фонда', у звању виши правни референт, 
решењем Министра1 трговине и снабдевања! ФНРЈ 
пере број 651/49, постављен је Којен Милан, виши 
правни референта, Министарств,а трговине и снабде-
вања ФНРЈ. 

За помоћника Главно-г директора за кадрове 
Гл,авне дирекције поморско-техничких предузећа, у 
зв^чњу персонални- референт, решењем Министра! по-
морства ФНРЈ пере. број 499/49, постављен је Неја-
сни^' А,нте, досадашњи; виш,и адм,инистратор исте 
дирекције. 

За директора И-нститута' за- међународну поли-
тику и привреду гари Претседништву Владе ФНРЈ, 
решењем Претседника Владе ФНРЈ пере број 693/49, 
постављен је Каранђелов Нила. 

За помоћник? Ди,ректора! Института за физику 
при Преггседништау Владе ФНРЈ, у звању виши гра-
ђевински техничар, решењ,ем Председника Владе 
ФНРЈ пере број 666/49, постављен је Јарић Милош, 
директор Грађевинског предузећа „Космај" Мини-
старства' грађевина Народне Републике Србије. 

За управника Савезне устраше ва биљну произ-
водњу, у звању агронома, решењем Министра пољо-
привреде ФНРЈ пере број 314/49, постављен је Јок-
симовић Неш^ досадашњи начелник Одељења за 
организацију и инструктажу пољопривредних до-
бара. 

За начелника Организан,исно-инструктореког оде-
љења Министарства пољопривреде ФНРЈ, у звању 
Инспектора, решењем Мин,истра!'пољопр,ивреде ФНРЈ 
пере број 316/49, постављен је Петровић Петар, слу-
жбеник Мини,старства пољопривреде ФНРЈ. 

За заменика Главног директора, по кадровским 
пословима Главне дирекције државних пољоприпл-
редних добара', у чвању млађег персоналног рефе-
рента!, решењем Мини,стра пољопривреде ФНРЈ пере 
број 324/49, постављен је Кош ир Мартин, досадаш-
њи службеник исте дирекције у звању старијег по-
љопривредног пословође. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике М-акедо-: 
није" у броју 5 од 28 фебруара 1949 године објав-
љује: 

Правилник о платама по ефекту рада- и" преми-
с о м додацима државних службеника на раду у пре4 

дузећима за пројектовање; 
Правилник о извршењу Закона о пензионисању, 

и установљен^ права на пензију бивших самоуправа 
них ,службе,ника и пензионера на подручју Народне 
Републике Македоније; 

Наредбу о пр оиз во ђачкој цени козје и овчије 
пастрме у слободној продаји -на подручју Народне 
Републике Македоније;. 

Наредбу о у-в,ођењу нових звања: „млађи гео-
лошки колектор", „геолошки колектор" и „виши 
геолошки колектор" у ге,олошкој струци; 

Наредбу о одређивању основне плате за ново-
уведена звања: „млађи геолошки колектор", ,,гео' 
лошки колектор" и „виши геолошки колектор" у 
геолошкој струци; 

Наредбу о распореду у врсте новоуведених 
звања: ,,мл,ађи геолошки колектор", „геолошки ко-
лектор" и „виши геолошки колектор" у геолошкЗ-Ј 
струци; 

Наредбу о обавезном регистрован^ свих геодета 
ск-их инструмента и прибора за теренски и канцв-
лариски рад, 

Решење о оснивању Школе за опште о-бразовање! 
радника у Струмици;^ 

Упутство за уређење, руковање и одржаван?! 
сандучета с ј санитетским матери јадом за указивања 
прве помоћи при повредама на раду. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
195. Указ о одређивању Завода, за оплсме-

њивање шећерне репе у Алекси,нцу 
установу опшггедржавног значаја 329 " 

196. Уредба о ЛИКВИД81ЦИ;ЈИ односа насталих 
кон фиока чијом имов,ине 329 

197. Уредба о сузбијању ендемиског сифи-. 
ли-аа! 333 

198. Решење о Јединственим ^рачунским п,рсн-
даЈ,ним ценама на велико семена кукуруза 
у економској 1948/49 години са важношћу 
на целој територији Фед,ера гивне Народ-
не Републике Југослви је — — 834 

199. Решење о нижим јединственим п,родајним 
ценама на велико! ражи, јечму и овсу у 
економ-ској 1948/49 години са важношћу 
иа1 целој тер-иторији Фе,дерзггивке Народ-
не Републике Југославије — — — 334 

200. Решење о давању -аванса и - других погод-
ности произвођач има семенске робе жи-
тарица, крмног и повртног биља! 834 

Исправка Наредбе о изградњи магацина за 
држање запаљивих течности — — 335 За главног контролора -Министарства рударство 

ФНРЈ. решењем Министра! рударства ФНРЈ пере. 
број 265/49, постављен ј-е Беванда^ Стево, бивши Исправка! Правилника о путним направама 
начелник Персонална одељења. за прелаз пре,ко државне границе 335 

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

југословенског ш т а м п а н о г предузећа, Београд 


