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134. 

У К А З 
О РАТИФИКАЦИЈИ УГОВОРА О ТРГОВИНИ, СПОРАЗУМА О РАЗМЕНИ РОБЕ И 
ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ СА ЛИКВИДАЦИОНИМ ПРОТОКОЛОМ И СПОРАЗУМА О НАК-
НАДИ НАЦИОНАЛИЗОВАНЕ ШВАЈЦАРСКЕ ИМОВИНЕ, ЗАКЉУЧЕНИХ ИЗМЕЂУ ФЕ-
ДЕР АТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОС ЛАВИЈЕ И ШВАЈЦАРСКЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ 

На основу чл. 74 тач. 9 Устава ФНРЈ Президијум Народне скупштине Федери тав-
не Народне Републике Ј,угослав ије одлучује: 

Члан 1 

Ратификују се и добијају обавезну снагу Уговор о трговини, Споразум о размени 
робе и платном промету са ликвидационим протоколом и Споразум о накнади нанио-
нализоване швајцарске имовине, закључени између Федер атише Народне Републике Ју-
гослаеије и Швајцарске Конфедерације y Бе рну 27 септембра 1948 године, a који гласе: 

УГОВОР О ТРГОВИНИ ИЗМЕЂУ ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ Ј У Г О С Л В И Ј Е И 

ШВАЈЦАРСКЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ 

Влада Федеративне Народна Републике Југо-
слвије и Федерални савет Швајцарске Кон феде ра-
ције надах-нути желеом да допринесу р,азвоју при-
вреди их односа између двеју земаља!, одлучили су 
да закључе уговор о трговини и иаегменовши су y 
ту сврху за своје пуно моћ енрике: 

Влада) Федерa тавне Народне Републике 'Јјупссл®-
çnje Господина Ми-ленка Филиповића, Помоћника 
министра индустрије ФНРЈ, 

Федерални швајцарски савет 
Го.с,подина! Макса! Троевдле, делег.ата Федералног са-
вета при: ггргов ниским ашора&умима, 

који су се, пошто су један другом саопштили 
своја пуномоћ ењ а, нађе,на y пр описној и уредној 
'форми, спорзвумели о следећем: 

Члан 1 
Уговорне стране дацу једна другој блатомаклони 

поступак аш све што се тиче трговине између двеју, 
земаља. Она ће ,предузети y оквиру свога законе-
ŝiBCTBiai шо овоме предмету, све поподне мере ради 

олакшања» и појачања међусобне размене робе и 
услуга. 

Члан 2 
Уговорне стране дају једна другој поступак нај-

већма повлашћене нације за! ов1а што се тиче парма* 

TRAITE DE COMMERCE 
. ENTRE 

LA REPUBLIQUE FEDERATIVE POPULAIRE DE 
YOUGOSLAVIE ET LA CONFEDERATION SUISSE 

Le Gouvernement de la République Fédérative Po-
pulaire de Yougoslavie et le Conseil fédéral de la 
Confédération suisse, animés du désir de contribuer 
au développement des relations économiques entre les 
deux pays, ont décidé de conclure un traité de com-
merce et ont nommé à cet effet pour lefurs Plénipo-
tentiaires: 

La Gouvernement de la République Fédérative Po-
pulaire de Yougoslavie 
Monsieur Môlemko Fi'j ро vie, Ministre-iaidioint de Г indus-
trie de h R.F.P.Y. 

Le Conseil fédéral suisse 
Monsieur Max TroendLe, Délégué du Conseil fédéral 
aux accords commerciaux, 
lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, 
trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce 
qui suit: 

Article 1. 
Les parties contractantes s'accordent réciproquement 

un traitement bienveillant pour tout ce qui concerne 
le commerce entre les deux pays. Elles prendront, dans 
le cadre de leur législation en la matière, toutes mesu-
res laipproipriées pour faciliter et intensifier les échanges 
mutuels de marchandises et de services. 

Article 2. 
L Ç £ parties contractantes s'accordent réciproque-

ment le tmiitefnent de la nation la plus favorisée pour 
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скг/гх дажбина, пореза и царинских т:iKca', начина 
коштане царина као и y погледу преписа, ферма-л* 
ис сти и доприноса; којима ј,е подвргнуто или би доц-
ниј,е, могло бити подвргнуто оца-р мњење, претовар 
и y склад иш те ње робе. 

Члан -9 
По љ сери вр един и индустрији производи", по* 

реклом ,са територије једне од уг-ов-ор,них страну 
неће бига подвр-гнути, пр-илико,м њиховим4 у,ласка на-
,територију друге стране, царинама, порезима или 
таксама, другим или-t вишим, «ли царинским про-пи-
сима и форм али оспи-м a другим или тежим, него оним-а 
ко-јима су ,подвргнут,и или моту доцније бити под-
вргнути и-сти производи пољо,привредни -и ин ду стр и-
с ш (по-реклом из ма које треће земље. 

Исто т-ако, пољопривредни и нд y стр испи произ-
води пореклом с-а, територије ј-едне од угово-рних 
стр-ана, неће бити подвргнути приликом њихово-г из-
воза н-а територију друге стране, ца,ринама, порезима 
или таксам-а- друг-и^ или виикгм или царинским про-
писима или формалноспима Другом или тежим него 
оним-а к-ојима су (подвргнути или доцније могу бети 
подвргнут-и исти производи пољопривредни или ин-
дустрије ки који се извозе за До) коју тр-е,ћу земљу. 

Чтан 4 
Повласт,ице, олакши,це, привилегије ил,и погодно-

сти к-оје су да-те или би до,цније м-огле бити дате о-д 
стране једн-е у-говорне стране, што се тиче м-атери-
је о којој је. реч y горе наведе-ним члано-вима! 2 и З, 
з-а> произ-воде пољопривредне и индустрије ,пореклом 
из ма к-о-је) треће земље или намењене за извоз и-з, т-е-
риторију ма које треће земље, биће одмах и бесте-
ретно д-ате за исте производе поре,клом са територије 
или измењене за изв-о-з н,а територију друге уговорне 
стране, 

Члан 5 
Производи пољо-привредни и индустрији порек-

лом с-а тери то рије једне од уговорних -страна неће 
бити подвргнута", посл-е њиховог увоза на терит-о-рију 
друге стране, никакво-м у-н-утр-ашњем порезу «лет тгжси 
другим или вишим него што су они кој-и се- наплаћују 
иш ће доцније моћи- бити нашлаћиван-и ,на исте про-
из-воде пољопривредне и индустрија пореклом из ма* 
ко-је треће зе-мље. 

Члан 6 
Изузете су од обавеза уговорених y г-оренаведе-

ним чла-новима 2 д-о 5, ,погодности које су дате или 
које би доцније могле бити одо-брене од стране јадне 
уговорне стране су-седним државама рада олакшања 
по-гргиичног п,ромета!, као и п-с-псдности мо-је -произ-
лазе ,иа цар-инске уније ко-ј-а је закључ-ена! или би могла 
убудуће бити закључе-н-а од стране једне уго-ворне 
стране. 

Члан 7 
Под условом придржаван»» прописа oi п-ривр-еме-

во-м увозу ил-и изв-озу изузеће о-д увозних и извозних 
царина и Факса допуштено је: 

а) за узорке робе 
С) за -предмете намењене испитивању и екоп-ери-

ментисању мао и за алат моји служи за мон-
' та1жне радове 

в) за предмете нам-ењене изложбама, сај-мовима и 
так-мичењу 

г) за прдемете sa оправку; 

tout се que concerne les droits, impôts et taxes de 
douane, le mode de perception des d-roits, ainsi que 
pour les règles, formalités et charges auxquelles les 
орéeга-tiions de dédouanement de transbordement et 
d'entreposage de marchandises sont soumises ou pour-
ra- ent être soumises.. ultérieurement. 

î > ii :• -t 
Article 3. ( ÏJ 

Les produits agricoles et industriels originaires du 
territoire de Г une des parties contractantes ne seront 
pas soumis, à leur entrée sur le territoire de l'autre 
partie, à des d-roits, impôts ou taxes attires ou plus 
élevés, ou à des prescriptions ou formalités douanières 
autres Oiu plue onéreuses que ceux auxquels sont soumis 
ou ро-ur лав ent être soumis ultérieurement les mûmes 
produits agricoles et industriels originaires de n'emporte 
quel pays tiers. 

De même les produits ag rie-oies et industriels ori-
ginaires du territoire de l'une des parties contractantes 
ne seront pas soumis, à leur exportation à destinait,ion 
du territoire de l'autre partie, à des droits, im-pôts ou 
taxes autres ou plus élevés, ou à des prescriptions ou 
formalités douanières autres ou plus onéreuses que 
ceux auxquels sont soumis ou pourraient être soumis 
ultérieurement les mêmes produits agricoles et indus-
triels exportés à destination de n'importe quel pays 
tiers. 

Article 4. 
Les avantages, allégements, privilèges -ou faveurs qui 

sont accordés ou pourraient être accordés ultérieure-
ment par l'une des parties contractantes, en ce q-ui con-
cerne les matières visées aux articles 2*et 3 ci-dessus, 
pour les produits agricoles et industriels originaires 
de n'importe quel pays tiers ou destinés à être exportés 
dans le territoire de n'importe quel pays t ers. seront 
accordés immédiatement e-t gratuitement pou-r les mê-
mes produits originaires du ter "i toi ге о-и destinés à 
l'exportation dans le territoi-re de l'autre par te con-
tractante. 

Article 5. 
Les produits agricoles et industriels orâgimiaii-res du 

territoire de l'une des parties contractantes ne seront 
soumis, après leur importation sur le territoire de 
l'autre partie, à aucun impôt ou taxe internes autres ou 
plus élevés que ceux qui s-on-t prélevés ou pourraient 
être prélevés ultérieurement sur les mêmes produits 
agricoles et industriels originaires de n'importe quels 
pays tiers. 

Article 6. 
Sont exeptées des engagements stipulées aux ar-

ticles 2 à 5 ci-dessus les faveurs qui, sont accordées ou 
qui pourraient être accordées ultérieurement par l'une 
des parties contractantes à des Etats limitrophes pour 
faciliter les récitions frontalières, ainsi que les faveurs 
résulfcaln-t d'une union douanière déjà conclue ou qui 
pournaiit être conclue à l'iaiveni-r par l'une des parties 
contractantes. 

Article 7. 
A condition que les prescriptions sur l'importation 

ou l'exportation temporaires soient observées, l'exemp-
tion des droits et taxes d'entrée et de sortie est ialccor« 
dée poitir: 

a) les échantillons de marchandises; 
b) les objets destinés aux essais et expérimentations, 

ainsi que l'outi'liDaige serviaint à des triviaux de 
montaige; 

c) les objets destinés aux expositions, foires et соп* 
cours; 

d) les objets à réparer; 
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д) за завоје и судове баждарене, кој,и су уоби-
чајени y трговини a намењени су транспорту 
робе 

Чл1?н 8 
У случају да једна) од уговорних страда примени 

мере з а д а н е или шантитатиЂ,на ограничен»ai увоза, или 
извозу OHiai ће то учинити на начин да отуда не про-
изиђе никаква диокр имитација) на штету друге 
Стране. * 

Чл,ан 9 
Уговорне стране предузеће, y оквиру свопа зако-

нодавства, но том предмету пито дне мере за олак-
шања железничко^ (поморско,г и ваздушног промета, 
мао и поштан,ског, телефоне, мог и телеграф скот сао-
браћаја измећу двеју земаља. 

Упс®срне стране дају једна другој поступак нај-
већма повлашћене напије y погледу пријема робе на 
унутрашњи1 или транзитни превоз. 

Трговачки бр,одо,ви под швајцарском заставом, 
користиће прилико-м уласка, изласка и бављења! y 
поморским л,укам,а ФНРЈ, исти поступак као и1 трго-
вачки бродови највећма/ повлашћене нац,ије, 

Члан 10 
Правна липа и тр,го,вачка друштва, кој,а- су обра;-

аовама сходно законима! једне уговорна стране и 
имају своје седиште н,а њеној територ,ији, биће исто 
тако приз,ната као таква' еа територији друге стране. 

Правна лица, трговачка друштво', 10210 и држављаг 
ни једне од уговорних страна, имаће слободан при-
ступ пред судове друге стране, иако y својству ту-
жиоца такови y својству тужено,га!. 

Члан 11 
Арбитражне пресуде, које се односе на сп,орове 

који би могли да настану поводом извршења трго-
вачких уговора закључених између физички-х и прав-
них лица и трговачких друштава домицилкрзних на 
територији уговорних страна, биће извршне, ако је 
врби тражио решење опора» било предвиђено y уго-
вору или y специјалном утаначен^, сачињеном y фор-
ми која са изискује за сам уговор. 

Извршење арбитражне пресуде моћи ће бити од-
бијено с,амо y следећим случајевима: 

ia) ако арбитражна пресуда није добила снагу 
коначне пресуде сходно законима земље y којој је 
донета; 

б) ако арбитражна пресуда обавезује једну стра-
ну У спору Haï чинидбу противну законима на снази 
y земљи y којој ј,е тр,ажено извршење пресуде; 

в) «ко је арбитражна) п,ресуда противна јавном 
поретку земље где се њено' извршење тражи. 

Арбитражне пресуде извршиваће оа сходно за* 
коцима земље где се њено. извршење тражи. 

Поравнања учињена! пред надлежним •арбитраж-
ним судом и одобрена! од њега! ИМ-Е,ће исто дејство 
као и арбитр,ажне пресуде поменуте y овом члану. 

Члан 12 
Овај угов,ор прошириће своје дејство на Кне-

животно Лихтенштајн све дотле док ово буде ве-
зано уговором о царинској унији са- Швајцарском 
Конфе дер аци јо м. 

е) les emballages et récipients marqués, usités dans 
le commerce, destinés m transport de marchan-
dises. 

Article 8. 
Dans le cas où l'une des parties contractantes 

appliquera des mesures d'interdiction ои de restriction 
quantitative de Г importe Mon ou de l'expo,rfcaitdon, elle le 
feira de telle manière qu'il n'en résulte aucune dtscrimd-
natiion a,u détriment de 1'-aiutre partie. 

Article 9. 
Les parties contractantes prendront, diatns le cadre 

de leur législation en La matière, les mesures appro-
priées pour faciliter le trafic ferroviaire, miairitime et 
aérien, ainsi qu© les communications postales, télépho-
niques, télégraphiques entre les deux pays. 

Les parties contractantes s'accordent réciproque-
ment le traitement de la niaifciion 1з> plus favorisée en ce 
qui concerne l'admission des marchandises ш transport 
intérieur et aiu transport en transit. 

Les naviires marchands battant pavillon suisse béné-
ficieront, lors de l'entrée, de liai sortie eit du sé/'io.ur dans 
les ports mianitimies de la République Fédérâtive Popu-
liaiire de Yougoslavie, du même traitement que les naivi<-
res marchands de b nation la plus favorisée. 

Article 10. 
Les personnes morales et les sociétés commerciales, 

constituées conformément eux lois de l'une des parties 
contractantes et ayant leur siège sur son territoire, se-
ront également reconnues comme telles sur le territoire 
de l'autre partie. 

Les personnes morales, les sociétés commerciales, de 
même que les ressortissants de l'une des parties con-
tractantes, auront libre accès aux tribunaux de l'autre 
partie tant en qualité de demandeurs que de défendeurs. 

Article 11. 
Les sentences arbit rafles relatives aux contestations 

qui pourraient surg.r de l'exécution des contrats com-
merciaux, conclus par les personnes physiques ou mo-
rales et par les sociétés commerciales domicilées sur 
le territoire des parties contractantes, seront exécu-
toires, si le règlement arbitral du différend a été prévu 
dans le contrat ou dans une convention spéciale, faite 
dans la forme exigible pour le contrat lui-même. 

L'exécution d'une sentence arbitrale ne pourra être 
refusée que dans les cas suivants: 

a) si la sentence arbitrale n'a pas acquis la force 
d'un jugement définitif conformément aux lois du pays 
où elle a été rendue; 

b) si la sentence arbitrale oblige une partie au pro-
cès à un acte oontnaiiine aux lois en vigueur drns le pays 
où l'exécution de la sentence est requise; 

c) si la sentence arbitrale est contraire à l'ordre 
public du pays où son exécution est requise.. 

Les sentences arbitrales seront exécutées conformé-
ment aux lois du pays où leur exécution est requise. 

Les accords transactionnels faits devant le tribunal 
arbitral compétent et approuvés par celui-ai auront les 
mêmes effets que les sentences arbitrales mentionnées 
dans le présent article. 

Article 12. 
Le présent traité étendra ses effets à la Principauté 

de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée 
à la Confédération suisse par un traité d'un'on doua-
nière. 
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Члан 13 
Овај Уговор замењује, Уговор о тргов,ини између, 

Србије ц Швајцарске лд. 28 фебруара 1907 ,и закљу-
чен ;>е из» време од пет година. 

Он ће бити ратифи,кован четм то буде могућно и 
ступиће на снагу на дан измене ротификационих ин-
струмента, к, ја ће се "извр-шити y Београду 

Ако ни једна од угов,орних стр на не сао,пшти 
другој писмено, шест месеци пре овог датума, своју 
н,а,меру да откаже овај Уговор, сн ће остати на сна-зи 
ове дотле док га једна или друга страна не буде от-
жег.-а шест месеци унап,ред. 

I 
У потврду чег,а су шуномоћници обеју уговорних 

страна п-отписали оз ni' Уговор и на њега ставили 
своје печате. 

Сачињено y Берну, 27 септембра» 1948, y два сри» 
гинула примерка, на срп ско-хрватоком језику, од ко-
јих су оба, текста подједнако версдостојна. 

инж M Филиповић, с. р. Троендле, с. р. 

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ФНРЈ И ШВАЈЦАРСКЕ 
КОНФЕДЕРАЦИЈЕ О РАЗМЕНИ РОБЕ И НАЧИНУ 
ПЛАЋАЊА ЗАКЉУЧЕН У БЕРНУ 27 СЕПТЕМБРА 

1948 

Сходно члану првом данас потписаног Уговора 
о трговини измећу ФНРЈ и Швајцарске Конфеде-
рације, владе двеју земаља су закључиле следећи 
Споразум: 

1 РАЗМЕНА РОБЕ 

Члан 1 
Обе владе ће заједничким споразумом устало-

зити програм међусобних испорука робе y виду 
контингентних листа 

Члан 2 

У оквиру контингадата означених y листама 
установљен»*! према члану 1 овога Споразума, над-
лежне власти издаваће претходну сагласност и одо-
брења за увоз и за извоз, сходно општим прописима 
који су на снази y обе земље. 

Приликом издавања одобрења за увоз и за извоз 
узеће се y обзир сезонски карактер робе. 

Издавајући одобрења за увоз и m извоз над-
лежне власти двеју земаља водиће рачуна о мо-
гућностима плаћан^. 

Члан 3 
Надлежне власти двеју земаља испитаће с бла-

гонаклоношћу молбе за увоз и за извоз које се 
односе геа испоруке чија количина или вредност 
премаша континенте назначене y листама или које 
се односе ка робу која y њима није предвиђена. 

II РЕГУЛИСАЊЕ ПЛАЋАЊА 

Члан 4 
Начин регулисања плаћања предвиђен овим Спо-

разумом примењује се: 
1} На узајамна плаћања која проистичу из оба-

веза насталих после 9 маја 1945 a која произлазе из: 

Article 13 
Le présent traité remplace le Traoté de commerce 

entre la Serbie et la Suisse, du 28 février 1907, et est' 
conclu pour la durée de cinq ans. 

Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra et entrera 
en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratl* 
ficat on, qui aura lieu à Beograd 

Si aucune des parties contractantes ne communique 
par écrit à l'autre, six mois avant l'expiration du délai 
de cinq ans indiqué ci-dessus, son intention de renoncer, 
au traité, celui-ci restera en vigueur, jusqu'à ce qu'il ait 
été dénoncé par l'une ou l'autre des parties sous préa-
vis de six mois. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux par», 
ties contractantes ont signé le présent traité et y ont' 
apposé leurs sceaux. 

Fait à Berne, le 27 septembre 1948, en deux exem« 
plaires originaux, en langues française et serbo-croate, 
les deux textes faisant également foi. 

v ing. M. Filipovié Troendle 

A C C O R D 

ENTRE LA REPUBLIQUE FEDERAT1VE POPULAIRE 
DE YOUGOSLAVIE ET LA CONFEDERATION SUISSE, 
CONCERNANT L'ECHANGE DES MARCHANDISES ET, 
LE REGLEMENT DES PAYEMENTS, CONCLU A BER-

NE, LE 27 SEPTEMBRE 1948, 

Conformément à l'article premier du Traité de com-
merce entre la République Fédératiive Populaire de You-
goslavie et la Confédération suisse, signé ce jour, les 
Gouvernements des deux pays ont conclu l'accord sui-
vant: 

I. Echange des marchandises 

Article 1 
Les deux Gouvernements établiront d'un commun 

accord les programmas des livraisons réciproques de 
marchandises sous forme de listes de contingents. 

Article 2 
Dans le cadre des contingents mentionnés dans les 

listes établies selon l'article premier du présent accord, 
les autorités compétentes délivreront les préavis et per-
mis d'importation et d'iexportat on conformément aux 
dispositions générales en vigueur dans les deux pays 

Lors de l'octroi des permis d'importation et d'ex-
portation le caractère saisonnier des marchandises sera 
pris en considération. 

En délivrant les perm :s d'importation ou d'exporta-
tion les autorités compétentes des deux pays tiendront 
compte des possibilités de payement. 

Article 3 
Les autor.tés compétentes des deux pays examine-

ront. avec bienveillance les demandes d'importation et 
d'exportation portant sur des livraisons dont la quan-
tité ou la valeur dépasse les contingents indiqués dans 
les listies ou concernant des marchandises qui n'y figu-
rent pas. 

II. Règlement des payements 

Article 4 
Le mode de règlement prévu par le présent accord 

s'applique-
1. aux payementes réciproques découlant d'obliga1-

tftoms ayant prie naissance à partiir du 9 maii 1945 
et résultant: 
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«) испорука р-обе пореклом из Једне од зе-
маља уговорница, увезене или која треба да се увезе' 
У другу земљу; 

б) швајцарско—југословенског промета y вези 
еа дорадом и оправком; 

в) споредних трошкова из међусобног робног 
промета (комисион-и, провизије, трошкови монтаже, 
трошкови превоза и осигурања итд.); 

г) обављања услуга (хонорари, плате, наднице, 
пензије које проистичу из уговора о раду, итд,); 

д) престани^ y области интелектуалне својине 
(ауторска пргава, лиценце, таксе за патенте, итд,); 

ђ) интерес-а и курсних р-азл»: гк a које резулти-
рају из трговачког промета; 

е) сп-оредних трошкова и зарада y вези са 
транзитним прометом извршеним од југословелскнх 
или швајцарских фирми a који интересује обе земље; 

ж) пребијања између железница, управе по-
шта, телеграфа и телефона и друштава* за- ваздушни 
Саобраћај двеју земаља; 

з) закупа железничких ва-гона; 
и) трошкова подв-оз^ за речни транспорт 

швајцар-ским или југословенским бродовима; 
Ј) трошков,а за издржавање, помоћи; 

к) трошкова путо-вања, лечења, васпитања и 
студија; 

л) промета осигурања и реоси,гурања.; 
ЈБ) социјалног осигурања (премије, ренте, 

епитета); 
2) На плаћања која нису трговачке природе; 
3) Н'а плаћања предвиђена Споразумом између 

ФНРЈ и Швајцарске Конфедерације о о-штећењу 
швајцарских интереса y Лу посл a ви ји погођених ме-
рама национализације, екс про при ј-аци је и ограничења; 
и на свако друго плаћање примљено, за једнички 
споразум-ом између Швајцарског обрачунског за-
вода и Народне ба-нке ФНРЈ. 

Чл-.-н 5 
Про тик вр еди ост р Јбе ју госло венског порекла 

увезене или која треба да се увезе y Швајцарску, 
било непосредно бил-о преко посредника y некој 
трећој земљи и од југословенских престани ја друге 
неке врсте, предвиђених y чл. 4 овога Споразума; 
биће уплаће-на код Швајцарске народне банке У 
швајцарски^ францима. Ова ,ће дати налог Народ-
ној банци ФНРЈ да изврши одговарајућа плаћања 
'Југословенским к-о-рисницима. Ови платни налози 
гласиће на швајцарске франке. Они ће се извршавати 
од стране Народне банке ФНРЈ према хронолошки 
реду њиховог издавања, 

Притиввредност робе швајцарско-г порекла) уве-
зене или која треба да се увезе y Југославију и 
швајцарских престација друге неке врсте, предвиђе-
них y чл. 4 овога Споразума биће регулисана ку-
повином код Народне банке ФНРЈ износа или екви-
валент^ y швајцарским францима. Народна банка 
ФНРЈ даће налог Швајцарској народној банци да 
изврши одговарајућа плаћања швајцарски корисни-
цима. Ови платни налози гласиће не швајцарске 
франке. Они ће бити извршавани од стране Швај-
царске народне банке y оквиру расположивих сред-
става на рачунима на које се односе и према хро-
н о л о ш к и реду њ-иховог издавања. 

Члан 6 
Конверзија швајцарских франака y динаре « 

обрнута вршиће се по средњем званичном курсу 

a) de La livrais-on de marchandises originaires de 
l'un des pays contractants, importées суи- à 
importer dans l'autre pays; 

b) du trafic de perfectionnement et de réparation 
yougoslave-suisse; 

c) de frais accessoires au trafic réciproque des 
marchandises (commissions, provisions, frais de 
montage, frais de transport et d'assurance, etc.); 

d) de prestations de services (honoraires, traite-
ments, salaires, p-ensions découlant d'un contrat 
de travail, etc.); 

e) de prestations d-ans le domaine de la propriété 
-intellectuelle (droits d'auteur, licences taxes pour 
brevets d'invention, etc.); 

f) d'intérêts et de différences de change résultant 
du trafic commercial; 

g) de frais accessoires et bénéf ces afférents au tra-, 
fie de transit exercé par des maisons yougo-
slaves ou suisses et intéressant les deux pays; 

h) de décomptes entre les chemins de fer, les admi-
nistrations des postes, télégraphes et téléphones 
et les compagnies de navigation aérienne des 
deux pays; 

i) du louage de wagons de chemins de fer; 
ik) du frais pour les transports fluviaux par des ba-

teaux yougoslaves ou suisses; 
1) de frais d'entretien et de subsistance, de pensions 

alimentaires, de secours; 
m) de fraie de* voyage, de cure, d'éducation et 

d'étude; 
n) du trafic d'assurance et de réassurance, 
o) des assurances sociales (primes, rentes, indem-

nités); 
2. aux payements de nature non commerciale; 
3. aux payements prévus par l'Accord entre la Ré-

publique Fédérative Populaire de Yougoslavie et "a 
Confédération suisse concernant l'indemnisation des in-
térêts suisses en Yougoslavie frappés par des mesures 
dis nationalisât-ion, d'expropriation et de restriction; 
et à (tout autre payement admis d'un commun accord 
par la B-anque Nationale de la République Fédér-at-ive 
Populaire de Yougoslave et l'Office suisse de compen-
sation. 

Article 5 
La contre-valeur des marchandises d'origine you-

goslave importées ou à importer en Suisse, soit direc-
tement, soit par l'entremise d'un intermédiaire dans un 
pays tiers et des prestations yougoslaves d'une autre 
nature, prévues à l'article 4 du présent accord, sera ver-
sée en francs su jses à ' . P nque Nationale suisse. 
Celle-ci donnera 1 ordre à la Banque Nationale de la 
République Fédérative Populaire de Yougoslavie d'ef-
fectuer les payements correspondants aux bénéficiaires 
yougoslaves. Ces ordres de payement seront libellés en 
francs suisses. Ils seront exécutés par la Banque Natio-
nale de la République Fédérative Populaire de Yougo-
slavie dans Pordre chronologique de leur émiss on. 

La contre-valeur des marchandises d'origine suisse 
importées ou à importer en Yougoslavie et des presta-
tions suisses d'une autre nature, prévues à l'article 4 du 
présent laicoouxi, sera réglée par l'achat auprès de la 
Banque Nationale de la République Fédérative Popu-
laire de Yougoslavie du montant ou de l'équivalent en 
francs suisses. La Banque Nationale de la République 
Fédérative Populaire de Yougoslavie donnera l'ordre 
à la Banque nationale suisse d'effectuer les payements 
correspondants aux bénéficia-ires suisses. Ces ordres de 

, payement seront libellés en francs suisses. Ils seront 
exécutés par la Banque nationale suisse dans le cadre 
'des disponibilités des comptes que- cela concerne, el 
'dans l'ordre chronologique de leur émission. 

Article 6 
La conversion des francs susses en dinars et inver-

sement aura Keu au cours officiel moyen fixé par 1« 
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> 
утврђеном од стране Народне банке ФНРЈ, који је Banque Nationale de la République Fédérative Populaire 
на снази на дан конверзије. de Yougoslavie, en vigueur le jour de la conversion. 

На дан ступања на снагу овог Споразума овај A la date de l'entrée en vigueur du présent accord» 
курс je 1.162,70 динара за 100 шв. франака, или 8.60 се cours est de 1.162,79 dinars pour 100 francs suisses, 
швај. франака за 100 динара. soit 8,60 francs suisses pour 100 dinars. 

Народна банка ФНРЈ обавестиће телеграфски La Banque Nationale de la République Fédérative 
Швајцарску народну банку o евентуалној промени Populaire de Yougoslavie informera télégraphiquement 
поменутог курса. lia Banque Nationale suisse d'un changement éventuel 

dudit cours. 

Члан 7 
Швајцарска народна банка отвориће Народној 

банци ФНРЈ два бескаматла рачуна, y швајцарским 
францима, означена бројевима I и II. 

После одбитка износа предвиђених ради регу-
лисања престација које има y виду чл. 4, тач. 3 
овога Споразума уплате учињене код Швајцарске 
народне банке за ' преданије означене y тач. 1 од 
a до в поменутог чл. 4, биће подељене на следећи 
начин: 

Рачун I : 40% 
Рачун II : 60% 

Актива на рачуну I и II биће резервисана ради 
обезбеђења извршења: 

Рачун I : плаћања која се односе на швајцарске 
испоруке зване инвестиционе. 

Рачун II : плаћања која се односе на остале 
швајцарске испоруке y Југославију, као и на преста-
ните које има y виду чл. 4, ал. 1, од б до в. 

Члан 8 
Швајцарска народна банка отвориће Народној 

банци ФНРЈ под ознаком „Рачун Па", бескаматни 
рачун y швајцарским францима. 

Овај ће рачун бити алиментиран интегралним 
износом уплата извршених код Швајцарске народне 
банке за престације које има y виду чл. 4. ал. 1, од 
д до о, и број 2 овога Споразума. 

У случају потребе биће извршени преноси са 
рачуна II на рачун На. 

Актива :на рачуну Па биће резервисана ради 
обезбеђења извршења плаћања која се односе на 
«рестаније које има y виду чл. 4, т . 1, од г до љ 
и бр. 2. 

Члан 9 
Плаћања унапред биће примана. 

» 
Члан 10 

Народна банка ФНРЈ и Швајцарски обрачунски 
завод споразумеће се io модалитети» извршења 
плаћања предвиђених y овоме Споразуму. 

III ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 11 

Article 7 
La Banque Nationale suisse ouvrira à la Banque 

Nationale de la République Fédérative Populaire de 
Yougoslavie deux comptes, tenus en francs suisses, ne 
portant pas d'intérêt et désignés par les chiffres I et II. 

Après déduction des sommes prévues pour le règle-
ment des prestations visées à T'airtiicle 4. chiffre 3, du 
présent 'accord, les versements effectués à la Banque 
Nationale suisse pour les prestations indiquées au chif-
fre 1, lit. a à c dudit article 4 seront répartis comme 
i'I suit: 

Compte II : 60% 
Compte 1:40% 

L'avoir des comptes I et И sera réservé pour assu-
rer l'exécution: 

Compte I: des payements afférents aux livraisons 
suisses dites d'investissement; 

Compte II: des payements afférents aux autres li-
vraisons suisses en Yoiugosliaivie lîiimsi qu'aux 
près battons visées à l'article 4, chiffre U 
lit. b et c. 

Article 8 
La Banque Nations Je suisse ouvrira à la Banque 

Nationale de la République Fédérative Populaire de 
Yougoslavie, sous la désignation de »Compte IIa«, un 
compte tenu en francs suisses et ne portant pas d'in-
térêt. 

Ce compte sera alimenté par le montant intégral 
des versements effectués à b Banque nationale suisse 
pour les prestations visées à l'article 4, chiffre 1, lit. d 
à o et chiffre 2 du présent accord. 

En cas de besoin, des reports seront effectués du 
compte II au compte lia. 

L'avoir du compte Ha sera réservé pour assurer 
l'exécution des payements afférents aux prestations vi-
sées à l'artcile 4, chiffre 1. lit. d à o et chiffre 2. 

Article 9 
Les payements anticipés seront admis. 

Article' 10 
La Banque Nationale de la République Fédérative 

Populaire de Yougoslavie et l'Office suisse de compen-
sation s'entendront sur les modalités d'exécution des 
payements prévus dans le présent accord. 

III. Dispositions générales 

Article 11 
Уетановљава се владина Мешовита комисија Une commission gouvernementale mixte est зби-

рали обезбеђења доброг функциоиисања овога Спо- tuée en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent 
разума. Она ће ce y принципу, састајати једанпут accord. Elle se réunira en princpe une fois par an ou 
годишње или на захтев једне стране уговорнице, и à la demande de l'une des parties contractantes et aura 
'нарочито ће имати y надлежности да установљава notamment .pour 'attributions d'établir les listes de con-
контингентне листе поменуте y члану првом ово.га tingents mentionnées à l'article premier du présent 
Споразума ,и да, y случају потребе, модификује accord et de modifier en cas de besoin la clé de répar-
н-ључ поделе средстава која долазе на рачуне пред- tition des moyens revenant aux comptes prévus à 1 'не-
виђене y чл. 7 овога Споразума. cle 7 du présent accord. 

Члан 12 Article 12 
Овај Споразум примењиваће се на Кнежевину Le présent accord étendra ses effets â la Princi-

ЛихтенштаЈн све дотле док она буде везана за pauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera 
Швајцарску уговором o царинском савезу. liée à la Suisse par un traité d'union douanière. 
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Члан 13 
Овај Споразум замењује Споразум између ФНРЈ 

if Швајцарске Коћфедерације о трговинској размени 
à начелу плаћања, закљученом y Београду 21 сеп-
тембра 1946. 

Он ће бити ратификован чим буде било могућно 
и ,ступиће иа снагу на дан измене ратификационих 
инструмента која ће се извршити y Београду. 

Он ће важити до 30 септембра 1953. Ако ни једна 
од уговорних страна не саопшти другој писмено, 
шест месеци пре овога датума, своју намеру да 
откаже овај Споразум, он ће остати на снази све 
'дотле дон га једна или друга страна не буде отка-
зала шест месеци унапред. 

У случају раскида овога Споразума, он ће се 
примењивати до ликвидније свих истраживања која 
потпадају под његове одредбе. Владе обеју земаља 
споразумно ће предузети погодне мере ради обезбе-
ђења ове ликвидације. 

Сачињено y Берну, y два примерка, 27 сеп-
тембра 1948. 

У име -Владе ФНРЈ: 
инж. М, Филиповић, с. р. 

У име швајцарске Владе: 
Троендле с. Р-

ЛИКВИДАЦИОНИ ПРОТОКОЛ 

Да би се убрзала ликвидација узајамних заоста-
лих истраживања, Влада ФНРЈ и Влада Швајцарске 
Конфедерације су уговориле следеће: 

' Члан 1 
Плаћања која произилазе из обавез,а насталих пре 

9 маја 1945 и која потпадају под одредбе Протокола 
између Краљевине Југославије и Швајцарске Конфе-
дерације о међусобном промету робе и регулисању 
плаћања y вези с тим закљученом 27 јуна 1938 као 
и његових допуна и прилога, или под одредбе швај-
царско-хрватског Споразума о швајцарско-хрватској 
размени робе и регулисању плаћања закљученом 19 
марта 1943 као и његових допуна и прилога, биће 
регулисана саобразно одредбама овог Протокола 
уколико се она сматрају као трговачка плаћања 
према аранжмаиима горе поменутим. 

Осим тога биће регулисана, саобразно одред-
бама овог Протокола, друга плаћања прихваћена 
споразумно од Народне банке ФНРЈ и Швајцарског 
обрачунског завода. 

Члан 2 
Регулисање плаћања које чини предмет овог 

Протокола вршиће се преко једног бескаматног ра-
чуна y швајцарским францима названог „ликвида-
циони рачун", којег ће Швајцарска народна банка 
отворити Народној банци ФНРЈ. 

Швајцарски дужници уплатиће y Швајцарски!* 
францима. Швајцарској народној банци, износ или 
противвредност својих дугова. Поменута банка пре-
неће напл.аћене износе на ликвидациони рачун На-
родне банке ФНРЈ. 

Да би регулисали своје дугове, југо сло венски 
дужници купиће потребне швајцарске франке код 
Народне банке ФНРЈ, 

Article 13 
Le présent accord remplace l'Accord entre la Répu-

blique Fédérative Populaire de Yougoslavie et la Con-
fédération suisse concernant les échanges commerciaux 
et le règlement des payements conclu à Beograd le 
21 septembre 1946. 

Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra et en-
trera en vigueur le jour de l'échange des instruments 
de ratification qui aura lieu à Beograd. 

Il sera valable jusqu'au 30 septembre 1953. Si aucune 
des parties contractantes ne communique par écrit à 
l'autre, six mois avant cette date, son intention de re-
noncer à cet accord, celui-ci restera en vigueur jusqu'à 
ce qu'il ait été dénoncé par l'une ou l'autre des parties 
sous préavis de six mois. 

En cas de résiliation du présent accord, celui-ci 
restera applicable jusqu'à la liquidation de toutes les 
créances régies par ses dispositions. Les Gouvernements 
des deux pays prendront d'un commun accord les me-
sures propres à assurer cette liquidation. 

Fais à Berne, en deux exemplaires, le 27 septem-
bre 1948. 

Au nom du Gouvernement de la 
République Fédérative Populaire 

de Yougoslavie: 
Ing. M, FilipQvic 

Au nom du 
Gouvernement suisse: 

Tr~sndle 

PROTOCOLEDE DE LIQUID ATION 
Afin d'accélérer la liquidation de? créances réci-

proques arriérées, le Gouvernement de la République 
Fédérative Populaire de Yougoslavie et le Gouverne-
ment de la Confédération suisse sont convenus de ce 
qui suit: 

Article 1 
Les payements découlant des obligations ayant pris 

naissance avant le 9 mai 1945 et tombant sous les clau-
ses du Protocole entre le Royaume de Yougoslavie et 
la Confédération suisse relatif au trafic réciproque des 
marchandises et au règlement des payements y affé-
rents, conclu le 27 juin 1938, ainsi que de ses avenants 
et annexes ou sous celles de l'Accord concernant les 
échanges commerciaux et le règlement des payements 
croates-suisses, conclu le 19 mars 1943, ainsi que de 
ses avenants et annexes, seront réglés conformément 
aux dispositions du présent protocole, pour autant 
qu'ils sont considérés comme payements commerciaux 
par les arrangements susmentionnés. 

Seront en outre réglés conformément aux disposi-
tions du présent protocole d'autres payements admis 
d'un commun accord par la Banque Nationale de la 
République Fédérative Populaire de Yougoslavie et 
l'Office suisse de compensation. 

Article 2 
Le règlement des payements faisant l'objet du pré-

sent protocole s'effectuera par l'intermédiaire d'un 
compte dit »compte de liquidation*, tenu ên francs 
suisses et не portant Bips d'intérêt, que la Banque Nati-
oniaiîe ©miisse ouvrira à la Banque Nationale de la Répu-
blique Fédénaitiiive Populaire de Yougoslavie. 

Les débiteurs suisses verseront en francs suisses, 
à la Banque nationale suisse, le montant ou la contre-
valeur de leurs dettes. Ladite banque portera les mon-
tants encaissés -au crédit du compte de liquidation de la 
Banque Nationale de la République Fédérative Popu-
laire de Yougoslavie. 

Pour régler leurs dettes, les débiteurs yougoslaves 
achèteront les francs suisses nécessaires auprès de la 
Banque Nationale de la République Fédérative Popu-
laire de Yougoslavie. 



Стр,а,на 240 — Број 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда, 23 фебруар 1949 

Народне банке двеју земаља обавештаваће се 
свакодневно о плаћањима која су извршили југо-
словенски и швајцарски дужници. Њихови извештаји 
гласиће на швајцарске франке и сматраће се као 
•налози за плаћање y корист поверилаца. 

Члан 3 
На дан ступања на снагу овог Протокола, Швај* 

царска -народна банка пренеће на горе поменути 
лике ида,ци они рачун из чл. 2 с-алдо са лике,ид а,цио ног; 
рачуна, предвиђеног y чл. 2 Ли-квид-а-ционог прото-
кола од 21 септембра 1946. 

Ако последњег дана једног полугодишта кален-
даре^ године ликвидациони рачун показује салдо 
ко-ји премаша суму од сто хиљад-а швајцареких фра-
нак-а. Швајцарска народна банка пренеће вишак на 
рачун H предвиђен y чл. 6 данас потписаног Про-
токола уз Споразум између ФНРЈ и Швајцарске Кон-
федерације о обештећењу швајцарских интереса У, 
Југославен погођених мер-ама н-ациона-л из a ци је, 
експропријације и ограничења. 

Та,ко гренесени износи неће се додавати изно-
сима који саобразно одредбама изведеног Протокола 
притичу на р-ачун Н. 

Напротив, ако y ма коме тренутку средства с 
ликвидационог рачу-на* не буду довољна да омогуће 
непоср,едно извршење платних налога издатих y ко-
рист швајцарских п-оверилаца, Швајца-рска народна 
банка моћи ће да пренесе потребна средства са по-
менутог рачуна H 'ла ликвидацнони рачун. 

Ако се y датом тренутку одржа,ње салда на ли-
квидационом рачуну покаже некорисно, Швајцарски 
обрачунски завод и Народна ба,нка ФНРЈ моћи ће 
да се сагласе да пренесу постојећи салдо на. рачун Н. 

Износи потребни за регулисање платних налога, 
који би требал-о евентуално да буду издати доцније 
сходно одредбама овога Протокола биће узети од 
случаја до случаја са рачуна Н. 

Члан 4 
Ко-нверзија динара y швајцарске франке и 

обрнуто вршиће се, како y Југославији т-а-ко и У 
Швицарској, по званично,м курсу Народне банке 
ФНРЈ кој,и је на снази н-а дан о-перације. 

Члан 5 
Ако се друкчије 'ле уговори између стра-нака, 

југословенски или швајцарски дужник биће осло-
бођен свога дуга према свом повериоцу, било пла-
ћањем дуга код Народне банке своје земље y циљу 
трансфера путем овог Протокола, кад је обавеза 
изражена y монети земље дужника, бил-о пошто по-
верилац прими целокупан из-нос свога потраживање, 
кад је потраживање изражено y монети земље пове-
риоца или y некој трећој монети. 

Члан 6 
Швајцарски обрачунски завод предаће Мини-

ст-арству финансија ФНРЈ детаљну листу истражи-
вања која потпадају под одредбе да-нас потписаног 
Протокола, уколико су она пријављена поменутом 
заводу. 

а) истраживања чији дужник није био погођен ме-
рама национализације, експропријације или 

ограничења: 

Министарство финансија ФНРЈ испитаће поје-
диначно сваки случај и достављаће поступно Шбај-

Les banques nationales des deux pays s'informeront 
quotidiennement des payements effectués par les débi-
teurs yougoslaves et suisses. Leurs a-vîs seront libellés 
en francs suisses et seront considérés comme des ordres 
de payement en faveur des créanciers. 

Article 3 
A la date de l'entrée en vigueur du présent proto-

cole, la Banque Nteitionale suiisse reportera au crédit dt̂  
compte de liquidation mentionné à l'article 2 ci-dessus 
le solde du compte de liquidation prévu à l'article 2 
du 21 septembre 1946. 

Si, le dernier jour d'un semestre de l'année civ le, 
le compte de liquidation présente un solde dépassant 
lia som-me de cent malle francs suisses, liai Biainque Nati-
onale suisse reportera l'excédent au crédit du compte 
N prévu à l'article 6 du Protocole à l'Accord entre la 
République Fédérative Populaire de Yougoslavie et la 
Confédération suisse concernant l'indemnisation des 
intérêts suisses en Yougoslavie frappés par des mesures 
de nationalisation, d'expropriation et de restriction, 
signé ce jour. 

Les sommes ainsi reportées ne seront ptas impu-
tées sur les montants revenant au compte N confor-
mément aux dispositions du protocole précité. 

En revanche, si à un moment quelconque, l'avoir 
du compte de liquidation ne suffit pas pour permettre 
l'exécution immédiate des ordres de payement émis en 
faveur des créanciers suisses, lia Banque Nationale suisse 
pourra reporter les sommes nécessaires du compte N 
précité au compte de liquidation. 

Si, à un moment donné, le maintien d'un, solde sur 
le compte de liquidation se révèle inutile, la Banque 
Nationale de la République Fédérative Populaire de 
Yougoslavie et l'Office suisse de compensation pourront 
convenir de faire reporter le solde existant au crédit du 
compte N. Les sommes nécessaires -au règlement des 
ordres de payement, devant éventuellement être émis 
ultérieurement conformément aux dispositions du pré-
sent protocole, siéront prélevées de cas en ca-s sur le 
compte N. 

Article 4 
La conversion des dinars en francs suisses et inver-

sm-ent au-na lieu, tiamt en Yougiosl-aviije qu'en Suisse, a-u 
cours officie', de la Banque Nationale de la République 
Fédérative Populaire de Youg-ostouiie en vigueur le jour 
de l'opération. 

Article 5 
Sous réserve de convention contraire entre les par-

ties, le débiteur yougoslave ou suisse sera -libéré de sa 
dette envers son créancier, soit par le payement) de 
celle-ci auprès de la banque nationale de son pays anx 
fins de transfert par la- voie du présent protocole, lors-
que l'obligation est libellée dans la monnaie du pays du 
débiteur, soit après que le créancier aura reçu le 
montant intégral de sa créance, lorsque celle-ci es-t li-
bellée dans la monnaie du pays du créancier ou dans 
une monnaie tierce. 

Article 6 
L'Office suisse de compensation remettra au Mini-

stère des Finances de la République Fédérative P-o-pu* 
laire de Yougoslavie une liste détaillée des créances 
tombant sous les dispositions de l'accord signé ce jour, 
en tant qu'elles ont été annoncées audit office: 

a) créances dont le débiteur n'a pas fait l 'objet 
d'une mesure de nationalisation, d'expropriation 
ou de restriction: 

Le Ministère des Finances de la République Fédé-
rative Populaire de Yougoslavie examinera chaque са» 
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царском обрачунском заводу, y року од три месеца, 
прикупљена обавештења1 нарочито о солвентности 
'дужника и његових намера, y погледу регулисања 
'дуга. Са овоје стране, Швајцарски обрачунски завод 
пренеће ова саопштења Швајцарски интересентима; 
и позваће их да ступе y везу са својим дужницима, 
ако то ситуација y дотичном случају захтева. 

б) потраживање чији дужник је погођен мерама на-
ционализација, експропријације или ограничења: 

Министарство финансира ФНРЈ процениће вред-
ност потраживање y питању y часу кад је мера била 
узета и поднеће Швајцарском обрачунске^ заводу 
понуду са процентом номиналног износа сваког по* 
траживања који је приправно да стави на рашоло* 
жење швајцарским повериоцима. Према понуђеном 
проценту биће у-становљене различите листе. Ако сви 
повериоци који су унети y једну од листа' приме 
регулисање сразмерно понуђеном проценту Народна 
банка ФНРЈ ставиће на располагање Швајцарском 
обрачунском заводу на терет ликвидационог рачуна1, 
укупан износ листе y питању. Са своје стране, Швај-
царски обрачунски завод предаће Народној банци 
ФНРЈ за свако потраживање, изјаву повериоца y 
ваљаној форми којом се даје признаница на цело-
купан износ својих тражбина. 

Ако понуђени проценат нису при,мили сви по-
вериоци, који се налазе на једној таквој листи, Ми-
нистарство финансија. ФНРЈ и Швајцарски обрачун-
ски завод подвргнуте спорне случајеве новом испи-
тивању. У случају потребе, поменуто Министарство 
поднеће Шв-ајцарском обрачунском заводу предлоге 
за регулисање y сваком посебном случају. Чим спо-
разум буд постигнут, уговорени износи биће тра-н-
сферисани на терет ликвидационог рачуна. 

У случајевима југоеловенских поруџбина учиње-
них -пре 9 маја 1945, ал,и још неизвршених, за које су 
аконтације већ трансферисане, Минист пство финан-
сија ФНРЈ позваће југословемоке интсресенте да се 
споразуме^ са својим швајцарск-и,м добавља чим a 
о томе ка ко ће се даље поступити са. овим поруџби-
н и » . Са своје стране шв,ај,царски обрачунски завод 
ступиће y везу са швајцарски,м извозницима ради 
убрзања ликови дати је ових тр,анс акција1, саобразно 
Одредбама овог Пр-ото,кола. 

Члан 7 
На дан ступања на снагу данас потписаног Спо-

разума!, југослов епске банке!, ,помену т е y листу при-
ложеном ов,ом Протоколу, даће налог швајцарски^ 
банкама, _ту назна,ченим, да уплате код швајцарске 
народне "б-анке', на ликвидациони рачун, предвиђен у, 
чл. 2 износе кој,и су назна,чени y -овој листи. 

ел particulier et communiquera successivement à 
l'Office suisse de compensation, dans un délai de trois 
mois, les renseignements recueillis, notamment en ce 
qui concerne la solvabilité du débiteur et ses intentions 
quant au règlement de la dette. De son côté, l'Office 
suisse de compensation transmettra ces communications 
<aux intéressés suisses et les invitera à se mettre en 
rapport avec leurs débiteurs si la situation du cas 
l'exige. 

b) créances dont le débiteur a fait l'objet d'une 
mesure de nationalisation, d'expropriation ou de 
restriction: 

Le Ministère des Finances de la République Fédé-
rative Populaire de Yougoslavie estimera la valeur des 
créances en question au moment où la mesure a été 
prise et soumettra à l'Office suisse de compensation 
une offre comportant le pourcentage du montant no-
minal de chaque créance qu'il est prêt- à mettre à la 
disposition des créanciers suisses. Des listes distinctes 
d-e créances seront établies suivant le pourcentage offert. 
Si tous les créanciers figurant sur une des listes accep-
tent le règlement à raison du pourcentage offert, la 
Banque Nationale de la République Fédérative Popu-
laire de Yougoslavie mettra à la disposition de l'Office 
suisse de compensation, à la charge du compte de liqui-
dation, le montant -total de Sa liste en question. En 
revanche l'Office suisse de compensation remettra à la 
Banque Nationale de la République Fédérative Populaire 
de Yougoslavie, pour chaque créance, une déclaration 
du créancier en bonne et due forme, donnant qu'ttance 
pour le montant total de ses prétentions. 

Si les créanciers figurant sur une telle liste n'ont 
pas tous accepté le pourcentage offert,* le Ministère 
des Finances de la République Fédérative Populaire de 
Yio-ugoskivie et l'Office suisse de compensation soumet-
tront les cas litigieux à un nouvel examen. Le cas 
échéant, ledit minist-rère soumettra à l'Office suisse 
de compensation des offres de règlement dans chaque 
cas particulier. Dès qu'une entente sera intervenue, 
les sommes convenues seront transférées à la charge 
du compte de liquidation. 

Dans les cas de commandes yougoslaves passées 
avant le 9 ma-i 1945, mais non encore exécutées, pour 
lesquelles des acomptes ont déjà été transférés, le Mi-
nistère des Finances de la République Fédérative Popu-
laire de Yougoslavie invitera les intéressés yougo-
slaves à s'entendre avec leurs fournisseurs suisses sur 
la suite à donner aux commandes en question. De son 
côté, l'Office suisse de compensation se mettra en 
rapport avec les exportateurs suisses afin d'accélérer la 
liquidation de ces transactions conformément aux dispo-
sitions du présent protocole, 

Article 7 
A la date de l'entrée en vigueur de l'accord signé 

ce jour, les banques yougoslaves mentionnées dans la 
liste annexée au présent protocole donneront l'ordre 
aux banques suasses, y indiquées de verser à lai Banque 
NationaSa suiss-e aiu profit du compte de liquidation 
prévu à l'article 2 oi-dessus, les sommes figurant dans 
cette liste. 

Чла,н 8 
Министарство финансија Ф,НРЈ предаће Швај*, 

царском ебр ачанском заводу на дан ступањ,а на сна,гу 
данас потписаног Спор,аз,ума између ФНРЈ и Швај-
царске к-онфедерације о размени робе и регулис-ању 
плаћања листу јуЈОсловенских истраживања п р е м а 
швај,царским д,ужницима, к-оја ФНРЈ жели да се ре-
гулишу на основу члан» 1, алинеје 2, овог Прото-
кола, саобразно његовим одредбама. 

Article 8 
Le Ministère 'des Finances de la République Fédé-

rative Populaire de Yougoslavie remettra à l'Office 
suisse de compensation, à le. date de l'entrée en vigueur 
de l'Accord entre la République Fédérative Populaire de 
Yougoslavie et la Confédération suisse concernant 
l'échange des marchandises et le règlement des paye-
ments, signé ce jour, une liste des créances yougo-
slaves envers des débiteurs suisses que le Gouverne-
ment de lia République Fédérative Populaire de Yougo-
slavie désire voir être réglées en vertu de l'article pre-
mier, deuxième alinéa du présent protocole, confor-
mément aux dispositions de celui-ci. 
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Истовремено, поменуто Министарство позваће 
југоеловенске повериоце да дају налог своји.м швзј-
царским дужницима да уплате код Швајцарске на-
родне банке износ својих дуговања y корист ликви-
дационог рачуна. 

< Са своје стране, Швајцарски обрачунски завод 
разј,асниће сваки случај засебна, ради његовог регу-
лисања према претходном ставу. 

Ако се ма из кога разлога, регулисање једног 
од ових истраживања путем овог Протокола покаже 
неостварљиво, Швајцарски обрачунски завод обаве-
стиће о томе Министарство финансија ФНРЈ. 

Члан 9 
Уред за заштиту Југословенске имовине y ино-

странству при Министарству финансија ФНРЈ и 
Швајцарски обрачунски завод сарађиваће тесно ради 
убрзања, колико је год могућно, ликвидације међу-
собних истраживања које има y виду овај Прото-
кол. 

Члан 10 
Овај Протокол чини саставни део данас потпи-

саног Споразума између ФНРЈ и Швајцарске Конфе-
дерације о размени робе и регулисању плаћања 

Сачињено y Берну, 27 септембра 1948, y два при-
мерка. 

У име Владе ФНРЈ: У име швајцарске Владе: 
инж М. Филиповић, с. р. Троендле, с. р. 

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛВИЈЕ И ШВАЈЦАРСКЕ КОН-
ФЕДЕРАЦИЈЕ О НАКНАДИ ЗА ШВАЈЦАРСКЕ ИН-
ТЕРЕСЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ КОЈИ СУ ПОГОЂЕНИ 
МЕРАМА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ. ЕКСПРОПРИЈА-
ЦИЈЕ И ОГРАНИЧЕЊА, ЗАКЉУЧЕН У БЕРНУ 27 

СЕПТЕМБРА 1948 

Влада Федеративне Народне Републике Југо-
слвије и Влада) Швицарске Конфедера,цЈДје, y жељи 
да брзо и коначно регулишу швајцарске захтеве који 
проистичу из југословенских разних мера нацио-
нализације, експропријације и ограничења, уговориле 
су следеће: 

Члан 1 
На име глобалне накнаде за швајцарска добра, 

права и интересе погођене разним југословеиским 
мерама национализације, експропријације и ограни-
чења, југословенека Влада ће исплатити швицарској 
Влади једну своту од седамдесет и пет милиона 
швајшароких франака. 

Члан 2 
Изгаос поменут y члану првом биће отплаћиван 

y полугодишњим траншама и исплаћен најдаље y 
року од десет година, према модалитетима угово-
реним између Влада обеју земаља. 

Члан 3 
После потпуне исплате износа од седамдесет 

и пет милиона швајцарских франака, швајцарска 
Влада сматраће као коначно регулисане све захтеве 
за накнаду швајцарских интересеиата пого-ђених 

Simultanément, ledit Ministère invitera les créan-
ciers yougoslaves à donner l'ordre à leurs débiteurs 
suisses de verser le montant de leurs dettes à la Ban-
que nationale suisse au profit du compte de liquidation. 

De son côté l'Office suisse de compensation éclair-
cira chaque oas en particulier, en vue de son règle-
ment suivant l'alinéa précédent. 

Si, pour une га son quelconque, le règlement d'une 
de ces créances par la voie du présent protocole se 
révélait irréalisable, l'Office "suisse de compensation en 
donnerait connaissance au Ministère des Finances de la 
République Fédérative Populaire de Yougoslavie. 

: гп 5'Q/Î,' 
Article 9 (,п 

L'Office pour la protection des avoirs yougoslaves 
à l'étranger du Ministère des Finances de la République 
Fédé:- ative Populaire de Yougoslavie et l'Office suisse 
de compensation collaboreront étroitement afin d'accé-
lérer autant que possible la liquidation des créances 
réciproques visées par le présent protocole. 

Article 10 
Le présent protocole fait partie intégrante de 

l'Accord entre la République Fédérative Populaire de 
Yougoslavie et la Confédération suisse concernant 
l'échange des marchandises et le règlement! des paye-
ments, signé ce jour. 

Fait à Berne, en deux exemplaires, le 27 septem-
bre 1948. 

Au nom du Gouvernement de la 
République Fédérative Populaire 

Au nom du 
de Yougoslavie: Gouvernement suisse: 

Ing. M. Filjpovic Troendle 

A C C O R D 
ENTRE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE POPULAIRE 
DE YOUGOSLAVIE ET LA CONFEDERATION SUIS-
SE, CONCERNANT L'INDEMNISATION DES INTERETS 
SUISSES EN YOUGOSLAVIE FRAPPES PAR DES ME-
SURES DE NATIONALISATION, D'EXPROPRIATION 
ET DE RESTRICTION. CONCLU A BERNE, LE 27 SEP-

TEMBRE 1948. 

Le Gouvernement de la République Fédérative Po« 
puiaire de Yougoslavie et le Gouvernement de la Confé-
dération suisse, animés du désir de régler rapidement 
et définitivement les prétentions suisses résultant des 
différentes mesures yougoslaves de nationalisation, d'ex-
propriation et de restriction, sont convenus de ce qui 
suit: 

Article 1 
A titre d'indemnité globale pour les biens, droite et 

intérêts suisses frappés par les différentes mesures you-
goslaves de nationalisation, d'expropriation et de re-
striction, le Gouvernement yougoslave versera au Gou-
vernemet ©uiisse lia sommie de soixante-quinze millions 
de francs suisses. 

Article 2 
La somme mentionnée à l'article premier sera payée 

par tranches semestrielles et acquittée dans un délai de 
dix ans au plus suivant les modalités convenues entre 
les Gouvernements des deux pays. 

Article 3 
Après payement intégrai de la somme de soixante-

quinze millions de francs suisses, le Gouvernement suis-* 
se considérera comme réglées définitivement toutes le» 
demandes d'indemnité des intéressés suisses touchés pat 
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р,азним југоеловенским мерама национал изаци је, 
експропријације и ограничења. 

Од ступања на снагу овог Споразума швајцарски 
интересемти неће више моћи ни на који начил исти-
цати своје захтеве. После потпуне испл,ате глобалне 
накнаде, сви индивидуални захтеви ша a ј царских 
интересената, које има y виду претходна алинеја, 
биће угашени. 

Члан 4 
Сматраће се регулисаним глобалном 'лакта до м, 

утврђеном y члану првом овог Споразума: 
1) сви захтеви који проистичу из ју-гослове неких 

мера нацотонализације, експропри јације и ограничења 
које су погодиле швајцарска покретна и непокретна 
добра, права и интересе, укључивши ту и сва швај-
царска учешћа y предузећима y Југославен; 

2) сва швајцарска потраживање, укључиво она 
која еу изражена y хартијама од вредности према 
дужницима y Југославен — физичким и правним 
лицима — која су била предмет мера национали-
зације, екепропријације и ограничења, изузев ако 
је регулисање ових потраживање предвиђено y Спо-
разуму Федеративне Народне Републике Југославије 
и Швајцарске Конфедерације о трговинској размени 
и регулисању плаћања, потписаног данас; 

3) швајцарски захтеви за накнаду штете која 
проистиче из југословенских законодавних. управних 
или судских мера. " ^ 

Члан 5 
Сматраће се као швајцарска добра, учешћа и 

истраживања, добра, учешћа и потраживање која 
непосредно или посредно припадају физичким лично-
стима швајцарске народности, правним лицима или 
трговачким друштвима чије је седиште y Швајцлр-
ској и која прететављају претежно швајцарски 
интерес. 

Шв,ајцарска народ,ност физичких лица или 
швајцарски карактер правних лица и трговачких 
друштва треба да је постојао камо y часу ©каиро-
пријације тако и на дан ступања на снагу овог 
Споразума. 

Члан 6 
Укупан изн,ос биће раздељен саобразно начину 

поделе који усвоји швајцарска* Влада, при чему 
њене одлуке не повлаче одговорност Швајцарске 
Конфедерације ни Федеративне Народне Републике 
Југославије према т в a ј царе ким ,интересентима. 

Члан 7 
Бивши швајцарски сопственици предузећа или 

некретнина експротписаних y Југославији, ослобо-
ђени су сваке обавезе која пада на терет ових пре-
дузећа или оптерећује ове некретнине, која је уго-
ворена према нешвајцарским повериоци»)» пре мере 
екс,пропр ија није a убележена! је y кн/^ге ових пре-
дузећа или y земљишне књиге. 

Члан 8 
Југословенска Влада се обавезује да неће дозво-

лити коришћење фабричких или трговачких жигова 
и друштвених фирми регистрованих као власништво 
швајцарских физичких или правних лица или трго-
вачких друштава без изричитог пристанка ових лица 
или друштава. 

Члан 9 
У циљу да олакша швајцарско.! Влади поделу 

Глобалне суме, југословенока Влада ће. иа тражење 
Швајцарске Владе, пружити y мери y којој је то 

les différentes mesures yougoslaves de nationalisation, 
d'expropriation et de restriction. 

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les inté-
ressés suisses ne pourront plus faire valoir leurs pré-
tentions par quel moyen que ce soit. Après payement 
intégral de l'indemnité globale, toutes les prétentions 
individuelles des intéressés suisses visés à l'alinéa pré-
cédent seront caduques. 

Article 4 
Seront considérées comme réglées par l'indemnité 

globale fixée à l'article premier du présent accord: 
1. toutes les prétentions résultant des mesures you-

goslaves de nationalisation, d'expropriation et de re-
striction ayant atteint les biens mobiliers et immobiliers, 
droits et intérêts suisses, y compris toutes les partici-
pations suisses dans des entreprieses en Yougoslavie; 

2. toutes les créances suisses, y compris celles qui 
sont incorporées dans dés titres, contre des débiteurs 
en Yougoslavie — personnes physiques ou personnes 
morales — qui ont été l'objet de mesures de nationa-
lisation, d'expropriation et de restriction, sauf si le rè-
glement de ces créances est prévu dans l'Accord entre 
la République Fédérative Populaire de Yougoslavie et 
la Confédération suisse concernant les échanges com-
merciaux et le règlement des payements, siigné ce jour; 

3. les prétentions suisses en dommages-intérêts ré-
sultant de mesures législatives, administratives ou judi-
ciaires yougoslaves. 

Article 5 
Sont considérés comme biens, participations et cré-

ances suisses, les biens, participations et créances appar-
tenant directement ou indirectement à des personnes 
physiques de nationalité suisse, à des personnes morales 
ou £ des sociétés commerciales ayant leur siège social 
en Suisse et représentant un intérêt suisse prépon-
dérant. 

La nationalité suisse des personnes physiques ou le 
caractère suisse des personnes morales et socétés com-
merciaies doit laiviodr existé tant an moment de l'expro-
priation qu'à la date de l'entrée en vigueur du présent 
accord. 

Article 6 
La somme globale sera distribuée conformément au 

mode de répartition adopté par le Gouvernement suisse, 
sa,nj que ses décisions engagent ta responsabilité de 
la Confédération suisse ni de la République Fédérative 
Populaire de Yougoslavie envers les intéressés suisses. 

Article 7 
Les anciens propriétaires suisses d'entreprises ou 

'de biens-fonds expropriés en Yougoslavie sont libérés 
de toute obligation incombant à ces entreprises ou gre-
vant ces biens-fonds, contractée envers des créanciers 
non suisses avant 1a mesure d'expropriation et figurant 
dans les livres de ces entreprises ou dans les registres 
fonciers. 

Article 8 
Le Gouvernement yougoslave s'engage à ne pas 

permettre l'utilisation de marques de fabrique ou de 
commerce et de raisons sociales enregistrées comme 
propriété de personnes physiques ou morales ou de 
sociétés commerciales suisses sans le consentement ex-
près de ces personnes ou sociétés. 

Article 9 
En vue de faciliter au Gouvernement suisse la ré-

partition de la somme globale, îe Gouvernement yougo-
slave, à la demande du Gouvernement suisse, fournira, 
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могуће, свако потребно обавештење и документацију 
да би омогућила швајцарски надлежним властима 
да испитају тражења птзјцарских интереселата који 
треба да се обештете овим износима. Пг> то треби 
југословенска Влада ће наредити испитивање све-
дока, према југословенском закону 

Члан 10 _ 
Швајцарски захтеви који проистичу из Ј У Г О С Л О -

венских мера које би биле предузете после ступања 
на снагу овог Споразума, нису регулисани глобалном 
накнадом утврђеном y члану првом 

Члан 11 
Овај Споразум примењиваће се и на Кнежевину 

Лихтенштајн све дотле док ома буде везена за 
Швајцарску Конфедерацију уговором о царинској 
унији. 

dans la mesure du possible, toute information et docu-
mentation nécessaires pour permettre aux autorités 
su sses compétentes d'examiner les requêtes des intéres-
sés suisses qui doivent être indemnisés par cette somme. 
Au besoin, le Gouvernement yougoslave ordonnera l'au-
dition de témoins, selon la loi yougoslave. 

Article 10 
Les prétentions suisses résultant de mesures you-

goslaves qui seraient prises après l'entrée en vigueur 
du présent accord ne sont pas réglées par l'indemnité 
globale fixée à l'article premier ci-dessus. 

— Article 11 
Le présent accord étendra ses effets à la Princi-

pauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera 
liée à la Confédération suisse par un traité d'union 
douanière. 

Члан 12 
Овај Споразум ће бити ратификсвзн чим то 

буде било могуће. 
Он ће ступити на снагу на дан размене инстру-

мева га о рагификацији која ће се извршити y 
Београду. 

Сачињено y Берну, y два примерка, дана 27 
септембра 1948. 

У име Владе Федеративне Народне 
Републике Југославије 

инж. М. Филиповић, с, р. 
У име швајцгрске Владе, 

Троендле, с, р. 

Article 12 
Le présent accord sera ratifié aussitôt que faire 

se pourra. 
Il entrera en vigueur le jour ée l'échange des ins-

truments de ratification qui шта lieu à Beogrcid. 
Fait à Berne, en double exemplaire, le 27 septem-

bre 1948. 
Au nom du Gouvernement de la 
République Fédérative Populaire 

de Yougoslavie: 
ing. M. Filipovié 

Au nom du 
Gouvernement suisse: 

Troendle 

Члан 2 
Овај указ ступа на снагу даном његова доношења-

У. бр. 182 
12 фебруара 1949 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, 
Миле Перуничић, с. р, 

Претседник, 
др Иван Рибар, с, р. 

135. 
На основу чл. 13 Опште уредбе о комитетима 

Владе ФНРЈ Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

о ОСНИВАЊУ и РАДУ КОМИТЕТА ЗА ЛОКАЛНУ 
ПРИВРЕДУ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ВЛАДЕ 

ФНРЈ 

Члан 1 

У циљу остварења општег руководства Владе 
ФНРЈ над делатношћу републичких и локалних ОЈ* 
гана« y развијању и унапређењу локалне привреде и 
комуналних п.ослова оснива се Комитет за локалну 
привреду и комуналне послове Владе ФНРЈ. 

Члан 2 
За остварење општег руководства y области ло-

калне привреде и комуналних послова, дају се Ко-
митету y надлежност нарочито ови послови: 

а) израда нацрта плана општег развоја локалне 
фивреде и комуналних делатности', старање о извр-

шењу општедржавног плана локалне привреде; 
б) израда предлога за уношење y оиштедржавни 

и савезни алан обавеза према локалној привреди, 
старање да се изврше планске обавезе савезних ор-
гана према локали зј привреди, нарочито да се локал-
на привреда обезбеди потребним машинама, уређајем, 
материјалом и сировинама; 

в) предлагање прописа и мера Влади ФНРЈ за 
унапређење локалне привреде и комуналних послова; 

г) издавање y оквиру законских и других прав-
них прописа, општих упутстава републичким и ло-
калним органима1 за унапређење и руковођење ло-
калне привреде и комуналних послова, за остварење 
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акумуладије, дена, добити, нормирања и организо-
вања производње, за организована производње, за 
организ-овање ло клипних устано-ва, дирекција и пре-
дузећа, као и повереништзва комуналних послова и 
Њихових органа; 

д) изуча-вање урбанистичких проблема и давање 
смерница за изградњу насељ,а; 

ђ) организо-вање и потстицани пронала-зачке де-
латности управљене на подизање животног стандар-
да уопште а нарочито на олакшање вођења кућан-
ства, развијање услужних делатности и подмирење 
свак,одневних потреба радних људи уз максимално 
ис,коришћава ње локалних извора; 

е) старање о развоју занатске делатности на 
државн-ом, задружном и приватном сектору; изуча-
вање проблема унапређења појединих грана занат-
ства; 

ж) старање за остварење општадржавног плана 
стан бене изградње; дава-ње општих упутстава, у 
оквиру законских и других п-равних прописа, за 
регулисање станбених питања; контрола н-зд изврше-
њем о-бавеза савезн-их органа, установа и предузећа 
у области станбене изградње; 

з) организацгоно--инструкторска делатн-ост у об-
ласти локалне гривреде и комуналних послова, на-
роч,ито п-о питањима организације локалних установа 
и предузећа, 

и) координациЈа рада савезних и републичких 
органа по питањи-ма локалне привреде и комуналних 
послова; 

ј) старање о подизању стручних кадрова за ло-
калну привреду и комуналне послове. 

Члан 3 
Послове у в-ези са зантским и осталим врстама 

задруга, који су У-редбом о укидању Комитета за 
вадругарство Владе ФНРЈ („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 114/48) стављени у надлеж-н-ост Привредн-ог савета 
Владе ФНРЈ, п-реузеће Комитет за локалну привреду 
и комуналну послове Владе ФНРЈ. 

Члан 4 
Комитет се састоји од претседника и потребног 

бро-ја члано-ва. 
Министри ко,мунал-них послова народних репу-

блика су члснови Ком-итета. 
Претседник и остале чланове Комитета именује 

Претседник Виде ФНРЈ. 

Члан 5 
Комитет НА СВОЈИМ седницама врши ове наслове: 
1) утврђује предлог свога предрачуна; 
2) утв-рђује нацрт плана општег развој,г локалне 

привреде; 
3) утврђује осн-овна н-ачела и см-ернице за рад 

министгрстзима комуналних послова народних репу-
блика; и 

4) доноси закључке оп-штег и начелног значаја. 

Чл-ан 6 
Пословима Ко-митета непосредно руководи прет-

седн-ик. 
Он припрема рад Ко,митета, стара се о спрово-

ђењу и извршењу његових Закључака, сазива сед-
нице Комитета и прегседава им, потписује закључке 
које доноси Комитет. 

Претседник Комитета издаје правилнике, наредбе, 
у-путства и решења на основу и ради извршења са-
везних закона као и уредаба, упутстава и наредаба 
Владе ФНРЈ. 

Члан 7 
Комитет има посебан предрачун у оквиру са-

везног буџета. 
Претседник ј-е наредбодавац з-з извршење предра-

чуна. 

Члан 8 
Ближе одредбе о организацији и раду Комитета 

прописаће Претседник Комитета у сагл-асности са 
Претседник-ом Ко-митета за зак-онодавство и изград-
њу народне власти Владе ФНРЈ. 

Члан 9 
Ов,а уредба сту,па на снагу да-ном објављиван.^ 

у „Служ,беном листу Федеративне'На-родне Републике 
Југо-слав иј-е". 

117 фебр-уара 1949 подине 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Ми-нистар народне одбране, 

Маршал Јутосла,вије 
Јосип Брсз-Тито, с. р. 

136. 

На основу чл. 1 Закон,а о овлашћењу Влади ФНРЈ 
аа донз-шењ-е уредаба по питањима из народн-е при-
вреде, на предлог Министра финансија ФНРЈ, Влада 
ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О ШТЕДНИМ УЛОЗИМА 

Члан 1 
У циљу већег развоја новчане штедње широких 

народних маса, као дела њиховог сталног доприноса 
бржем и успешнијем развитку народне привреде и 
изградњи социјалним а, штедни улози се ставља,ју 
под нарочиту заштиту и бригу државе. 

Члан 2 
Штедним улозима у смислу прописа ове уредбЈ 

сматрају се новчане уштеде становништва поверене 
на чување државним банкама, месним штедионицамг 
и задругама. 

За штедне улоге код државних банака, месних 
штедионица и задруга јемчи држава. 

Члан 3 
Штедни улози су тајни и неповредив!?. 
Обавештења о штедним улозима државне банке, 

месне штедионице и за,друге могу давати само н-а 
писмен захтев судског или иследног органа, ако се 
води спор или ислеђеље на кривичном делу улагача. 

На штедне улоге не може се ставити забрана 
нити вршити исплата улога без претходног налога 
улагача или његовог опуномоћеника. 

Изузетно на штедне улоге може се ставити забрана 
или наредити исплата улога на основу судске одлуке 
по кривичном делу улагача. 

""" Члан 4 
Не могу се ставити никаква ограничења у погледу 

висине И Времена улагања и подизања улога. 
Подизање улога мож! условити једино улагач. 
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Члан 5 
На штедне улоге плаћа се камата. 
Код лутриске штедње, уместо камате улагачима 

се исплаћује приход у виду згодитак. 
Начин обрачуна и плаћања камате (прихода) од 

штедних улога одређује Министар финансија ФНРЈ. 

Члан 6 
Штедни улози и камате (приходи) од њих осло-

бођени су СБИХ пореза, такса и других дажбина. 
Када су штедни улози предмет наслеђа и поклона, 

ослобођени су пореза на наслеђа и поклоне. 
Сва писмена у вези са штедним улозима ослобо-

ђена су административних такса. 

Члан 7 
Да би се трудне ни-ци ма омогућило лакше, улагале 

и подизање штедних улога, уводи се посебна штедна 
служба државних банака при привредним предузећима, 
надлештвима и установама,. У којим ће се привредним 
предузећима, надлештвима и установама увести штедна 
служба и на који ће начин пословати, прописује Ми-
нистар финансија ФНРЈ у сагласности оа Претсед^ 
ником привредног савета Владе ФНРЈ. 

Члан 8 
Ради унапређења новчане штедње становништва 

на селу, земљорадничке задруге ће прикупљати штед-
не улоге како задругара-земљорадника, тако и штедне 
улоге осталих лица. 

Пословање по штедним улозима земљорадничких 
задруга обједињују државне банке за кредитирање 
земљорадничких задруга. 

Земљорадничким задругама надокнађује се пла-
ћена камата на штедне улоге. 

Члан 9 
Пословање по штедној служби свих банака, ште-

дионица и задруга обједињује Народна банка ФНРЈ, 

Члан 10 
У раду на прикупљању штедних улога и упозна-

вању широких народних маса са значајем штедње за 
народну привреду и за појединце, државне банке, 
месне штедионице и задруге ослањале се на сарадњу 
народних и друштвених организација1. 

. Члан 11 
Ближе прописе за извршење ове уредбе доноси, 

по потреби, Министар финансија ФНРЈ. 

Члан 12 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије", 

17 фебруара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југ осл азиј,е 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

Министар финансија, 
,^Лривоје Радосављевић, с. р. 

137. 
На основу чл. 63 Закона о порезима Влада 

ФНРЈ, ма предлог Министра финансија ФНРЈ, до^ 
носи 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПОРЕЗУ 
НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОНЕ 

Члан 1 
Члан 6 тач. 3) Уредбе о порезу на наслеђе и 

поклоне мења се и гласи: 
.,З) лица коЈа се одрекну наслеђа у корист др-

жаве, народних и друштвених организација (тач. 1 
и 2), сељачких радних задруга! и земљорадничких 
задруга", као и задужбина, уколико порез на на-
слеђе није већ плаћен. Ако се одрица,ње односи 
само ва део наслеђене имовине, ослобођење од по-
реза важи; само за део имо,вине кога се наследник 
одрекао;" 

На крају члана 6 уместо тачке ставља! се тачка 
и запета и додаје нова тачка која гласи: 

„7) сељачке радне задруге и земљорадничке за-
друге". 

Члан 2 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федераггивне Народне Републике 
Ју го слави је". 

17 фебруара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југ ослаби је 
Јосип Броз-Тито, с, р. 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић. с. р. 

138. 

На основу чл. I Закона о овлашћењу Влади 
ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О СУЗБИЈАЊУ И СПРЕ-
ЧАВАЊУ СТОЧНИХ ЗАРАЗА 

Члан 1 
У чл. 18 Уредбе о сузбијању и спречав,ању сточ-

них зараза („Службени лист ФНРЈ" бр. 48 од 9 
јуна 1948 године) став 1 мења се и гласи: 

„Преглед стоке за клање, преглед меса, мес,них 
производа и осталих животних намирница анималног 
порекла врше органи ветеринаре^ службе. Сани-
тарни надзор над овим пословима врше органи сани-
тарне инспекције". 

Ст. 2 чл. 18 се укида, а ставови З, 4 и 5 постају 
ставови 2, 3 и 4. 

Члан 2 
Члан 26 ме-ња се и гласи: 
„Ко спречава извршење мер,а из чл. 9 ове уредбе, 

или кз сам не извршује оне од тих мера које су му 
наређене, казниће се новчаном казном од 1.000 до 
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(0.000 динара или поправним радом до 2 месецз или 
шпењеМ пободе до 2 месеца". 

Члан 3 
Члан 26 мења се и гла,си: 
„Ко не изврши пр иј ављ ивање заразних болести 

у смислу чл. 7 ове уредбе, казниће се новчаном ка-
зном до 5.000 динара или поправним радом до ме,сец 
дана". 

Члан 4 
Члан 27 мења се и гласи: 
„Ко спречава или избегава ветеринарски надзор 

у случајев,има из чл. 15 и 16 или преглед по чл. 18, 
или ш поступи противно чл. 14 или 19 ове уредбе, 
казниће се новчаном казном до 3.000 динара или 
поправним радом до 15 дана'". 

Члан 5 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Фсдеративне Народне Репу-
блике Југославије". . 

17 фебруара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ ' 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар пољопривреде, 
и,нж Мијалко Тодоровић, с. р. 

139. 
Ш основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, Вла,да ФНРЈ, 

на предлог Министра пољопривреде ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О УКИДАЊУ САВЕЗНОГ ЗАВОДА ЗА ПРОИЗВОД-
Њ У И О П Л Е М Е Њ И В А Њ Е ПАМУКА И ДРУГИХ 

СУПТРОПСКИХ БИЉАКА 

Члан 1 
Укида се Савезни завод за производњу и опле-

мењивање памука и других суптропоких биљака који 
је основан Уредбом о оснивању Савезног завода1 за! 
производњу и оплемењивање памука и других суп-
тропских биљака („Службени лист ФНРЈ" бр. 1/47). 

Члан 2 
Послове укинутог Завода који се односе на ја-

дранске културе преузеће Савезни нзучно-истра,жи-
вачки институт за јадранске културе, з све остале 
послове Министарство пољопривреде ФНРЈ. 

Сву покретну имовину која се налазила на управ-
љању Завода за производњу и оплемењивање па-
мука и других суптр опских биљака преузима! Мини-
старство пољопривреде ФНРЈ. 

Члан 3 
Ова уредба ступа ка снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

17 фебруара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југ ослаби је 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар пољопривреде, 
инж Мијалко Тодоровић, с. р. 

140. 
У смислу члана 14 Уредбе о израчунам њу пуне 

цене коштања, о одређивању и расподели добити, 
амортизацетоном фонду, фонду руководства и цен-
тралном фонду пољо,привредно-машинских ста,ница!, 
на1 предлог Претседник Са,везне планске комисије, 
Вл,ада ФНРЈ доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

о ОПШТОЈ стопи ДОБИТИ ЗА ПОЉОПРИВРЕД-
НО-МАШИНСКЕ СТАНИЦЕ 

1) Општа сто,па добити за пољопривредн,о-ма-
шинс,ке станице одређује се на 7 (седам) процен,ата'. 

2) Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федер ат нене Народне 
Републике Југослвије". 

IV бр. 1477 
17 фебруара 1949 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник 

Савезне планске комисије, 
Борис Кидрич, с. о. 

141. 
На основу чл. 11 Уредбе о штедним улозима 

(„Службени лист ФНРЈ" бр. 16 од 23 фебруара 1949 
године, прописујем 

П Р А В И Л Н И К 

о ПОСЛОВАЊУ СА ШТЕДНИМ УЛОЗИМА к о д 
ДРЖАВНИХ БАНАКА, МЕСНИХ ШТЕДИОНИЦА И 

ЗАДРУГА 

I. — Опште одредбе 

Члан 1 
Државне банке, месне штедионице и задруге, које 

су посебним прописима овлашћене да прикупљају 
новчане уштеде становништва, пословање са штедним 
улозима врше према прописима овог правилника. 

Члан 2 
Да би се обезбедила јединствено^ и целина 

штедне службе у земљи, Народна банка ФНРЈ руко-
води и обједињује пословање по штедним улозима. 

Члан 3 
Ради проширења мреже штедне службе и омогу-

ћена радницима, намештеницима и службеницима да 
лакше улажу и подижу штедне улоге, на основу по-
себних прописа образују се при предузећима, над-
лештвима и установама штедне касе Народне банке 
ФНРЈ. 

Прикупљање новчаних уштеђевина на селу првеи-
ствено врше земљорадничке задруге које омогућују 
лакше улагање и подизање штедних улога, како зем-
љср'3'Дн ицн ма-за дру г ар и м а тако и осталим лицима. 



Стр-а.на 248 — Број 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Сред-а, 23 фебруар 1949 

Све поште у земљи врше штедно пословање за 
рачун Народне банке ФНРЈ. 

Члан 4 
Државне банке, месне штедионице и задруге могу 

прикупљати штедне улоге од свих грађана ФНРЈ и 
страних држављана који живе на територији ФНРЈ. 

Штедне улоге из иностранства, које шаљу грађани 
ФНРЈ и страни држављани, може примати само На-
родна банка ФНРЈ. 

II. — Штедни улози и приходи од њих 
Члан 5 

Штедне улоге могу имати само физичка лица и 
касе узајамне помоћи. Једно лице може да има више 
штедних улога. 

Члан 6 
Штедни улог настаје када неко лице положи код 

банке, штедионице или задруге готов новац са изја-
вом да полаже као штедни улог, или када нареди да 
се неко његово примање укњижи као штедни улог. 

Члан 7 
Штедни улог може да буде општи и локални. 
Општи штедни улог може да се подиже код свих 

банака и пошта под условима из чл. 11 овог правил-
ника. 

Локални штедни улог може да се подиже само 
код оне банке, штедионице или задруге која води тај 
штедни улог. 

'Члан 8 
Камата, ил улоге почиње тећи односно код ис-

плата престаје тећи сз даном књижења. 
Камата по штедним улозима се обрачунава и при-

писује једанпут годишње — 31 децембра. При обра-
чуну камате месец се рачуна 30 дана. 

Ако улагач сав свој улог подигне, камата се одмах 
обрачунава и исплаћује. 

Коначну исплату улога и обрачун камате врши 
само банка, штедионица или задруга код које се улог 
води. 

III. — Услови примања и враћања штедних улога 

Члан 9 
Најмањи износ који се прима или исплаћује и који 

може остати на штедној књижици јесте 20.— динара. 

Члан 10 
Опште штедне улоге води само Народна банка 

ФНРЈ. Уплата и исплата општих штедних улога може 
се вршити како код пословних единице Народне 
банке, пошта и штедних каса, тако и код осталих 
банака, њихових пословних јединица и штедионица. 

Локалне штедне улоге воде све банке, њихове 
пословне јединице, штедионице и задруге. 

Члан 11 
Општи штедни улог може се подизати у неограни-

ченим износима само код централе Народне банке која 
тај штедни улог воду, а код осталих пословних једи-
ница Народне банке и код штедних каса до 5.000. — 
динара дневно. 

Код осталим банака и код (пошта штедни улог сб 
може подизати само до 1.000.— динара дневно. 

Локални штедни улози могу се подизати у неогра-
ничена! износима код банака, штедионица и задруга 
које односне улоге воде. 

Члан 12 
Улог се неће исплаћивати ако је покренут аморти-

зациони поступак за поништај нестале штедне књи-
жице или ако је на улог стављена судска забрана по! 
кривичном делу улагача. 

IV. — Права и повластице улагача 

Члан 13 
Улагачем се сматра лице на чије име гласи штедна 

књижица односно које поседује књижицу на до,но-
сиоца. ^ 

Члан 14 
Право улагача има свако лице, домаћи или страни 

држављанин, без обзира на доба старости. 
Малолетна деца могу самостално улагати и поди-

зати улоге све док се томе не успротиви родитељ или 
старалац. 

Члан 15 
Улогом располаже оно лице на чије име гласи 

штедна књижица односно овлашћено лице, а ако књи-
жица гласи на доносиоца лице које такву књижицу 
поднесе. 

Члан 16 
Улагач може одредити да се улог трајно или по-

времено исплаћује лицу које он овласти. 
Улагач може ограничити своје право располагања 

односно право располагање овлашћеног лица како по 
времену располагања тако и по износу. 

Лице које заснива улог на име другог лица (ула-
гача) може том приликом ограничити право распола 
гања лица на чије име улаже. 

Члан 17 
Банка, штедионица односно задруга може, по за-

хтеву улагача, са његове штедне књижице вршити 

исплате или пренос у корист трећег лица. 

Члан 18 
Улагачи су ослобођени свих административних 

такса и редовних трошкова по пословима око штедних 
улога код банака, штедионица и задруга. 

Изузетно од предњег става, улагач ће сносити 
трошкове око амортизације нестале штедне књижице, 
као и трошкове замене штедне књижице која је услед 
оштећења постала ^употребљива. 

Члан 19 
Лицу, које поднесе доказе да је платило трошкове 

лечења и сахране умрлог улагача, банка, штедионица 
односно задруга ће исплатити ове трошкове на терет 
улога умрлог улагача. 



Среда, 23 фебруар 1949 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 16 — Стран-а 17 

V. — Штедне књижице 
Члан 20 % 

При првом полагању улога на штедњу издаје се 
штедна књижица. 

Штедна књижица може да гласи на име, на до-
носиоца или на доносиоца уз шифру (лозинку). 

На доносиоца или на доносиоца уз шифру могу 
гласити само локалне штедне књижице. 

Штедна књижица мора носити број под којим се 
води партија за односни штедни улог, назив банке, 
штедионице односно задруге која је књижицу издала, 
број нумерисаних страна и ознаку да ли је штедна 
књижица општа или локална. 

Члан 21 
Општа штедна књижица гласи само на име и 

мора имати потпис лица које располаже улогом-
По штедној књижици општој или локалној која 

гласи на име односно по којој је дато овлашћење дру-
гом лицу за располагање, пре исплате улога има се 
утврдити идентитет улагача или овлашћеног лица коме 
се исплата врши. 

Члан 22 
Свака уплата или исплата улога уписује се у штед-

ну књижицу и потврђује печатом као и потписом слу-
жбеника. У штедну књижицу се уписују и промене на-
стале услед обрачунате камате. 

Исплате се не могу вршити без штедне књижице. 
Изузетно, уплате се могу примати без штедне књи-
жице, стим што ће се у књижицу накнадно уписати. 

Члан 23 
Сва ограничења у погледу располагања улогом 

морају се убележити у штедну књижицу и на одго-
варајућу партију. Тајне ознаке (шифре — лозинке и 
сл.), које условљавају право располагања, убележавају 
се само на одговарајућу партију штедног улога. 

По штедној књижици која гласи на доносиоца уз 
шифру (лозинку) подносилац може подизати улог само 
ако саопшти и лозинку. 

Члан 24 
Улагач не сме у штедној књижици ништа сам 

уписивати исправљати или брисати. 
Ако постоји неслагање између износа који се води 

у штедној књижици и износа на партији улагача, сма-
траће се исправним износ који се води на партији, док 
се не докаже противно. 

Злоупотреба штедне књижице казниће се по за-
конским прописима. 

Члан 25 
Штедна књижица по којој је цео улог исплаћен 

задржава се ради поништаја. 

VI. — Амортизација штедних књижица 

Члан 26 
Амортизација штедних књижица на име вршиће се 

по прописима овог правилника, док ће се амортизација 
штедних књижица на доносиоца обављати по редов-
ном судском поступку. 

Амортизацију нестале штедне књижице на име 
врши банка, штедионица или задруга, која води штедни 
улог. 

Члан 27 
Ако улагач коме је нестала штедна књижица на 

име хоће да добије другу наместо нестале, мора не? 
станак штедне књижице пријавити банци, штедионици 
или задрузи, која је штедну књижицу издала. У првВјј 
јави наводи: име на које штедна књижица гласи, врем^ 
нестанка, евентуално број штедне књижице, износ гите5" 
дног улога и друге ознаке убележене у књижици. 

После поднете пријаве за амортизацију штедне 
књижице на име, по таквој књижици неће се вршити 
исплата до окончања амортизационог поступка. 

Члан 28 
Пријава нестале штедне књижице која гласи на до-

носиоца, може се примити ако лице које пријављује 
учини вероватним (лозинком или чиме другим) да је 
сопственик или да је заинтересовано за несталу књи-
жицу. По оваквим штедним књижицама неће се вр-
шити никаква исплата за 15 дана од дана када је при-
јава о нестанку поднета банци, штедионици или за-
друзи — издаваоцу књижице. Да би се исплата улога 
обуставила до окончања амортизационог поступка, при-
јавилац је дужан да поднесе судску потврду да је за-
тражио амортизацију нестале штедне књижице. Уко-
лико пријавилац у року од 15 дана од дана пријаве 
не поднесе судску потврду о затраженој амортизацији, 
сматраће се каси да пријава о нестанку није ни под-
нета. 

Члан 29 
На основу пријаве нестанка опште штедне књи-

жице обавештавају се сва исплатна места јзади уно-
шења у регистар несталих књижица, а оглас о не-
станку истиче се код пословних јединица Народне 
банке: 1) код које се улог води; 2) на чијој послов-
ној територији сопственик живи; и 3) на чијој послов-
ној територији је књижица нестала. Ако по истеку 30 
дана од дана истицања огласа нико не пријави оспора-
вање амортизације, штедна књижица ће се огласити 
неважећом, а власнику издати друга књижица под 
новим бројем. 

Локалне штедне књижице на име амортизује 
банка, штедионица или задруга, код које се води улог, 
на тај начин што на видном месту истиче оглас, а по-
сле 30 дана — ако нико не оспори амортизацију — из-
даје другу штедну књижицу под новим бројем. 

Ако неко лице оспорава покренут поступак за 
амортизацију штедне књижице, банка, штедионица или 
задруга сачини.ће о томе записник а странке упутити 
да судским путем докажу своје право. 

Члан 30 
По завршетку амортизационог поступка односно по 

окончању судског спора о праву својине, издаће се 
уместо амортизоване друга штедна књижица под но-
вим бројем на којој ће се означити да је издата на-
место нестале, уписујући број амортизоване књижице. 

По амортизованој штедној књижици гасе се сва 
права улагача и обавезе банке, штедионице или за-
друге. 

Члан 31 
Банка, штедионица односно за,друга не одговара 

за штету која би настала по улагача злоупотребом 
штедне књижице пре него што пријава о нестанку 
књижице стигне банци, штедионици или задрузи, код 
које се води штедни улог. 
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VII. — Евиденција штедних улога 
Члан 32 ј 

Државне -банке, меане штедионице и задруге ду-
жне су да воде евиденцију улога сваког појединог 
улагача на посебној партији. 

Све уплате и исплате по штедној књижици, поред 
увођења у штедну књижицу, књиже се истовремено и 
на посебној партији. 1' 

На посебној партији води се евиденција и о свим н 

осталим важним околностима, као што су: дата овла-,Т1Е 
шћења, ограничења, лозинке, наследства итд. 14 

Члан 33 
Приликом отварања штедног улога), банка, гите-: 

ДИШИ це и задруге су дужне да узму од улагача по-' 
датке потребне за статистике сврхе. 

Члан 34 
Евиденцију о броју улагача и о стању штедних 

улога код банака, штедионица и задруга воде пословне 
Ј е д и н и ц е Народне бан,ке ФНРЈ за териториј,у (срез% 
града) на којој се простире њихова пословна над-'4 к 

лежност. 
Начин достављања података одређује Народна бан-

ка ФНРЈ. 

VIII. — Остале одредбе 

Члан 35 
Трошкови штедне службе падају на терет држав-

них банака, месних штедионица и земљорадничких 
задруга. „ 

Члан 36 
Државне банке за кредитирање земљорадничких за-

друга надокнадиће задругама плаћену камату на штед-
не улоге. 

Члан 37 
Штета која би настала по државне банке, месне 

штедионице и задруге из пословања по штедним уло-
зима', подносе саме банке, штедионице и задруге. 

Штету насталу кривицом службеника услед не-
савесног вршења дужности сноси службеник чијом 
кривицом је штета проузрокована. 

Члан 38 
Пословање и подаци о штедним улозима сматрају 

се поверљивим. Службеници који саопште или омогуће 
неовлашћеним лицима да сазнају податке о штедним 
улозима казниће се по Закону о кривичним делима 
против службене дужности. 

Члан 39 
Ближа техничка упутства као и обрасце за посло-

вање по штедним улозима издаваће Народна банка 
ФНРЈ. 

Члан 40 4 

Прописи Правилника о штедно-кредигном посло-
вању земљорадничких задруга („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 78 од 11 септембра 1948 године) уколико су у су-
протности са овим прописима, неће се примењивати. 

Престају да важе сви посебни прописи о послова-
њу са штедним улозима и о условима по којима су по 
штедним улозима досада пословале државне банке и 
месне штедионице. 

Члан 41 
Овај" правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-' 
публике Југославије", 

Бр. 5584 
16 фебруара 1949 године 

Београд 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р, 

142. 
На основу чл. 17 ст, 1 Зако,на о стицању научног, 

степена доктора наука („Службени лист ФНРЈ" бр. 
89/48) приписујем 

П Р А В И Л Н И К 

о САСТАВУ И РАДУ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И 
ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Члан 1 
Лице, које жели да стекне научни степен докто-

ра наука, подноси о томе писмену пријаву декану 
ф-акултета односно претседрику а-кадемије наука, у 
којој назначује научну област из које намерава по-
л-агати докторат, тему за дисертацију са најкраћим 
нацртом њеног садржаја гл разлоге за избор све 
неме. 

Уз пријаву подноси: 
1) аутобиографију; 
2) оверени препис дипломе о завршеном факул-

тету или високој шкоди; 
3) списак научних радова (по могућству и на-

учне радове) или друге доказе из којих је могуће! 
установити да1 има извесну научну праксу; 

4) уверење о бирач,ком праву. 
Страни држављанин подноси и одобрење да мо-

же пријавити' докторат. Ото одобрење издаје Мини-
старство за науку и културу Владе ФНРЈ, које! га 
може ослободити подношења докумената из тач, 4, 
5 и 6 -ако постоје сметње да их прибави. 

Члан 2 
Декан факултета однос,но претсед,ник 'академије 

наука предаје пријаву и прилоге фајкултетском са-
вету односно одговарајућем Дељењу академије на-
ука, који бирају из своје средине комисију од тем 
чланац чији је задатак да разм,отри и оцени навод,е 
у прија,ви и документа и до,несе одлуку о то,ме да 
ли пријавилац и с и с а в а услове из чл. 5 ст. 1 Закона 
о стицању н,аучног степена доктора наука. 

Комисиј,а! може, но указаној потреби, п,озвати 
нријаш!с1ца ради разјашњења и евентуалне измене 
теме. 

Члан 3 
Ако ком,исија одлучи да причао,план испуњава 

услове предлаже' факултетском савету односно оде-
љењу академије паука да се изабра-на тема потврди 
и одреда референт за оцену дисертације. 

Ако одлучи негативно! сида! то са образложен^ 
саопштава пријавио цу. 
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Члан 4 
Факултетоки савет односно одељење академије 

нау,ка наI овом пр,вом редовним заседању на основу 
пред лега и одлуке комисије и прибаве потврђује 
тему за дисертацију. 

На истом заседању одредиће се и члан — рефе-
рент за оцену дисертације, који ће давати канди-
дату потребна' упутства и помоћ за! израду десерта-
топ. 

При доношењу одлуке о (Пријему теме за дисер-
тацију одредиће се, према! врсни и природом теме, 
примеран рок за, израду дисертације. 

По правилу овај ро,к не треба да буде дужи од 
дае года ге. 

Члан 5 
Изражену ди сер тапију, откуцају у пет примера-

ка, кандидат предаје декану факул,тета односно се-
кретару одељења академије наума. 

По пријему дисертадије декан факултета односно 
секретар одељења академије наука подноси дисер-
таодију факултетском савету односно одељењу ека-
демије наука, ко Ји бирају из своЈе средине ко,мисију 
лз оцену десерта ције. 

Ова КОМИСИЈА се састоји од три члана, и један од 
њих је изабрани референт у смислу чл. 4 ст. 2 овог 
пра-вилника. 

Чл ан 6 
Комисија за оцену дисертациЈе дужна је, у року 

сд три месеца од дана, пријема дисертације!, да пре-
гледа диоер-тацију и да донесе одлуку да ли се ди-
сертгција може примити. 

При оцени диоертациј-е ко-мисија се има држати 
упутстава изнесених у чл. 6 ст. 2 Закона, о стицању 
научног степена доктора' наука. 

Ч.ам 7 л 
Ако комисија установи да се дисерт1ати!ја може 

примити образложену писмену одлуку о томе до-
ставља факултетском савету односно одељењу ака-
демије наука оа предлогом да. се одреди дан одбра-
не дисертације. 

Ако комисија нађе да диее-ртација на задовоља-
в-а сида то саопштава кандидату и вр,аћа му дисер-
"рацију оа н,апоменама како и у чему треба десерта-
Цију да поправи и допуни. 

Члан 8 
Факултете ки савет односно одељењ,е академије 

наука иа ос,нову предлога комисије'за оцену дис ер-
нације одређује у споразуму за кандидатом дан за 
одбрану диоертације и обавештава о томе универ-
аитетски савет односно претседника академије наука!. 

Члан 9 
Уииверзитетски савет односно претседник акаде-

мије паука одређује, у смислу чл. 8 ст. 1 Закона о 
стицању научног степена доктора наука, комисију 
од пет чланова пред којом ће кандидат бранити ди-
сер "лацију. 

Чланови ове комисије могу бити како научни 
радници универзитета и академије наука (редовни и 
ванредни (професори, доценти, предавачи, редовни ч 
дели они чланови академије наука и ст,ални сарад-
ници академијиних института) на којима се докторат 
полаже, тако и научни радници са други-х универ-
зитета н ^академија наука у зе-м.љи. 

Члан 10 
Одбрана дис,ертације врши се јав-но у простори-

јама универзитета односно акаде-мије паука!, што се 

са најпотребнијим подацима објављује преко дневне 
штампе. 

Чл(ан 11 
Претседник комисије пред којом се брави де-

сертација, а ко-па бирају чланови ком-исије из своје 
средине, отвара за-седање, износи бик:графију канди-
дата и саопштава донету одл-уку комисије за оцену 
дисертгци:1е о приј-ему дисертгције. 

Члан 12 
Кандидат у усменом излагању износи еве основ-

не и -специјалне задатке, образлаже и-х и пружа до-
маме и детаљ,но) излаже решење или постављање 
научног проблема у дисертацији. 

Члан 13 
Члан комисије — референт у својо-ј речи, ио еле 

излагања кандидата, даје оцену и критику дис ер та-
ци је умањујући на- све њене одлике и недо-ст-атке. 

Чла,н 14 
Остали чланови комисије кандидату стављају 

примедбе и траже објашњење, користећи се правом 
из чл. 8 ст. 2 Закона, о стицању научног степена док-
тора на,ука. 

Кандидат у за-кључно! речи одго-вара! на сва по-
став-љена питања и примедбе и даје потребна о-бја-
шњења. 

Чл-ан 16 
После закључења дис,кусије комисија се повл,ачи 

и према мачину одбране и одго-ворима кандидата 
једногласно одл-учује да ли је кандидат одбранио 
дисертацију. Претседник комисије дон-есену одлуку 
одмах саопштава скупу и закључује заседање. 

Чл-ан 16 
Опширно о-бразложену писмену одлуку о томе 

да ли ј1а кандидат одбранио л исе рта ц ију коми,сија 
доставља ректору универ-зитета! односно претседвику 
ека,демије н-аука,, кој-и су дужни, у сл-учајевима успе-
ло одбрањене диаертације, да извр-ше про-моцију у, 
смислу чл. 9 Закона о стицању научног степена док-: 
тер-а наука. 

Ч1ан 17 
На решење комисија из овог правилника нем-а 

места жалби. 

Члан 18 
Прописи св,ог правилника- при ме њи,в-а ћо се у све-

му при полаг-ању доктората на високој школи У 
р,ангу унив-ерзитета^ а уколико се полаже докторат 
на високој шк-оли у рангу факултета права и дужно-
сти универзитетских органа имају органи те високе 
шк-оле. " ' 

Члан 19 
Овај правилник ступа на снагу даном ои0-в-

љивања у „Служ-беном листу Ф-едера-тивне Народне 
Републике Југослвије". 

Бр. 2210 
31. јануара 1949 године 

Београд 
Министар за науку и културу, 

Родољуб Чолаковић, с. " 
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143. 
На оста ву т-ач. IX Општих уп-утстава о органи-

зацији службе за заштиту и подиза-њ,е н.ародног 
Здравља („Службени лист ФНРЈ" бр: 4-8/48), Комитет 
за заштиту народног здрављз- Владе ФНРЈ пропи-
сује 

П Р А В И Л Н И К 
о ОСНИВАЊУ, ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ 

СЕКТОРСКИХ АМБУЛАНТИ 
Опште одредбе 

Члан 1 
Секторска! е-м бул анта Је тера пеутскочгфофи лек-

сичка установа-, коца указује т,ер^пеутако-пр-офилак-
гичцу по-моћ и спроводи санитарне и против-епиде-
мише мере код становништва на- одређеној терито-
рији среза' на сектору. 

Члан 2 
Сект-орск-е амбулант-е -оснивају срески (гр-а-дски, 

реј-о-нски1) народни одбори. Оне се оснивају и одре-
ђују се њихова подручје- рада трема броју стано-в-
ништв-а и насеља, теренски.м приликама, о-болевању 
стаиааеииппш, радн-у су пружања -помоћи, удб1љености 
сектор-а од здравствених установа. 

Дел.окру,г рад,а секторске -амбуланте треба да 
има -просечно 2.000 д-о 8.000 ста-новника 

Секторско-м амбул.нтом управљ-а извр,шни одбор 
град-ског односно -среског народног одбора) пресео 
Јтовере-ништв-а! за: народ-но здравље. 

Члан 3 
Секторска амбуланта оснива се у оним интима, 

којо. с обзиром на- еконо-мске, теренске и прометне 
прилике највише одгов-арају потребама стано-вништва! 
ДОТИЧН-О-Г ПЈЗДруЧ.ј . 

Чл:и 4 
Се-кторска амбуланта врши лекарски надзор над 

стручним радом свих здравствених устан-ова (здрав-
ств, ене ст: нице, породилишта, ст,алне и сезонске ја-
сле, специјалне јединице за борбу против туберку-
лозе, венерични-х болест,и, маларије, тр-ахома! и др.) 
на п-одручју сектор-а-, чиј-а! је служба искључиво из'-
м.ењана с е н о в и т и иву тога сектора.. 

Надз,ор над секторском вмбу лентом, у стр.учн.о-
методолош-кпм погледу, врши срески здравствена 
центер. 

Организационе структура секторских амбуланти 

Чла-н 5 
Секторска ам бул ги т,а. по правилу, им-а у своме 

саставу следеће организационе ј-еди-нице: 
1) општу ординацију са' регистраггуром, евид.ен-

ција м и статисти ком; -
2) са-в,ето-ваииште за- жене, о-дојчад и малу де-цу; 
3) зубну амбуланту, 
4) -приручни ла бор ат ор и ј-у м; 
5) рентген; ет 
6) административну службу за вршење админи-

стратив.них, еконо,мских и фин ане неких п.ослова,. 

Чла-н Р 
У секторима- КОЈИ су мно,го удаље-ни од срес-ких 

здравствених центара односно болница и где због 
др-угих -пр-илика постоји -потреба, у састав сектор-
ске амбуланте улази тородмлиште. 

Члан 7 
У секторима који су уд-аљени од среских здрав-

ствених центара односно заразних болница, к-ао и 
тамо где епидеавиолош,ко стање то тражи, изузетно 
се у са-ставу секто,рс-ке амбуланте формира зарав,но 
одеље,ње, ги ,-тонуло одв-ојено- од секторске -гчмбуланте. 

Забавно одељење и породилиште -има потребно 
посебно средње и ниже медицинско особље. 

Члан 8 
Ако се мод ст-ано-вника сектора у већој мери 

појављују м-асовн-е бо-лести, као што су: туберку-
лозе малари-ја, трзхом, вен-еричне болести и сл., у 
саставу секторске а-мбуланте формирају се одгова-
рајуће специјалне организационе Ј , е д и - н и ц е (антиту-
беркулозии диспан-зер, а-нтивенгричвад диспанзер, ан-
ти маларија! станица, антитраосомскг? станица! и др ), 
к-с-је раде према општем секторском плану лид ме-
тодолошким ру-ков-одство^ надлежних специјлних 
јединима. 

Чл а-н 9 
Секторска амбуланта, према -потреби, може 

имати у своме саставу дезинфекциону станицу или 
де агенсе к ци-о-ну станицу. 

Чл,ан 10 
На челу сект ,реке амбуланте лзллзи се управ-

ни-к, који руководи целокупним рад-ом сектор-ске! ам-
буланте, и за исти је одгов-оран. У-правник мера 
бити лекар. 

Уп-равник.а у струном раду гло ма-же пот,ребно 
медицинско особље, чији се број о,дређује по- нор-
мама према броју годишњих посета болесника и 
броју ста,новника сектора, а у осталим насловима 
готребни административн,и службеници и о-стало по-
моћно техничко особље. По-р^д лек-ара, но- правилу, 
св-ак-а секторска- а,мбуланта треба да- има медицинску 
сестру (помоћник-а!), бабицу и санит,арно особље по-
требно за спровођење противепндемиских и опште-
сан-итар,н-их мера. 

Специјалне једин-ице имају потребан број посеб-
но-г одгов-арјућег медицинеког особља-. 

Управника и остало медицинско -особље постав-
ља извршни одбор среског (градског, рејонско-г) на-

од ног одбора! у споразуму са министарсто-ом на!-
одн-ет здравља! народне републике. 

Члан 11 
Сектопек,а, амбуланта води све књиге оп-ште ед-' 

ми-н истра ци ј,е и материјалног и рачунског пословању 
предвиђене протиси-мз о држаесио-ј администрацији,. 

Члан 12 
Секторске ам-бул-анте дужне су да ре-гиструју 

свако лице пријављено указив,а-ње медицинске по-
моћи и да воде документацију болесника. 

Он-е редов-но подносе тромесечне и год-и,пиве 
извештаје надлежном среском (гр,адском, р,еј ои оком) 
народном одбору и министарству нар-одног здравља 
Народне републике о целоку-пн-о-м раду за протекло 
тромесечја односно за протеклу годину. 

Извештаји се шаљу у року од 5 ана по истеку 
тромесечја- односно у року од 10 да-на по истек,у 
године, 

Обрасце књига- за евиденциј,у и документацију 
болесника!, спискова1, к-артона и других формулара 
одређује м)ииистарств!о народног здравља народне 
републике прем-а уп,утствима Комитета за заштиту 
наро-дног здравља Владе ФНРЈ. 



Среда, 23 фебруар 1949 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 16 — Стран-а 253 

Задаци секторских амбуланти 
Члан 13 

Основни задаци секторске амбуланте су: спреча-
в-аш-е и сузбијале акутних заразн-их бол-ести, побољ-
шање санитарног ста-њ-а сектора, ук-авивање терале-
ут еко -п рофилгактич-к е п-омоћи стан-овништв-у, смсши-
вање побоље вања међу становништв-ом и подизање 
оанитарно-тросв-етн-о-г зн-а-ња становништва!. 

У смислу св-их основних задатака- сект-орска а-м-
булант,а! ,вр-ш-и след-еће: 

1) указује амбуланту помоћ и, хитн-у пом,оћ код 
куће и брине се за смештај болесн-ика у болн-ицу; 

2) проналази и пријављује заразн-а- о-бољења, хо-
с пит алжира заразне боле-снике, врши санитарно-
профил-актичке и иротивенидемиеке мере међ-у ст-а)-
нозништвом, устан-ова-ма, породили шта ма- и преду-
зећима; 

3) указује ,помоћ код порођ-а,ј-а и врши Активну 
заштиту трудница и одојч-ади; 

4) спроводи терапеутске и профил,актичке ме-ре 
код деце и омладин-е; 

5) одабира и праш-е,вр-емено упућује болесни,ке 
н-а( специјал истицало лечење (у уст-анове са специј.а-
листима, диогаанзере, бол-нице и специј,алне болнице, 
бањска и климатска лечилишта, и др.); 

6) спр-оводи мере за сузбиј,ање туберкулозе, в-е-
неричних болести, 10? л-ари Је, тремом^ мере у борби 
против рака и сл.); 

7) врши лекарски п-реглед над фиоку ггур ни ц-и-ма 
и санитарни надзор н.сд фискултурним објектима! и 
игр-а лиштама; 

8) вр,ши здр-авствено-просветни рад; 
9) води евиденцију и проучава санитарн,о стање, 

оболевање и смртност на сектору; 
10) р-азви,,а масовну инициј-атив-у становинштнЛ 

шо п-итању за-штите здравља, чницијативно сарађује 
у организацији Црвеног крста и здравствених ак-
тив-а, са народним влас тима и друштвеним организа-
цијама и хи гиј сним а-р им-а) п-редузећа у предузимаљу 
потребних мера- по свим питањима заштите здр-ав-
ља'; и 

11) гфедуз-им-а мере з-а повећање кв-а^ифи-кација 
средњег и ниж-ег медицинског особља секторске 
-амбуланте и осталих здравств-ених установ-а. 

Члан 14 
Секторска -амбуланта указује амбуланту тера-

ле у т-око-проф ил актичк у помоћ ста,новништву свог 
сектора, а- по по-треби и других сектор-а. 

Амбуланту помоћ указују ле-кари, а сре,дњ-е ме-
дицинск-о -о-собље указује хитну -помоћ болесницима 
к-ад-а је л-екар отсутан. 

Секторске амбуланте раде у одређен-е дане и 
часове, о чему се обавешт-ава ста-новништво на под-
р-учју естера . 

Члан 15 
Ако секторск-а, амбуланта располаже оа више ле-

кара и средњег медицинска особља, сида- в-рши 
перманентну дежурну службу. У св-им другим слу-
чајев-има ван редовног радног времена у амбуланти 
мора бити лекар и медицин-ско особље увек- на ра-
сположен^ за хитне случајеве. 

Чланови социјал-ног осигур-а-ња имају првенство 
пријема у редов-но и ван редовн-ог радног врем-ен-а, 
а- м-огу се одредити и посебни часови за њихов 
преглед и лечење. 

Члан 16 
Секторска амбул-анта пруж-а х-и гну п-о ма-ћ у слу-

чајевима- ко,и траже неодложну интервен-цију (не-
срећни случајеви, крварење и сл.). 

Према потреби ле-кар, или по његовом нал-огу 
медиц-инска сестра (помоћни-к), указује медицин-ску 
пом-о-ћ и мена куће болесника 

Члан 17 
Секторска с-моуланта упућује болеснике, којим-а! 

је потребно болничко лечење или друга стациовгрн! 
пом-о-ћ, у болнице одадосмо друге стационар-н-е уста-
нове. 

Уколико секторска а,мбуланта: р,асп-олаже са шо-
родилиштем и заразн,и-м одељењем, ове искоришћује 
сам-о- за смештај породиља и зар-азних болесника. 

Чл-ан 18 
Секторска а-мбуланта предузима санитарне и 

,противе лиде м ис к е мере ка овом секторском подруч-
ју. Ов-е ме-ре сп-ров-оде и здравствене станиц-е које 
се налазе на териториј-и и-стог сектора. На подручју 
секторске -а.мбуланте сн-е се спроводе по секторск-ом 
план-у као са-став-ном делу среског санитарног и про-
тивепидемиског пл-ана. 

Изв-ршни одбори среских (гргдсш-х, ро,нских) 
народн-их одбор-а! ,преко својих повереништава за на-
родн-о здр-авље систематски, методички и оперативно 
руководе и контролишу извршење н-аведеног плана 
на свој,и-м секторима!. 

Члан 19 
Сектор-ск-а амбула,нта спроводи ове пропгаепиде-

миске мере: 
1) пр-сналши, пр-иј,ављује и региструје све зара-

зне болеснике и евидентира болеснике са акутном 
високом тем-пературом — нејасне дијагнозе; 

2) -поставља ране дијагнозе за-ршних обољења 
примењишњем одговара,јућих метода и средстава; 

3) ради на спреч-авању даљег ширењ-а заразних 
болести, благовременом сме-штању у болницу зар-аз-
ких болесника, спроводи епидемиолош-ке анкете, аса-
нације жари-шта, и иа систем ате,ком надзору над 
онима кој-и су били у конта-кту са заразним боле-
сницима-; 

4) пружа- санитарну негу болесни цимо на оде-
љењу и -врши пе-риодичну дезин,фе кадију и дезинсек-
цију у кућ-и болесника и жаришне дезинфекције и 
дезиноекције; 

5) вр-ши превентив,на цепл^ња против бо-гињ-а-, 
трбушног тифуса, пегав-ца-, дизентерије и станих 
цепљења-; и 

6) оп-ровг-ди мање асанације терена и н-асељ,а. 
. О сваком заразном обољењу, о изво-ру инфек-

ције и предузетим мерама секторска а-мбул-анта оба-
вештава срески наредни одбо,р и на,длежне санита,р-
не епидемије логике станице и шаље изи1 алпе дне изве-
шта-је према гег стојећим прописима. 

Члан 20 
У случају појаве епидемија па подручју сектор-

ске амбула,нте, управник обавештав-а надлежни ме-
сни народни одбор, надлежног санитарног инспект-ора 
и ел-иде миолога сх нитар н о-е пиде м мол- -ш ке станице и 
истов-ремено спроводи . отрезне мере сртствима 
секторске -амбуланте 

Уколико месни народни одбори или упр-аве пре-
дузећа и задруга не би поступиле по упутствима и 
саветима секторска амбуланте, у погледу потребе 
побољшања санитарних прилика-, упраасик сектор-

ске ам-буланте изве-штава о томе срески народни -од-
бор и надлежног санитарног инепек-т^ог-а. 
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Члан 21 
Секторска амбуланта, у спровођењу општих сан 

интерних мера на свом подручју, врши санит.арни 
надзор: 

1) над санитарним приликама промета!, продаје, 
прераде и чувања животних намирница у мензама 
и другим установама и предузећима!, тр ауторским 
станицама, шумским и осталим радилиштима, задру-
гама, насељима и гаре храном на!рода; 

2) над санитарним стан.ем школа, интерната, Јен 
сала и других дечјих и школских установа; 

3) над изворима бунарима, цистернам,а! и водо-
водима, који снабдевају становништво водом, И 
спровођење^ мера за њихово одржаван,е у исправ-
ном стању; 

4) над правилним и сталним радом купатила-; и 
5) над осталом јавном хигијеном. 

Члан 22 
Секторска амбуланта пружа- немоћ прст п-орођају 

код куће и V секторском породилишту. 
Помоћ породиљама; к-од куће пружају бабице 

секторске 'амбуланте и здравствеие станице), е на 
псзив бабица и лекари секторске амбуланте. 

Члан 23 
Секторска амбуланта прима одојчад и малу де-

цу р-ади лечења ,̂ даје! савете мајкама! и трудним же-
н-ама, врш-и активни надзор над одојчади и трудним 
женама и врши санитарно-просветни рад међу труд-
ним женама и мајкама. 

Секторска амбуланта врши прегледе деце етре 
упућиван,а истих у ј,асла и дечје до-м-ове (до 3 го-
дине), затим врши редовни надзор над радом ја-сала 
и дечјих домова- и прегледе деце у њима,. 

Члан 24 
Секторска ам-бул-анта!, поред укави-в-ан,а ам-бу-

лантне п-ом-оћи прет школској и школској деци, врши: 
1) ам-булантно лечење претшколске и школ-ске 

деце (4—16 година) и превентивда цепљења, 
2) систематске и контролне профилактичке пре-

гледе; 
3) здравствена1 надзор н-ад свим установ-ама- које 

служе деци претшколског и шк-олског доба, врши 
прегл-еде деце ради упућиван,а у обданишт,а! и до-
мове за претим оле ку децу, као- и прегледе деце У 

, тим установама; и 
4) медицинско од-абирање деце за- дечја опора)-

вил-ишта, летовалишта, колоније и за фискултуру. 

Члан 25 
Секторска- амбуланта такође врши систематске 

и контролне про фил активне прегледе фиокултурника 
и лекарски надзо-р над активним фискул турницима, 
као и санитарни надзор над фиекултурним објек-
тима и нг рс-л, иш тима 

Чл ан 26 
' Секторска амбуланта спроводи тод методкмо-

шким руководством надлежних -среских и град-ских 
специјалиих јединица мере за борбу против тубер-
кулозе, венеричних болести, тр ако ма, маларије и сл. 
у следећем: 

1) прон-алази и в-оди ев,иден-цију тих обољења; 
2) лени болеснике, односно! упућуј-е их у више 

центр,е ради специјалног лечења!; 
3) врши активни надзор над тим болесницима 

контр-олне прегледе и вода евиденцију; и 
4) спроводи преводтивне и санитарне мер-е. 

Члан 27 
Секторска! амбуланта под методолошким руко-

водством надлежних социјалних установа', спров-оди 
мере за борбу портик рака у следећ-ем: 

1) проналази и води евиденцију болесника моји 
бол-ују од рака и болесника после лечења-, ради ев еи 
туалних рецидива; 

2) поставља прву дијагнозу, упућује болеснике 
који болују или за које се су-мња да болују од рака 
у надлежне специјалне установе; 

3) води евид-енцију и предузима! енергич,но ле-
чење болесника који болују 'од пр-ак, ар цишмшио ани х 
обољења!; и 

4) по-маже у слању пр-описаних извештаја, при-
јава и сл. надл-ежној онколошком етници и в-ођењу 
евиденција тих боле-сника!. 

Чл ан 28 
Све мед,ицинс,ко особље секторске амбуланте ду-

жно Је да непрестано врши здравствено--проаветни 
рад. 

Здравствено-просветн,и рад врши се п,рема- једин-
ственим тирану у координације? са друштв-еним српа-
ни зани јама сект-ора!. Овим радом руководи управ,ник 
секторске а-мбуланте. 

Основни задаци з, др аас т вегаоипроове тно,г р,ада! 
сектор-ске амбуланте јесу: 

1) пропагандне мере за заштиту и унапређење 
здравственог стања трудних жена), малтера 'И деце, 
ка-о и смањивање побоље-вања и смртности Д-еце: 

2) пропаганда- санитарно -^санационих и против-
епвдемиских мера!; 

3) здр,авствен о-културни рад међу ученицима^ 
фискултурницима, наставници,мз-, разним колективи--
ма и сл.; 

4) здрав-ств-ено--одгојни рад оа болесницима у 
циљу усвајања- хи-гиј епских навика и стицан,а на-јнх-
жнијег здравственог знанца!, да би се постигла мак" 
сим алпа ефекти,вност лечења-; 

5) м-обилизација народн-их сипа-ра! за спровођење 
аоашционих мера по местима (гр-ађе-ње сув-и-х КО" 
мора и купатила!, копа-ње бунара, уређивање извор-а, 
грађење нужника, санитарно уређивање насеља и 
сл.); 

6) здр-австреио--про аветни рад међу становни-
штво м у циљу подизан,-а опште-здрав-ств-еног стан" 
дар да народа; и 

7) организација курсев-а за становништво о пре-
храни, заразним болести-ма!, нези боле,сника и сл. 

Члан 29 
Све м-еди-цин-ско особље секторске а-мбул-анте дус 

жда Је да, по-ред амбулантне и стадион арне помоћи 
у -средишту устан-ове, врши и рад иа терену. 

Теренски рад -особље ће вршити швапским оби-
лажењем здравствених установа на територији сек-
тора-. План обил-ажења1 израђује управник св-аког 
ме-сеца!. У плану ће се назначити лица, циљ и рокова! 
путовања. Осим редовног планског обилажења! те-
рена, медицинско особље сектора обавља изванредне 
обилажења у циљу указивања 'помоћи мод пор-о дау 
код појава епидемиске заразне болести и у случају 
хитне помоћи на терену. 

Медицинско особљ,е подносиће управнику сек-
торске -амбуланте извештај о теренском р-аду, 

Члан 30 
Управник сектор,ске амбуланте, односно други! 

лекари дужни су да- једаред недељно посете здрав-
стене станице ц остале здравствено устан-ове свога' 
сектора^ а. на хитан позив- и у свако доба. 
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Приликом т,аквих посета лекар врш,и прегледе 
болесника', контролише рац особља месни-х здра,в-
ствених установа, провер,ава' да, ли и как,о оно извр-
шава план свога рада!, да ли одрешио врши реги-
страцију и евиденцију, да ли п,односи редовно изве-
штаје '31 затим записује с,воје примедбе и наредбе 
у посебну књигу, како би приликом следеће посете 
могао контролисати њихово извршење. 

^ З,а обилажење терена, надлежни месни народни 
одбори дужни су да обезбеде лекару трактор тко 
средство, уколико нема! редовног сао,браћаја, одно-
сно секторска амбуланта не располаже превозним 
средствима, 

Члан 31 
Дане и распоред редовних одлазака на терен 

лека,ра секторске амбуланте потврђује, на предло,г 
управника, срески народни одбор, и о томе обаве-
шт,ава све месне народне одборе ради упознавања 
са истим целокупно становништво на својој тери-
торији. 

У дане ,рада лекара' на терену, у секторској ам-
буланти вршиће дежурство средње медицинско сооб-
ље реди указивања хитне помоћи. 

Члан 32 
У сврху помоћи секторској амбуланти у органи-

зацији медицин ок ог рада и подизању његовог ква-
литета, уиућиваће срески народни одбор односио 
министар-ство народно,г здравља н,ародне републ,ике 
лекаре из среских болница! и осталих среских здрав,-
ствених установа,, установа градова или установа 
републикзнског значаја у секторске амбуланте. 

Члан 33 
У секторе мс'ј амбуланти врше се најмање један-

пут недељно, а, према пог,реби чешће, радне конфе-
ренције медицинског особља амбуланте, на којима 
ге третирану сва актуелна пипањ,а рада (амбуланте. 
V истом циљу одржавају се најмање једанпут ме-
сечно радне ко,нференције медицинског есобља свих 
1Драветвених установа на територији сектора, чија 
је служба искључиво намењена становништву тога 
с,ектора,. 

Остале одредбе 
Члан 34 

Секторска амбул,анта треба да има своја 0041' 
твена транспорта сред,ства за! теренску службу, 
лао от за превоз болесника' до 'амбуланте, болнице 
или друге здр,ав ств еме установе. 

Уколико постоји у средишту секторске ам,булан-
те или у њеној близи,ни станица за хитну помоћ, 
секторска! -амбуланта користи тршспортна средства 
ге станице за превоз болесника 

Члан 35 
Упутства за примену о,вог правилника даваће по 

потреби Комитет за заштиту народног здравља Вл-а-
де ФНРЈ, 

Члан 36 
Овај (правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југослав и је". 

Б,р. 14923/48 
27 ја,нуара! 1949 године 

Београд 
, Министар — Претседник Комитета Ј 

за заштиту народног здравља 
Владе ФНРЈ, 

1 др Пајвле Грегорић, с. р, 

144. 
На основу члана 8 Уредбе, о елементим,а цене 

коштања, акумула-цији, фонду руководства и цен-
тралном фонду државних индус триских про,извођач-

,,ких предузећа локалног значаја, преписујем 

,6-! ОПШТЕ УПУТСТВО 

уо О Д Р Е Ђ И В А Њ У СТОПЕ ЗА О Д Р Е Ђ Е Н У ПЛАН-
С К У Д О Б И Т (НИЖИ И З Н О С Д О Б И Т И ) к о д Д Р -

ЖАВНИХ ИНДУСТРИСКИХ ПРОИЗВОЂАЧКИХ 
П Р Е Д У З Е Ћ А ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

1. — Без обзира на постигнуће тржишне добити 
државна индустрија произвођача предузећа локал-
ног значај,а- остварују на својим ироизводима (о-дре-
ђену планску добит (нижи износ добити) применом 
одређене стопе добити на своје трошкове произ-
в-одње. 

Стопе за одређену планску добит одређују владе 
н-аро-дних република, и то за, поједине гране делат-
но-сти о-дносно категорије држ-авних индустриских 
произвођачких предузећа- локалног значај-а'. 

Овако утврђене етапе одређене пла-нске добити 
државних индустриских произвођачи их предузећа 
локалног значаја за гр-ане делатности (односно кате-
г,ор-ије предузећа примењив-а-ће сва предузећа дотич-
н-е гране односно категорије на своје тр-о-шкове про-
изводње. То значи да се за поједин-а предузећа, по 
правилу, не израчунавају и не одређују индивиду-
алне стопе д-обити. 

Поја-м гране делатности -одређен је превре меном 
номенклатуром делатности Сав-езне планске коми-
сије. Уколико се из гран-а', у ц-иљу ире пи си-в а-ња по-

.себних сто-па за одређену пл.анску добит, 'издвајају, 
троједине делатности или групе делатности, издвоје-
на предузећа претстављају категорију. Из гр-ана се 
издвајају у категорије она предузећа ч,ији је тех-
нички ниво састава основних средстава знатно виши 
или нижи од техничког нивоа састав,а! основни-х 
средстава осталих предузећа гране, или чији се 
тр,ошкови пр-оизводње знатно разл-икују од трошко-
ви ,произ,водње осталих предузећ,а исте гране (на пр. 
категорија предузећа за ко-нфекцију у оквиру тек-
стилне гране). 

2. — Вл.аде народних република-, на предлог 
планских мо-ми-сиј,а народних република-, утврђују за 
сваку планску годину стопе о д р е ђ е н е планске добити 
за по-једине г.ране делатности односно категорије 
држ,авних индустр-иских пр-оизвоћачких предузећа 
локалног значаја. 

Стапа за одређену планску добит (нижи износ 
добити) за поједине гр-ане делатности односно кате-
горије предузећа, одређују се по формули 

С X До 
д П — при чему значи: 

Тп 
Дп = стона за одређену пл,анску - добит- до.тичне 

гране делатности односно категорије, 
с = Збир основних и обртних Средстава дотичне 

гране делатности односно категорије. 
До = општа стопа, доб-ити за рударску и индустри-

ску про,изводњу ко-ју одређује Вл-ада ФНРЈ, а 
коју претходно треба кориговати у смислу 
даљих п,рописа ово,га упутства. 

Цп = трошкови производње дотичне гр-ане делатно-
сти односно категорије. 

3. — Планске комисије народни-х република,, 
приликом стављања предло-га влади народне репу-
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блике р-ади утврђи1в;з1ња стопе за одр-е-ђену планску 
добит, треба да- поступе иа следе-ћи н-ачин: 

-а) од нарочитих комисија, које су о-бразоване 
р-ади пр-оцене ос,новних средстав-а државних инду-
страсних про,извођач,ких пр-едузећа л-о-калног значаја 
на осн-ову у,путства Минист-арства фин-ансија ФНРЈ, 
Пов. бр. 8649 од 20 новембра 1948 године, треба 
приба-вити податке о висини основних средстава- за 
поједи,на предузећ-а; 

б) за иста пр-едузећа прибав-ити: податке о ви-
сини потребних -обртних -средстав-а- за планирани 
обим п-роизводње у дотичној планској години; 

в) за сваку пр ану дела-тности одно-сно катего--
р,ију пр-еду,зећа за коју се и-ма одредити стопа- до-
бити, треба- утврдити о,днос основних средстава пре-
дузећа лока,те-ог .зна-ча-ја дотичне гр-ане односно ка-
тегорије, са основним средствима одговор ајућих 
предузећ-а републиканско,г значаја исте гране-, за 
-исти обим производње. На основу разлике у основ-
ним средствим-а треба извршити корекцију о,п-ште 
стопе добити (До), и то на тај начин што ће се 
о-пшта стопа добити за рударс-ку и индустрију про-
изводњу (7%) пов-е-ћати за о,на,ј п,остотак" за колико 
су, прем-а предњој -анали,зи, осн-овна средство! репу-
балканских предузећа дотичне -гр-ане већ-а од о-сновн 
них средстава локалних предузећа исте ,гране. 

Пример: предузећа локалног значака за одређени 
обим произво-дње имају о-сн-овна средства 400.000 ди-
нар-а, а обртна, сред-ства 600.000 дин-ар-а (тј, ,,С" из 
формуле изн-оси 1,000.000 динара). М-еђутим одгова-
рајућ-а предузећа републиканског значаја за исти 
обим производње им,ају основна- средства о-д 600.000 
динара. Из о-р-о га се види да су основна средств-а код 
предузећа републиканског знача-ја за- 50% виша од 
осно-вних средстава к-од -предуз-е-ћа локалн-ог зна-чај-а). 
Услед то-га- је потребно и,звршити корекцију опште 
стопе д,обити за исти постотак. У ко,нкретном слу-
ч-ају о-пшту стопу добити од 7% треба пов,исити "за 
50%, тј. ва 10,5%; 

г) за иста предузећа локалног знач-аја- треба 
пр-ибавити податке о трошковима производње за 
планирани обим производње. Претпоставимо д-а они 
износе 2,400.000 динара. 

На основу ових показатељ-а израчунав-а м-о- стопу 
за одређену пла-нску добит 

1,000.000 X '10,5 
Ди — — 4,375 (за-о,кружен-о 4,4%). 

2,400.000 

Ову стоп,у добити ће при,мењ,ивати сва предузе-
ћа ло-калног знач-аја ко-ја спада-ју у исту гр-ану де-
латности одно-сн,о категорију, и то на сво-је индиви-
дуалне трошкове производње- 4 

4. — При вршењу н-апред наведен,их анализа, 
к-ао и прили-ком израчунавања стопе добити У сми-
слу тач. 2 овога- упутств-а, тр-еба узети у обзир по-
казатеље (основна и о-брт,на средства:, обим произ-
водњ-е-, тро-шкове пр-оизводње) само оних предузећа 
локалног зн,ачаја дотичне гране односн-о категорије 
за које је извршена процена основних средстава У 
смислу Општег у,путства' Министарства финансија 
ФНРЈ По,в. бр. 8649 од 20 новембра 1948 године. 

5. — Ако се у ок-виру једне гране делатности 
односно категорије предузећа налазе и таква пре-
дузећа- ко'ј)а се ио свом техничком нивоу састава 
о-сновних средстав-а, или по трошковима производње, 
битно ,разликују од осталих предузе-ћ-а исте гране 
делатности односно категорије, владе народних репу-
блика могу изузетно одредити посебне (индивиду-
алне) стопе одређ-ене планске до-бити; за, таква пре-
дузећа-, и то- пр-именом фо-рмуле из т-ач. 2 овога упут-: 

ства на индив-идуалне показатеље дотично,г преду-
зећа,. 

Бр. 2369 
19 фебруар-а 1949 године 

Б-еоград 
Претседник Савезне планске комисије, 

Борке Кидрич, с. р. 

145. 
На основу чл. 2 Уредбе о елементима цене ко-

штања. -акумулацији, фонду руководства и централ-
ном фонду државних инду-стриских предузећа локал-
н-ог значаја преписујем 

ОПШТЕ УПУТСТВО 

О ВРСТАМА ТРОШКОВА КОЈИ УЛАЗЕ У Е Л Е ' 
МЕНТЕ ПЛАНСКЕ ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ПРОИЗВОД 
ЂАЧА ДРЖАВНИХ ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВО-

ЂАЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

Трошкови државних индустриских произвођач-
ких предузећа локалног значај-а распоређују се у 
следеће елементе планске пр-одајне цене произво-
ђача: 

1) Трошкове за материјал; 
2) Плате израде; и 
3) Р-ежију. 
1. — Трошкови з-а материјал обухватају све тро-

шкове који се могу непосредно зарачуната н-а једи-
ницу производа, и то: 

а) сировине и основни материјал; 
б) помоћни материјал; и 
в) посебне услуге 
Сировине и основни материјал, којима су обу-

хв-а,ћени и полупроизводи, су оне материје, које чине 
главну супстанцу п,роизвода'. Овамо спада и техно-
лошко гориво, као и технолошка енергија. 

По-моћни материјал обухвата производе који се 
тр-оше у току пр о И З Б О дн-о г процеса на тај начин, што 
се додају сировини или основном материјалу у ци-
љу провођења неке материјалне промене у облику 
или саставу, а који се може непосредно зарачуната 
на јединицу пр-оизвода. 

Посебне услуге су услуге које, по правилу, врше 
друга предузећа за рачун предузећа у питању. Оне 
улазе у трошкове за материјал на основу фактуре. 

2. — Плате израде су оне плате, које су у нено-
средној вези са технолошким процесом, а могу се 
непосредно зарачуната на јединицу производа. Оне 
обухватају основне плате, допуске плате и допри-
нос за с-оцијално осигурање. 

3. — Режија обухвата све остале трошкове пре-
дузећа, који нису обухваћени трошковима за мате-' 
ријад, платама израде и разликом у цен-и материјала, 
као на пример: п-омоћни материјал, који не може не-
посредно да се зарачуна иа јединицу производа, 
енергија, трошкови погона, трошкови управе и про-
даје и допринос -ак м и ни с т р а т ив н о - о пе ра ти в:л о г руко-
водства (уколико се плаћа). 

Ефективни трошкови државних индустриских 
произв-ођачких предузећа локалног зн-ачаја који се 
односе на транспорт (подвозни став) за производњу 
која је обухваћен-а савезним или републиканским 
плановима расп-оделе, дају предузећима право на: 
регрес у смислу упутстава Министарства финансија 
ФНРЈ. 

Бр. 2358 
19 фебруара 1949 године 

Београд 
Претседник Савезне планске- комисије 

Борис Кидрич, с. р, 
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146. 
На основу тач. 4 Наредбе о склапању уговора 

за 1 квартал 1949 године издајем 

Н А Р Е Д Б У 
-

О СКЛАПАЊУ УГОВОРА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ЛО-
КАЛНЕ П Р О И З В О Д Њ Е СИРОВИНАМА И МАТЕРИ-
Н О М ЗА РАСПОДЕЛУ ПРОИЗВОДА ЛОКАЛНЕ 

П Р О И З В О Д Њ Е ЗА I КВАРТАЛ 1949 ГОДИНЕ 

I. — Обзиром на повећање плана локалне произ-
водње (локалне индустрије и зан-атства) за слобод-
ну продају, планске комисије народних република 
обавестиће "министарства комуналних послова о ко-
личинама сировина и материјала додељеним новом 
расподелом Савезне планске комисије за локалну, 
про,изводњу. Планске комисије исказаће код гота 
посебно количине дозвољене за локалну производњу; 
укључену у општедржавни план расподеле (план I), 
а посебно количине додељене' за локалну произ-
водњу која је намењена за слободну продају (план 
II). Пла-нске комисије обавестиће министарства кому-
налних послова и о томе који основни произвођ-ачи 
треба' да испоруче ове количине. 

Планске комисиј-е народних република обавести-
ће истовремено, иа исти начин, и основне произво-
ђаче, који треба да испоруче ове количине. Основни 
произвођачи извршиће испоруку сировина и мате-
ријала за локалну производњу обухваћену општедр-
жав,ним планом расподеле (пла-л I) по нижим једин-
ственим ценама, а испоруку за локалну производњу 
намењену за слободну продају (план И), по вишим 
јединственим (комерцијалним) ценама, било да се 
испорука врши за локалну индустрију било за з-а-
натство. (Привремено упутство Привредн-ог савета 
Владе ФНРЈ за одређивање виших јединствених (ко-
мерцијалних) цена — Пов. бр. 392 од 5 фебруара 
1-949 године). 

Основни произвођачи дужни су да воде засебно 
евиденције о уговорима и о испорукама сировина и 
материјала за локалну производњу обухваћену оп-
штедрж-авним планом расподеле (план I), а- засебну 
за локалну производњу намењену за слободну про-
дају (план II). 

II. — Уколико су количине сировина и м,атерија-
ла додељене новом расподелом Савезне планске, ко-
мисије за локалну производњу у I кварталу веће 
односно мање од количина које су министарства 
комуналних послова већ закључила з-а I квартал ове 
разлике преносе се у II квартал. Министарства ко-
муналних послова и основни произвођачи треба да 
утврде те разлике. Оне ће бити обухваћене угово-
рим-а за II квартал. Министарства комуналних посло-
ва могу, међутим, уколико је то потребно за редовно 
снабдев-ање локалне производње, и за незакључене 
количине склопити уговоре оа основним производ 
ђачима. и то најкасније до 10 марта 1949 године. 

III. — Планске комисије народних република 
обавестиће даље основне потрошаче и министарства 
комуналних послова о изменама у количинама про-
извода које су из локалне произв-одње, укључене 
у општедржавии план расподеле (план I), додељене 
основним потрошачима 

Уколико су количине производа које су новом 
расподелом Савезне планске комисије додељене 
основним потрошачима у I кв-арталу из локалне про-
изводње (план I) већ-е или мање од количина које 
су о-сновни потрошачи већ закључили за I кварт-ал', 
ове разлике пренеће се у наредне квартале. Оне ће 
бити обухваћене уговорима за наредне квартале. Ми-
нистарства комуналних п-ослова и основни потрошачи 
утврдиће ове разлике. Уколико основни потрошачи 

цо новој расподели Савезне планске комисије из ло-
калне про,изводње (план I) имају да добију у на-
редним кварталима мање количине производа од 
закључених, или уопште никакве, министарства ко-
муналних послова ће закључене уговоре сразмерно 
да смање односно сторнирају. Министарства кому-
налних послова обавестиће о томе основне потро-
шаче, односно њихове кориснике, као и народне од-
боре односно њихова предузећа, за чији су рачун 
закључени ти уговори. 

Уколико министарства комуналних послова као 
ос,новни произвођачи, још. нису закључили уговоре 
за испоруку производа локалне производње обухва-
ћене општедржавним пл-аном расподеле (пг -
ће то да изврше закључно са 28 фебруаром 1949 
године. 

Бр. 2657 
18 фебруара 1949 године 

Београд 
Претсед,ник Привредног савета Владе ФНРЈ 

Борис Кидрич, с. р. 

147. 
На о-сн,ову чл. 7 и 11 Уредбе о штедним улозима 

(„Службени лист ФНРЈ" бр. 16 од 23 фебруара 1949 
године), издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О ОБРАЗОВАЊУ ШТЕДНИХ КАСА ПРИ ПРИ-
ВРЕДНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, НАДЛЕШТВИМА И 

УСТАНОВАМА 

1. — У свим привредним предузећим,а, надле-
штвима и установа,ма у ко-ји-ма је запослено више од 
сто радника^ намештен ика и службеника, образо-
ваће се до 31 марта 11949 године штедне касе са 
задатком да- прим-ају и издају улоге по штедним 
књижицама радника, намештеника, и службеника за-: 
посленик у односном предузећу, надлештву и уста-
нови. 

Независн,о до горњег рока образоваће се, на 
предлог синдикалне подружнице руководиоцу при-
вредног предузећа, надлештва и установе, штедне 
касе и у привредним предузећима, надлештвим-а и 
установама у којима је запослено мање од сто рад-
ника-, намештеника и службеника. 

2. — Руководиоци привредних предузећ-а, н,ад-
лештва и установа донеће одлуку којом ће одредити 
службеника за обављање послова штедне касе, као 
и време пословања штедне касе. Време пословањ-а 
штедне касе треба да буде подесно улагачима за 
улагање и подизање улога, стим д,а не омета рад 
предузећа, надлештва или установе и да не крши 
радну дисциплину. 

Одлука, се има доставити територијалн-о н,адле-
жној пословној јединици Народне ба-нке ФНРЈ, која 
је дужна да у року од десет дана од да,на пријема 
одлуке обави у предузећу, надлештву или уста-нови 
све техничке припреме за уредно пословање штедне 
касе. 

3. — О уредном пословању штедних каса ства-
ра-ће се оне пословне јединице Народне бан,ке ФНРЈ 
за чији рачун штедне касе послују. 

Привредн,а предузећ,а, надлештва и установе од-
говорне су за исправност рада своје штедне касе. 

4. — Народна банка ФНРЈ надок,на,ћује при-
,вредним предузећима трошкове проузроковане р'г-
дом службеника у штедно-ј каси. Накнада трошкова 
обр,ачунава се ,према, броју обављених ма,нипулација, 
рачунајући један динар по манипулацији. Под мз-
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нипулацијом подразумева се уплата односно исплата 
штедних улога. 

5. — Послови штедних каса обављаће се по 
упутствима Народне банке ФНРЈ, која ће штедне 
касе бесплатно снабдевати потребним обрасцима. 

6. — Ова наредба ступа на- снагу даном објав-
љивање у „Службеном листу Федеративне Народна 
Републике Југославије". ^ 

Бр. 5566 
15 фебруара 1949 године 

Београд 

Када се једнога дана подноси за наплату више 
фактура, онда се издаје само један вир мане к1И 'на-
лог, и то -на укупан износ тржишне добити по свим 

, фактурама. У таквом случају на вирманеком налогу,; 
назначују се бројеви свих поднетих фактура ,д на 
свакој поднетој фактури — износ обрачунате тр-
жишне добити. 

Ако по некој фактури нема тржишне добити 
(на пример, производи се продају по нижој једни-

ЧФ 0- ственој цени, а њихова планска цена производње 
цвднЧ је већа од те цене), предузеће је дужно да то на-
ч, лме значи на дотичној фактури, стављајући клаузулу; 

Министар финансија, ,, ,под „Без тржишне добити". 
Добривоје Радосављевић, с, ^ ј ,5) Ако предузеће једновремено, са подношењем 
Сагласан, фактура за наплату не подносе и вирманеки налог 

к,г 

Претседник Привредног савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

148. 
На основу чл. 36 Основног закона о буџету 

(,.Службени лист ФНРЈ" бр. 105/46), у вези чл. 26 и 
ст. 2 чл. 34 Уредбе о извршењу буџета („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 24/47) и тач. 2 чл. 4 Закона о опште-
државном буџету за 1949 годину („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 113/48) издајем 

Н А Р Е Д Б У 

о ОБРАЧУНУ И НАЧИНУ УПЛАТЕ ТРЖИШНЕ 
ДОБИТИ ЛОКАЛНЕ ПРИВРЕДЕ 

1) Тржишна добит локалне привреде, коју оства-: 
РУЈУ државна произвођача предузећа локалног зна-
чаја, преставља разлику која се добија када се од 
постигнуте продајне цене, умањене евентуално одо-
бреним рабатом, с једне стране, одбије планска цена 
производње, увећана планираном разликом у цели 
материјала, с друге стране. Од тако израчунате тр-
жишне добити предузеће одбија део.који припада 
фонду руководства и део који му се ставља на сло-
бодно располагање, а остатак уплаћује на рачун тр-
жишне добити локалне привреде. Уколико предузеће 
које остварује тржишну добит има истраживања по 
основу регреса, оно та истраживања не може покри-
вати из тржишне добити, већ ће их остварива^ по 
прописима Упутства о регресу за разлике у цени си-
ровина и материјала и за плаћени подвозни став 
државних произвођачких предузећа локалног зна-
чаја, бр. 5401/49. 

2) Државна произвођачи^ предузећа локалног 
значаја дужна су да тржишну добит локалне при-
вреде обрачунавају приликом издавања фактура за 
продате производе и да је уплаћују једновремено са 
наплатом фактура преко кредитних предузећа. 

3) Тржишна добит локалне привреде уплаћује се 
код седишта Народне банке ФНРЈ на рачун тржишне 
добити локалне привреде. 

Седишта Народне банке ФНРЈ дужна су да 
отворе посебне рачуне' тржишне добити локалне при-
вреде за сваки срески односно градски народни од-
бор на своме подручју. Број рачуна на који пре-
дузећа треба да уплаћују тржишну добит саопштиће 
им седиште Народне банке ФНРЈ преко надлежног 
среског (градског) народног одбора. 

4) Предузећа која уплаћују тржишну добит ло-
калне привреде дужна су да кредитном предузећу, 
једновремено са подношењем фактура на наплату, 
поднесу и вирмански налог за уплату тржишне до-
бити. Вирмански налог се подноси на обрасцу На-
родне банке ФНРЈ бр. 152. 

за уплату тржишне добити односно ако не"стави кла 
узулу „Без тржишне добити", кредитно предузеће 
ће га обавестити да не може извршити наплату фа-
ктура док не поднесе вирмански налог за уплату 
тржишне добити односно док не потпише клаузулу 
„Без тржишне добити". 

6) Тржишна добит по фактурама које се не 
Ј( наплаћују преко кредитних предузећа обрачунава се 

десетодневно и упла.ћује у року од пет дана по 
истеку сваке декаде. Уплата овог дела тржишне 
добити врши се посебним вирманским налогом, та-
кође на обрасцу бр. 152. 

7) Тржишна добит локалне привреде уплаћује се 
на рачун тржишне добити локалне привреде оног 
среског односно градског народног одбора на чијој 
се територији налази предузеће које врши уплату. 
Ако се предузеће које припада, једном среском (град-
ском) народном одбору налази на територији дру-
гог среског (градског) народног одбора, уплаћиваће 
тржишну добит на рачун оног среског (градског) 
народног одбора коме припада. Предузећа месног 
народног одбора уплаћиваће тржишну добит на ра-
чун тржишне добити оног среског народног одбора 
на чијем се подручју налази дотични месни народни 
одбор. 

8) Државна привредна, предузећа која испору-
чују сировине и материјал по вишим ценама држав-
ним произвођачким предузећима локалног значаја и 
произвођачем предузећима из задружног и при-
ватног привредног сектора, дужна су да разлику 
између виших и нижих цена испоручених сировина 
и материјала уплаћују на рачун разлике у цени си-
ровина и материјала испорученог лок,алној привреди. 
И овај се рачун води код седишта Народне банке 
ФНРЈ посебно за сваки срески односно градски на-
родни одбор као што се води рачун тржишне до-
бити локалне привреде. Број рачуна на који треба 
да се уплаћују разлике у цени сировина и материјал3 

саопштиће предузећима седиште Народне банке 
ФНРЈ преко надлежног среског (градског) народ-
ног одбора. 

9) Разлике у цени сировина и материјала упла-
ћују се на рачун разлика у цени сировина и матери-
јала оног среског односно градског народног од-
бора а чијој се теритрији налази државн,о привредно 
предузеће локалног значаја, задружно или приватно 
привредно предузеће које набавља (купује) сиро-
вине и материјал. Међутим ако државно привредно 
предузеће локалног - значаја које набавља сировине 
и материјал припада јед,ном среском (гр,адском) на-
родном одбору, а налази се иа територији другог 
среског (градског) народног одбора, уплата ће се 
вршити на рачун разлика у цени сировина и мате-
ријала оног среског (градског) народног одбора 
коме припада предузеће које набавља сировине и 
материјал. Ако предузеће месног народног одбора 
набавља сировине и материјал, ове разлике ће се 
уплаћивати: на рачун разлика у цени сировина и 
материјала оног среског народног одбора на чијем 
се подручју налази дотични месни народни одбор. 
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10) Предузеће које набавља сировине ^ мате-
ријал по вишим ценама дужно је да предузећу које 
му врши испоруку саопшти број рачуна на који 
треба да из,врши уплату разлике у цени сировине и 
м,атеријала. 

11) Предузећа која испоручују локалним преду-
зећима сировине и материјал по вишим ценама, ду-
жна су да у СВОЈ,ИМ фактурама поред фактурне вред-
ности испоруке по вишим ценама, назначе и њену 
вредност по нижим ценама' и износ разлике коју 
треба одобрити у корист рачуна разлике у цени 
сировина и материјала. Исто тако, ова су предузећа 
дужна да једновремено са подношењем фактура за 
наплату поднесу и вир,маноки налог за уплату ра.-
злике у цени. Бурмански налог се подноси ка, обра-
сцу бр. 152 и на њему се назначује број фа,ктуре и 
број рачуна разлике у цени сировина и материјала 
оног среског (градског) народног одбора у чију се 
корист врши уплата разлике према тач. 9 ове 
наредбе. 

12) Седиште Народне банке ФНРЈ, када прима 
фактуре за наплату и вирманске налоге за уплату 
тржишне добити односно за уплату разлике у цени 
сировин,а и материјала, дужно је да пре књижења 
провери да ли се износи добити односно разлике, 
назначени на вирманском налогу, слажу са одго-
варајућим изосима назначеним на фактурама. У слу-
чају несла,гања вир мане ког налога са фактурама, 
налог ће се вратити предузећу ради исправке. 

13) Седишта Народне банке ФНРЈ дужна су да 
дневне изводе рачуна тржишне добити и рачуна ра-
злике у цени сировина и материјала са прилозима 
достављају повереништву за финансије он-ог сре-
ског односно градског извршног одбора на чији је 
рачун извршена уплата. Примљене извештаје о упла-
ти поверен-иштво за финансије евидентира по про-
писима који важе за порез на промет производа 
који уплаћују обвезници по чл. 10 Уредбе о порезу 
на промет производа. Евентуалне грешке и несла-
гања стања у повереништву за финансије са стањем 
у седишту Народне банке ФНРЈ треба одмах ис-
прављати. 

14) Срески (градски) народни одбори не могу 
вршити никакве диспозиције по рачуну тржишне до-
бити локалне привреде нити по рачуну разлика у 
лени сировина и материјала испорученог локалној 
привреди, се-м у случајевима повраћаја погрешно 
уплаћених или исправке погрешно књижених износа. 

15) Повереништво за финансије среског (град-
ског) извршног одбора изда,ваће седишту Народне 
банке ФНРЈ налог за повраћај погрешно уплаћених 
износа тржишне добити локалне привреде и разлика 
у цени сировина и материјала испоручено!' локалној 
привреди. Повраћај ће се вршити на терет текућих 
прихода по истим рачунима код седишта Народне 
банке ФНРЈ, а исто тако ће се на терет или у ко-
рист тих рачуна вршити и исправке погрешних књи-
жења. Ако на овим рачунима нема довољно покри-
ћа за повраћај односно за исправку књижења, по-
враћај односно исправка ће се извршити до висине 
покрића, а разлика ће се прокњижити доцније када 
будо остварено покриће. Стање салда ових рачуна 
које се покаже после извршених повраћаја и исправ-
ки погрешних књижења седиште Народне банке 
ФНРЈ пренеће по прописима1 следеће та,чке ове на-
редбе. 

16) Рачун тржишне добити локалне привреде и 
рачун разлика у цени сировина и материјала, а исто 
тако и рачун регреса за разлике у цени сировина и 
материјала и рачун регреса за плаћени подвозни став 
држ.авних произвођач ки х предузећа локалног зна-
чаја преносе салда, седишта Народне банке ФНРЈ 
петнаестодневно (шо ста,њу на дан сваког 15 и с,ва-
ког п,оследњег дана у месецу) на истоимене збирне 
рачуне који се воде код це,нтрале Народне банке за 

односну народну републику. Уплаћене износе цен-
трала дели на буџете појединих органа власти, по-
што претходно одбије суму исплаћених регреса. У 
том циљу централа Народне банке изналази у ком 
односу стоји збир укупног регреса за разлике у цени 
и укупног регреса за плаћени подвозни став према 
збиру укупне тржишне добити локалне привреде и 
укупне разлике у цени сировина и материјала и тај 
однос изражава у виду процента са највише два 
децимала. Затим према, том проценту смањује тр-
жиш,ну добит и разлику у цени сировина и матери-
јала сваког народног одбора посебно, ,а остатак дели 
на поједине буџете према процентима учешћа про-
писа,ним Законом о оиштедржавном буџету и Зако-
ном о државном буџету дотичне народне републике 
за поделу тржишне добити локалне при,вреде. 

17) Друга кредитна предузећа која воде текуће 
рачуне произвођачких предузећа поступаће прили-
ком исплате фактура и уплате тржишне добити 
локалне привреде односно разлика у цани си-
ровина и материјала као што поступају седишта На-
родне банке ФНРЈ. 

18) Ова наредба ступа на с,нагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 5400 
14 фебруара 1949 године 

Београ,д 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

149. 
На. основу Наредбе Владе ФНРЈ о држ.авним 

(везаним) ценама пољопривредних производа („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 12/48), у сагласности са Ми-
,нистром пољопривреде ФНРЈ и Министром финан-
сија ФНРЈ, изд.а.јем 

Н А Р Е Д Б У 

о ДОПУНИ НАРЕДБЕ о ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) 
ЦЕНАМА ИНДУСТРИСКОГ БИЉА ПО ВРСТИ И 

КВАЛИТЕТУ, РОДА ГОДИНЕ 1949 

1. — У Наредб-и о државним (везаним) ц.енама 
индуетриског биља шо врсти и квалитету, рода го-
дине 1949 („Службени лист ФНРЈ" бр. 76/48) у тачки 
1., у одељку I под ,,З) Дуван", додаје се на кра-ју 
нови став, који гласи: 

„Дуван за. никотин (Шсањала таласа) откуп-
љ и в а о се по цени од динара 17 за 1 килограм". 

2. — По цени одређеној у тач. 1 све наредбе лик-
видира ће се и евентуални от-куп дувана за никотин 
(МооИаиа ГОбЈвса) из године ,1948. 

3. — Ова наредба ступа на сна,гу одмак. 

Бр. 12591/48 
14 фебруара 1949 године 

Београд 
Министар лаке индустрије, 

Јосип Цази, с. р. 
Сагласни: 

М ин ис т ар ло љс лр нер-еде, 
Мијалко Тодоровић, с, р. 
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150. 

На основу чл. 8 Уредбе о сн-абдевању ста-новн-и-
штва а у вези мл. 11 Уредбе о елементима цене к-о-
штања, акумулашији, фонду руководства и централ-
ном фонду државних индустриских произвођачких 
предузећа локалног значај-а, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О СЛОБОДНОМ ПРОМЕТУ ПРОИЗВОДА Д Р Ж А В -
НИХ ИНДУСТРИСКИХ ПРОИЗВОЂАЧКИХ ПРЕДУ-
ЗЕЋА ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА У СЛОБО Д Н О Ј 

ПРОДАЈИ 

1) Промет производа државних инду-стриских 
произвођачких предузећа локалног значаја, произве-
ден-их за слободну продају, потуно је слободан -на 
целој територији Федер-ативне Народне Републике 
Југославије -и не подлежи ник-аквим огр-аничењима, 
као контингентирању, расподели и томе слично ма 
од кога. 

2) Државна индустрија произвођача предузећ-а 
локалног значај-а продају с-воје производе у слобод-
н-ој продаји: државним трговачким предузећ-има. 
тргов-ачким предузећима друштвених орган-изација, 
као и непосредно потрошачим-а. Државна индустри-
ј а произвођачу предузећа локалног значаја м-огу 
имати и продавнице З'а продају својих производ-а у 
слободној продаји. 

3) Прописи Уредбе о закључивању уговора у 
привреди и Уредбе о међусобном плаћању обавеза 
државних привредних предузећа в-аже и за промет 
производ-а држ-авних и-ндустриских произвођачких 
предузећа локалног значаја у слободној продаји. 

4) Државна индустрија произвођ-ачка предузећа 
локалног зн-ач-аја фактуришу своје производе у сло-
бодној продаји по одређеним ценама у смислу од-
редбе тач. 1 Наредбе о одређивању прод-ајних цен-а 
производа државних индустриских произвођачких 

предузећа локалног зн-ач-аја у слободној продаји 
(,,Службени лист ФНРЈ" бр. 14/49). Продајне цене н-а 
мало ових про-извода формирају се према упутстви-
ма министара трговине и снабдев,ања народних ре-
публика. 

5) Ова ,наредба ступа на снагу од-мах. 
Бр. 3357 

б феб-руар,а 1949 године 
Београд 

Мини-стар трговине и снабдевања, 
Јаков Бражевић, с. р. 

2) По прописима упутства из тач. 1 овог ре-шења 
вршиће се састављање, расматр-ање и одобравање за-
вршних рачуна државних привредних предузећа са-
везног. републиканског покрајинског и обласног 
знач-аја укључиво са заврш-ним рачунима за 1948 го-
дину. 

Бр. 6100 
19 фебруара 1949 године 

Беог-рад % 
Министа,р финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

152 

На основу чл. 18 Уредбе о трош,ковима држав-
них трговачких -предузећа у са,гла-сности са Прет-
седником Привредног савета Владе ФНРЈ. доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАБАТИМА ЗА СУВЕ ШЉИВЕ 

1. — За суве шљиве које се п,родаду по једни-
ствен-ој цени у продаји на мало одређује се за-
једнички рабат трговине у -износу од 3,50 динара за 
1 килограм. 

2. — Одредбе Решења- о рабати м,а и маржама 
бр. 12.215 од 8 јула 1948 године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 62/48), изузев висине р-абата одређен-ог 
у тачки 1. важе и за промет са сувим шљивам-а-. 

3. — Ово решење примењиваће се од дана објав-
љиван^ у „Службеном листу Ф-едер-ативне Наре-дне 
Р-епубл-ике Југослвије", -а- односи се и на све раниј-е 
пр-одате и ^обрачунате количине ро-да 1948/49 го4 

дине. 

Бр. 3356 
14 фебруара 1949 године 

Беп-град 
Министар т-рговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 
Сагласан, 

Пр-етседник При,вредног савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, о, р, 

151. 
На основу чл. 20 Уредбе о одобра-вању завршних 

рачуна држ-а-вних привредних предузећа савезног и 
републиканског значаја, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИМЕНИ УПУТСТВА О САСТАВЉАЊУ, РА-
СМАТРАЊУ И ОДОБРАВАЊУ ЗАВРШНИХ РА-
ЧУНА ДРЖАВНИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

САВЕЗНОГ И РЕПУБЛИКАНСКОГ ЗНАЧА1А 

1) Завршни рачуни државних привредних пре-
дузећа савезног, републиканског, покрајинског и 
обла-сног зн-ачаја састављају с-е, расматрају и одо-
брав-ају по прописима Упутства о састављњу, расма-
трању и одобравању завршних (рачуна државни^ 
привредних предузећа савезног и републиканског 
значаја, које је објављено у посебном издању ,.Слу-
жбеног листа Федеративие Народне Републике Југо-
слвије" и које чи-ни саставни део овог решења. 

К-омитет за заштиту народног здравља Вл-аде 
ФНРЈ, по извршеном сравњењу са изворним текстом, 
установио је да су се у тексту Правилника о цеп-
љењу против дифтерије, обј-ављеном у „Службеном 
ли-сту ФНРЈ" број 10 од 2 фебруа-ра 1949 године 
поткра-ле ниже наведене грешке, те даје следећу 

И С П Р А В К У 

ПРАВИЛНИКА О ЦЕПЉЕЊУ ПРОТИВ 
ДИФТЕРИЈЕ 

У чла-ну 3 под редним бројем 10) у место „опре-
мо фил ија-" треба да стоји „спазмофилија". 

У члану 6 ставу 1, у четвртом реду, уместо („Ди-
а-плана") треба да стоји (,,Диалп-ана"). 

У члану 8 ст. 2, у 6 реду уместо ,.сачиниће 10 
Ј-ануара" треба да стоји „сачиниће до 10 јану-ара". 

Бр. 7298. — Иа Ком-итета за за-штиту народног 
адравља Владе ФНРЈ, 19 фебруара 1940 године, 
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Р Е Ш Е Њ А 
На основу чл. 47 Закона о државним службени-

и)и:ма, чл. 16, 23, 25 и 28 Основне уредбе о принад-
лежностима савезних државних службеника-, а шо) 
добијеној сагласности од Потер етседника Владе 
ФНРЈ бр 6641 од 21 децембра 1948 године 

р е ш а в а м 
да се Капор Чедо, досадан^ Претседник К-оми-

тета за аутосасбра-ћај при Влади ФНРЈ, п-остави за 
по-моћника Министра саобраћаја ФНРЈ. 

Бр 11 
13 фебруара 1949 године 

београ-д 
М^истар саобраћаја, 

Божидар Масларић, с. р. 

На осно-ву чл. 47 Закона о држ-авним службе.ни-
ци ма и чл. 23 и 25 Ос,но-вне у-ред-бе о нринадлеживо-
сти ма савезних државних службеника-, а по добије-
ној саглас-ности Пр-етседника Владе ФНРЈ Пере. бр. 
6454 од 20 децембра 1948 године 

р е ш а в а м 
д-а се Дермастиа Марјан, генерални ди-ректор 

Државног осигурава!јућег зав-ода, у звању ек-оном-
с ко--к оме р ци ј а лио г саветника, разреши досадашње! 
дужности и пост-ави за помоћника Министр-а финан-
сира Ф-НРЈ и гуве-рнера Народне банке ФНРЈ. 

Бр. 47^39 
20 децембра 1948 године 

Бео-град 
Министар финанс-ија, 

Добривоје Радосављевић, с, р. 

О Д , Л И К О В А Н А 
На основу члана 2 Закона о орденима и меда-

љама, а на -предлог Врховног команданта- оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ративне Народне Репу-блике Југо-сл-авије 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, умешност у коман-

дова,њу, ос,ведочени рад на остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
за народ у току народноослободила-чке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
мајори: Бошковић Трипка Вукосав, Ојданић Ми-

лоша Михаило, Ракочевић Мира-ша Петар, Гатолин 
Мата Владимр и Шкулетић Марка Ново, 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
капетан Марковић Мишела Лука. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
капетан-и: Ашанин Митра Милан, Јовановић Гли-

горија Богдан и, Врбица Станка К,ос то; 
-поручници: Батута Војина Петер, Борозан Јока 

Перо, Ћ-осовић Рада Миле, Хадровић Умера Рахман, 

Лаковић Ђура- Павле. Павићевић Алексе Боро, Па-
вићевић Павића Владо, Перуновић Петра Велизар, 
Вучини-ћ Мирка Бошко, Вучуровић Трифуна Митар, 
Вуков-ић Влајка. Ристо и Жижић Марков Богдан; 

потпоручници: Горановић Саве Андрија, Хаци-
алија-гић Шећа Смајо, Коматина Стевана Војин. Ро-
вић Петра Алекса, Таушановић Петра Срете,н, Ускс!-
ковић Радоја Љубо и Вукићевић Милуна Михајло; 

заставници: Рак,овић Радосав? Во-ин и Копри-
вица Тодора Лука 

ОРДЕН-ОМ ПАРТ113АНОКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
капетан,и: Гардаше,вић Сава Мирко, Калезић Но-

вице Милутин, Петровић Крсте Тони и Вуковић 1Дће-
пана Војин; 

поручник Дулетић Крста Рако. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Ракочевић Мираша Петар; 
капетани: Ашанин Митра Миља,н, Гаго,вић Ми-

ј у-тка Ја-ков, Радовић Радев Рашко и Вукчевић Сима 
Владо; 

поручници: Лучић Тадише Драгиша, Марковић 
Блажа Драгиша, Марковић Блажа В-идоје, Милић 
Марка Шпиро, Полексић Андрије Радомир, Радевић 
-Шћетка Милорад; 

потпору чи ицн: Булатовић Милана Миха-ило,! 
Грбић Секуле Ђорђе, Масловарић Милутина Ђоко, 
Перовић Андрије Радосав и Шћекић Пунише Душан; 

заставници: Бјелица Ђорђија Л-ука, Чекић Са-
лиха Замо, Џудовић Радована Братислав, Марковић 
Сића Божидар, Оташевић Марка Јован, Вујачић 
Луке Рајко, Ђорђевић Стани,мира Драгослав, Кла-
ница Рада Ђуле, Малишић Панта Милосав и Вуле-
вић Ђукана Бранислав. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
поручници: Даковић Радоја Божидар, Дра-говић 

Радивоја Љубо и Табаш Богдана Гојко-; 
потпоручник Перовић Андрије Радосав; 
заствници; Пејовић Коста М-ил-осав И Жарић Пе-

тра Илија; 
Малишић Па-нтг Мили,сав, Марић Сима Јован, 

Милутиновић Стеве Јово, Радуловић Милоса-ва Ми-
лица, Радуновић Живка Радосава, Војв-одић Николе 
Љубо-мир, Ву-чинић Радована Перо, Вучковић Васа 
Милева- и Вулевић Ђукана Бранислав. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Черовић Васа Милан; 
поручник Вучковић Марићев Илија; 
заставници: Ћировић Арсенија Чедомир, Ћиро-

вић Никита Светозар, Дробњак Милоице Душан, 
Грујић Милана Богдан, Лубада- Јована Петар. Мазић 
Арсенија Војислав и Ракочевић Мата Радоман; 

Вуковић Лазара Љубо и Нов-осел Миладина 
Лука. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
Бралетић Милована Миладин, Јовановић Радо-

вана Никола, Ненезић Душана Бисерк-а, Обрадовић 
Сава! Вј ера, Радуловић Љуба Лука и Срдановић 
Велимира! Радоман. 

Бр. 4 
11 јануара 1949 подине 

Београд 
Секретар, Пр-етседник, 

М. Перуничић, с. р. др И, Рибар, с. р. 
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На основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
сна,га ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ративие Народне Републи,ке Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, умешност у кома,н-

дОвању, осведочени рад на оств,арењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
за народ у току нарсдноослободилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И РЕДА: 
ка,петан Корица Милана, Јанко. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА И РЕДА: 
капетани: Крстовић Крсте Љубомир- и Радаковић 

Исе Душан; 
мајори: Бужаровски Фили мона Ристо и Ма,шо-

вић Маријана Душ,ан, 
поручник Ђурић Драгољуба Павле; 
капетан Шипка Пере Мирко; 
поручници: Воркапић Раде Школа и Ђурановић 

Петра Жив,ко; 
п-от-о,ручници: Глоговац Лазара Гаврило и Но-

вовић Рад,ована Стеван; 
поручници: Бог.дановић Дане Јово, Лончаревић 

Ђорђ,ија Голуб и Петровић Вићентија Лазар; 
капетан Куч Давида Илиј,а; 
мајор Јушковић Петра Вели,мир; 
капетан Но лило Петра Анто; 
мајор Прица Јована, Ђуро; 
поручник Остојић Ив,ана Ђуро; 
мајор Ожболт Јосипа Јосип; 
поручник Новаковић Радована Живан; 
мајор Лучи,ћ Ивана Милан; 
поруч,ник Ајдуковић Илије Милан; 
капетан.и: Ал апић Илије Мињаш, Тртица Николе 

Ђуро, Глишић Живана Душа,н, Дерш-ек Рудолфа 
Руди. Бабић Тодора Драго и Вуков.ић Ђуре Срдан; 

заставник Поп-овић Миле Петар; 
поручници: Ћулибрк Стојан,а Богдан, Цветко-

вић Ђуре Петар, Хопић Сабита Адван и Куртовић 
Мате Љубо-; 

капетан Поповић Пунише Василије. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНОВ ЗВ-ЕЗДЕ III РЕДА: 
к-апетани: Ков,ач-евић Мате Мато и Дрљача1 Ми-

хајла Душан. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Калуђеровић Ђорђа С,ветозар; 
п-оручник Мрдаковић Мила ил Јордан; 
капетани: Поп,овић Спасој.а Милорад и Милоше-

вић Трипе Вукота; 
водник Жуљевић Мате Драго. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД га РЕДА: 
во,дник Новосел Стјепана Миј-о. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водник Петковић Борислава Милан. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД! 
водник Милен-ковић Симе Добривоје. 

Б-р. 196 
21 децембра 1948 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На основу чл,ана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Претседник Вла-де ФНРЈ, 
През-идијум Народне скупштине Федеративне На-
родне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за по-казане заслуге на учвршћењу брат-

ства и ,јединства међу на-шим народима, као и за 
показане заслуге за н,арод -н,а обнови ,и изградњи 
земље О Д Л И К У Ј У 

ОРДЕНОМ РАДА II РЕДА: 
инж. Ков,ачевић Стевана Миле и кадр. Зар ацовић 

Василија Борис. 

ОРДЕН-ОМ РАДА Ш РЕДА: 
Грубишић Ђуре Јоси-п, Ко-вачић Фрање Драгу' 

тин, Пожгајчић Николе Никола. Тиљак Антуна Иво, 
Павковић Илије. Илија, Зили Павла Ви,ктор, Фрај 
Густава Иван, Ђерђа Крсте Степан и Бешенски Мате 
М и л а н . 

МЕДАЉОМ РАДА: 
Ходак Леополда Виктор и Рудеш Милана, Јовица,, 

Бо 199 
30'децембра 1948 године 

Београд 
Секретар, Претсед,ник, 

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

На основу чла,на 2 Закона о орде-нима и меда-
љама, а на предло-г Врховног команданта оружаних 
сн,ага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ративне Народне Републ.ике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, умеш,ност у комзн-

дов-ању, осведочени рад на оств,арењу братства и 
једин-ства међу на,шим народима и стечене заслуге 
за нар-од у току народноослободилачке бо-р-бе одли-
кују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
Јурјевић Мартина- Анте. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Павлов Анти-н Винко, Пундз Јозе Мирко и 

Веић Пет! ов Стипан. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАР-ОД III РЕДА: 
Алајбег Антин Никола, А луј е-з ић Јо,зин Ба,р тул, 

Аљиновић Пашини Мијо, Анђел ивовић Мих-овила 
Боривој, Андри Јани ев ић Мирка Војко, Анто нити 
Анте Зв-онко, Антунац Ивана Атило, Аржић Франин 
Звонко, Бешкер Н-иколин Божо, Бо-бан Стипе Ан-
те, Ботица Јуров Ив,ан, Брадавица Марка А,нте, Бре-
шан Кузмин Игњациј, Бр-кић Мате Петар, Бурић 
Луке Жељко, Цакташ Мате Милан, Цобе Николина 
Нев-а, Цвјетковић Ивана Душан, Четлак Јуре Јаков, 
Домазет Стјепана' Анте, Драгојевић Ивана Иван, 
Дрнасин Ивана Анте, Дрнасина, Маријана Иван, Фон 
ретић Петров Анте, Далић Антин Анте, Гашпић Пе-
тр-а Каја. Грабовац Голуба Брун-о, Јелачић Ивана 
Анте, Кљаковић Кеје Јосип, Колудровић Марка1 Рви-
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до, Ковач Петров Љубо, Кукавица Миле Јанко, Лов-
рић Доброславов Смиљан, Марасовић Јуре Петар, 
Марасовић Маринов Војко; Маринчић Алојза Ма-
рија, Маринчић Вјекослава Пет,ар, Матијевић Мате 
Иван, Милић Ивана Божо, Мише Марина Јаков, 
1Мрдуљаш Мар,ина! Лстаро. Мрдуљаш Јозе Вашко, 
Озретић Б арту .тов Петар, Пастар Марина Винко!, Пи-
тако Фране Иван, Пуизина Дује Винко:, Пунда Јозе 
Мирко, Радић Шпире Фране, Радован Божин Шпиро, 
Режић Мате Петар, Росић Љубио ла ва Вељко, Суд,ар 
К арм ели је Владо, Шево Блаже Иван, Шкаре М а р к а 
Никола, Икре Анте Марко, Тадић М-арка Анте, Ти-
р о ш Ивана Анђелко, Веић Петра Стјепан, Веско-
вић Саве Милић, Ви ђак Андрије Јаков, Врдољак Пе-
тра Марица, Врдољ,ак Ивана Пашко, Вуковић Ивана 
4Јожо, Вулић Петра Станко и Павлов Антин Винко. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Алај-бег Анте Никола, Аљиновић Пашка Мијо, 

-Држић Фрање Зво-нко, Барић Јосипа Шиме, Боба,н 
Стипе Анте, Браман Кузме Игњ-ац, Цакташ Мате 
Милан, Чулић Дује Божо, Др,насипа Маријана Иван, 
Ферић Анте Тома, Форетић Петра Анте, Кљаковић 
Каје Јосип, Маринчић Алојза Мар,ија, Парада Ивана 
Стипе, Павлов Анте Винко-, Питако Ива-на Иван, Пла-
гијат Анте Јосип, Ра,довинковић Николе Бруно, Ро-
сић Љуб,исав а Ве-љко, Ст,анковић М-арин,а Н,икола, 
Симичић Јакова Ив,ан, Весковић Саве Милић и 
Врдољ-ак Петра Марица. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
Бла,жевић Анте Ћи,рил, Га-брић Марина Бернард, 

Крање-в-ић Стип,ана А-нте, Мајевић Марка Анте, Ма.-, 
токов,ић Александра- Маријо, Матешић Патке Ник-
ша, Мише Мари,на Југослав, Паваза Рајм-ониов Лино, 
Пал ада Ивана Стипе, С шар ин Фр,ане Грђео, Смо-
љ а,нов ић Шиме Иван, Симичић Јако-ва Ива-н и Ва-
лент,а Иван,а Петар. 

Бр. 191 
14 децембра 1948 годи,не 

Београд 
Секретар, 

М, Перуничић, с р. 
Претседник, 

Др И. Рибар, с р; 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Ре,публике Србије" 
у броју 4 од 31 јануара 1949 године објављуј-е,: 

Указ о ед минис тр ат и,в н о - т е ри тор и ј а л н и-м промет 
нама; 

Одлуку о потв,рди Одлуке Народне скупштине 
'Аутономне Покрајине Војводине о административно-
територијалном промена м-аг, 

Решење КУ укидању Пред екг авт-ско-г бироа при 
Комитету за- научне устан-ове, универзитет и високе 
школе Владе Народне Републике Србије; 

Упутство о на,кнадном превођењу пр-иправник^ 
са звањем „млађег комершијалисте", „ко-мерцијгли-
сте" и „вишег комер ција листе", 
у броју 5 од 7 фебру,ари 1949 године објављује: 

Одлуку о установљењу народних одбора град-
ских насеља у граду Сомбору; 

Правилник о измени и допун-и Правилника о цеи-
љењу -проти-в беснила; 

Упутство о начину прикупља,ња и предаји ко-
стију. 
у броју 6 од 9 фебруара 1949 године објављује: 

иг мс Уредбу о Ком,итету за- законодавство и изг,рад-
I ж,у наро-дне власти Влада Народне Републике Ср-
п,бије; 
II Г;Г Уредбу о у-кидању Комитета за за-друггрстао 

Владе Нар,одне Републике Србије; 
Уредбу о оснивању Пољопривредне и Шумар-

ског факултета,; 
Уредбу о обавезном слању деце у школ-у; 
Решење о пореским стопа-ма по-реза на д,оходак 

п о љ отривредни х до-м а ћине тава. 
'бр-о ју 7 од 14 фе,бруара 1949 године, објављује: 

Уредбу о укидању Уредбе о оснивању и орга-
низацији Земаљске управе за откуп и ,рас,поделу 
семенске робе; 

Решење о оснив,ању Централне лаборато,рије; 
Упутство за извршење Уредбе о паши и бр-сту 

коза у шумама и на шумским земљиштима; 
Наредбу о коришћењу додатка на основну до-

звољену потрошњу горива. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„На,родне новине", службени лист Нар-одне Ре-

публ,ике Хрва,тске, у броју 11 од 5 фебруара 1949 
године, објављују: 

Наредбу о обавезном прево-жењу производа шу-
марства!; 

Решење о ,постотку општих трошкова (режије) 
за државна угоститељска предузећа! ренублик,анског 
значаја. 

У бр-ој-у 12 од 9 фебруара 1949 године о-бјав-
љују: 

Решење о року п,р,авдања тржних вишкова, по-
јшпривредних домаћинстава; 

Упутство о уплати појединих врста прихода бу-
џета Народне Републике Хрватске и буџета наро,д-
них од-бора за 1949 годину на рачуне код Народне 
банке ФНРЈ; 

Упутство о раду демонетр,ат-сра! на Укине,рзитету 
у За-гребу. 

У броју 13 од 12 фебруара 1949 гоидне, објав-
љују: 

Решење о нормама радног учинка у пољопри-
вреди; 

Упутство о измени и до,пуни Упутства о вођењу 
е-виденције држављана Народне Републике Хрватске. 

У бркају 14 од 16 фебруар-а 1949 године објав-
љују: 

Указ о прен-осу посл-ова! ис,кор,ишћавање шума 
и шумског саобра-ћаја из Министарства шум-арства 
у надлежност Министарства дрвне индустрије На-
родне Републ-ике Хрватске; 

Указ о п-ромени ад м,и ИН стр ат и ЕНО -територија л-не 
поделе Народне Републик,е Хрватске; 

Уредбу о оснив-ању Комитета за зако,нодавство 
и изградњу народне власти Владе Народне Репуб-
лике Хрватске; 

Уредбу о осн-ивању Академије примењених умет-
ности у Загребу; 

Уредбу о вет ерни ерским ст аница м-з-; 
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Уредбу о олакши,цама- пореза на доходак и на- Правилник о изменам-а Правилника о посебним 
плати п о р е з а на доходак путем обуставе; личним додацим-а држ-авних службеника; 

Уредбу о -пре дуго,вар ању радних односа; Решен,е о ра-спореду звања новинара, и ' публи-
Реше^е о пореским стопама пореза на доходак; циста^у пла-тне разреде. ^ ^ — ^ 
Решење о п-осебном додатку (,п,ремија) за псом-

руку утопљених свиња тцр-е уговореног рока; С А Д Р Ж А Ј ' 
, Решење о ценама по којима ће ситна земљо-

раднички газдинства и сељачке радне задруге иро- Стран 
давати своје подао,привредне производе у везано-ј; тр- 134. Указ о ратифи-кацији Уг-ов,ора о трга-
говини (карфиол, купус у главицама, грашак зелени вини, Споразума о размени- ро,бе и плат-
у махунама и салата). ном промету са ли кв ид ац,кони м протокол' 

лом и Споразума, о на-кнади на ци опали-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈГЗМХ Г Е Д ^ Е " Н Г ^ Е Ж Г 
МАКЕДОНИЈЕ ^ Југослвије и Швајцарске К-о-н феде рапида 233 

„Службен весник Нар-одн-е Републике Македо 1 3 5 ' Уредба о оснива-њу и раду Комитет,а за 
ни-ј-е." у бро,,у 2 од 3 фебр-уара 1949 годи,не об јао- в Т а д Г ф Н Р Ј ^ - б — — послов-е ^ 

- Љ ) Ј е ' , . „ . 136. Уредба о штедн,им улози,ма 245 Правилник о прип,равиИЧКОЈ служби, С Ј Р ^ ш м 1 3 7 . у ^ 0 и з м е н а м а Ј дстут1т1 у бе 0 
таштима и стручним курсевима у фшансиској П0,р,еВу к а н ? , с л с ђ е и п ,С1К/оне . 1 1 „ 2 4 6 
струци; -- 136. Уред-ба о изменама Уред,бе о сузбијању 

Правилник о премногом додатку просвет,них ин- и спречавању сточних зараза — 246 
структура ,и п,р-осветних референата среских односно- 139. у,редба о ук-идању Савезно-г зав-ода за 
градских (рејоисмих) народних одбора; про,изводњу гл оплемењивање памука и 

Привремени правилник о пол,агању завршно-г ис- других суштинских биљак,а — — — — 247 
пита у Н-ижо-ј струч,ној школи за механизацију п-О- 1 4 0 . Решење о О П Ш Т О Ј стоп,и добити за п-ољо-
љо,п,р-и-вреде у Св епо,м Николи у ш,колској 1947/1948 привр-едно-мг,шинске станице — — — — 247 
годи-ни; ч - и м ' Пра-вилник о ,пословању ,по штедним уло-

Решење о -осн-ивању три стипендиј-е „К-рста Мн- з,има- код државних бана,ка, месних ште-
сирков" за студенте македонско-г језик,а на Фил-а- дионица и за,друга — — — — — — — 247 
зофскОм факултету; 1 4 2 . Правилник о саставу и Раду К-о м,и ои-ја за 

Решење о утврђивању амортиза ци,ода-х стопа оцену и одбрану докторске дисер тадије 250 
државних ин ду стр неких произвођачких предузећа ш П р г т т 0 о с н н а 1 , ,њ У ) о р г а ш з 2 , ц и к и 
локално-г зн-а чама1- р а д , у секторских -амбул-анти — 152 

144. Опште упут-ство о одређ,и,вању стопе за 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ -одређену планску добит (нижи износ до-

ЦРНЕ ГОРЕ бити") код државних индустриских про--
„ извођачких предузећа локалног значаја 255 

,,Службени лист Народне Републике Црне Горе 1 4 б о , п ш т е упутств-ооврста,ма трошков-а који 
у броју 4 од 10 фебру-ара 1949 године о б ј а в љ у ј . у л а з е у е л е м е н т е ш а н с к е ,пр,одајне цене 

З-акон о лову; ,пр-оизвођача државних индустр,неких про-
Закон о проглашењу имовин-е племе-нских, сео- извођачких предузећа, л-окално-г значај-а 256 

сних и братствен,их заједница у Народној Републици 146. Наредба о склапа-њу уговора за- сиабде-
Црној Пори о,пштенародном имовином; в-ање локалне производње сир-о-вин-ама- и 

Закон о заштити спо-мени,ка културе и природних материјал ом и за расподелу прои-звода-
ретко-сти у Нар-одној Републици Црн-о-ј Г-ор-и; локалне пр-о-изводње за I квартал 1949 

Уредбу о оснивању Дирекције за- туризам и г-одине 267. 
угоститеља,во' 1 4 7 ' Н аР еДба о образовању штедних каса- при 

Уредбу о праву на- бесплатан стан и огре,в учи- ^ у з е Ћ М а . Н а Д л е Ш т а ^ М ' ' ' и 

теља и настарника основних и седмогодишњих шк-о- ун њивама лц, 
т уселнма; Наредба о обр,ачуну и начину уплате 

тр,жишн-е до-бити локалне привреде 258 
149. Наредба о до,пуни Н-аредбе о државним 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ (везан,и,м) ценама стид устри ако г биља по 
И ХЕРЦЕ(ГОВИНЕ . врсти и кв-а-литету, р-ода године 1949 — 259 

150. Наредба о слободно-м ,пр-ом-ету произв-ода 
„Службени лист Народне Републике Босне и др-жавних индустриских про-изво-ђачких 'Хер-цегови,не" у броју 6 од 10 фебруара- 1949 го- предузећа, л-о-калног значаја у слободној 

дин-е (објављује: прода-ји' 260 
Одлуку о одв-а-јању постојеће и обраао-в-а,њу 151. р,ешење о примени Упутства о састав-

нове ад мин-и стр ативн о -т григориј ал н-е ј-единице као и љзњу, р,асматрању и одобравању за-вр-
о измени границ-а срезова и граница месних народ- шн-их рачуна држ-авних привредних пре-
ких -одбора н-а под-оучју срезова Зага,идовићког, Ва- дузећа- савезно-г и рапубликанско-г зна-
ретког и Клада-њског; чаја — — — , — — — 260 

Одлуку о укидању, спаја-њу и измени граница 152. Реш-ење о ргбз-тима за суве шљиве — — Збо 
подр-учја месних наро-д,них одбора Среза- требињског Испра,в-ка Прав-илн,ика о цепљ-еНзу пр-отив 
и о одређивању граница града- Требиња; дифтериј,е — 

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

Југословенског штампарског 1гредузећа, Београд 


