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161. 
На основу чл. I Закона to овлашћењу Влади 

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

У Р Е Д Б У 

О ОТКУПУ СТОКЕ ЗА КЛАЊЕ 

Опште одредбе 

Члан 1 
У ц и љ у с н а б д е в а њ а месом и м а с н о ћ а м а р а д н о г 

с т а н о в н и ш т в а п р е у з е т о г иа о б е з б е ђ е н о с н а б д е в а њ е 
у г о д и н и 1348 в р ш и ћ е се о б а в е з н и о т к у п с т о к е з а 
к л а њ е од з е м љ о р а д н и к а , с е љ а ч к и х р а д н и х з а д р у г а 
и д р ж а в н и х п о љ о п р и в р е д н и х д о б а р а У к о л у м н а м а , 
на начин п р о п и с а н о в о м у р е д б о м . 

Члан 2 
Земљорадници, сељачке радне задруге и држав-

на пољопривредна добра дужни су, под услсвим»а 
прописаним овом уредбом, да продају држави одре-
ђену количину стоке и то: говеда (бикови, волови, 
краве, ;у«ад, телад), свиње (утовљене, мршаве и 
прасад), овце и јагњад, козе и ј<арад. 

Министар трговине и снабдевања ФНРЈ пропи-
сује усло(ве којимз мора одговарати стока- у погледу 
квалитета. 

Члан 3 
Откуп стоке врши се по одређеним државним 

(везаним) ценама. 
Земљорадницима и сељачким радним задругама 

поред куповног износа, издаће се у висини тог из-
носа бонови, на основу којих ће моћи да купују 
индустрију робу гас нижим јединственим ценама У 
смислу чл. 1 и чл. 5 Уредбе о продаји.пољопривред-
них производа везаној са- правом на куповину одре-
ђених индустријских производа ш нижим јединстве-
ним ценама 

Члан 5 
Како количина стоке ко Ју земљомадник односно 

селечка радна задруга обавезно продаје држави 
износ« само део њиховог тржног вишка, могу зем-
љорадници и сељачке радне задруге слободно расло 
лагати са осталим делом стоке. 

Планирање откупа 

Члан 6 
Општ е државним планом откупа стоке одређују 

се количине које се имају откупити на П О Д Р У Ч Ј У П О * 
'једине народне републике. 

На основу општедржавног плана откупа стоке 
влада народне републике, на предлог министра трго-
вине и снабдевања народне републике и министра 
.пољопривреде народне републике, доноси план от-
купа стоке за своје подручје н одређује KOje се ко-
личине стоке и у које време (по месецима) имају 
обавезно откупити на подручју појединог среза. При-
ликом састављања плана и одређивања количина за 
поједине срезове водиће се рачуна о економској 
снази, привредно! структури и о врсти, условима и 
интензитет^ сточарске производње у поједином 
срезу. 

Члан 7 
На основу републиканског плана откупа стоке 

срески извршни одбор саставља план откупа стоке 
за своје подручје и одређује које се врсте и коли-
чине стоке и у које време (по месецима) откупљују 
на подручју појединих месних н&ротних одбора. 
Приликом састављања м а н а и одређивања (количина 
за подручја појединих месних народних одбора оре* 
ски народни одбор дужан је да води рачуна о еко-
номској} снази и привредној структури, о броју ста-
новника и домаћинстава, о броју и врсти стоке у 
'подручјима појединих месних народни« одбора. 

На основу плана откупа« стоке добијеног од сре-
ског народног одбора месни народни одбор саставља 
план откупа стоке за своје подручје, одређујући 
које је врсте и количине стоке и у ком месецу дужно 
да испоручи поједино газдинство. 

Члан 4 
Уколико земљорадници и сељачке радне задруге 

продају држави, и без обзира- на обавезне количине, 
стоку по везаним ценама, њима ће се у р а ч у н а в а ј 
сва количина у обавезну испоруку. 

За ,све количине стоке продате ио везаним це-
нама и изнад обавезних количина земљорадницима 
И сељачким радним задругама издаће се, поред ку-
повног износа, и бонови у одговарајућој висини, на 
основу к о д а ће моћи да купују индустриску робу 
по нижим јединственим ценама. 

Како се утврђује обавезна испорука 

Члан 8 
Обавезну испоруку стоке s.ai поједино газдина 

ство (укупна количина стоке коју је поједино газ-
динство дужно да1 прода држави по везаним ценама 
одређује месни народни одбор водећи нарочито 
рачуна • 

а) о привредној' снази газдинства; 
Б ) о томе да ли је сточарство једини, ГЛЗВНЈ? 

или споредни извор прихода т газдинство; 
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в) о бр>оЈу чланова домаќинства; 
г) о в р С Ј и и стању стоке; и 
д) о по треба \td газдинства за редном, мазнов! 

И ПРИПЛОДНОМ стоком. 
Приликом утврђивања обавезне испоруке месни 

народни одбор треба Да води рачунало томе да сва-
к®м газдинству остане потребан 6poj стоке за под-
мирење погреба домаќинства, као и за одржање и 
унапређење газдинства (како сточарске тако и ра-
тарске гране привреде) 

Приликом утврђивања' »обавезних испорука за 
(поједина газдинства мести народни одбори дужни 
су да воде рачуна о томе да се у целости и на време 
изврше плачом постављени откупни задаци. 

Члан 9 
Министри трговине и снабдевања народних ре* 

публика могу за поједине кра(еве и подручја или 
за цело подручје народне републике одредити норме 
ло КОЈИМ,А ће се утврђивати обавезне испоруке. 

Члан 10 
Утврђивање обавезних испорука врши месни 

народни одбор на својој седници. Пошто .изврши ра-
според откупа' на поједина газдинства, месни на-
родни одбор саставља списак газдинстааз у КОЈИ се 
уносе обавезне испоруке по врсти и количини за 
свако поједино газдинство. О извршеном распореду 
месни народни одбор обавештава земљораднике. 

На извршени распоред обавезних испорука зем-
љорадници мену уложити приговор месном народном 
одбору. 

Попуњене спискове у три примерака, заедно са 
евентуалним приговорена на- распоред ооавезних 
испорука, месни народни одбор доставља среском 
народном одбору на одобрење, 

Срески извршни одбор, на својој седници, извр-
шиће преглед поднетих спискова и приговора. Ако 
нзђе ла ра спор ел обавезних испорука ник правилно 
извршен, извршиће потоебне исправке. По изврше-
ном прегледу срески извршни одбор доставља један 
примерак одобшених спискова месном народном од-
бору, други примерак предузећу (задрузи) овлашће-
ном за О Т К У П а трећи .примерак задржана за сеое. 

На основу потврђеног списка месни -народни од-
бор издаје земљорадницима писмено решење о за-
дужењу. 

Члан И 
У решењу о задужењу одређује се врста и коли-

чина. стоке коју земљорадњи« треба дп ггоода, као и 
време (месец) испоруке. Количине обавезне испо-
руке у т в р ђ у ј се у килограмима живе мере е вези-
ром ка кв-алитет (класу) стоке, иа,ко да за бољи 
квалитет обавезна (испорука- буде мања, а за Л О Ш И Ј И 

квалитет сразмерно већа. 

Члан 12 
Обавезну испоруку за сељачке радне задруге 

одређује срески извршни одбор у оквиоу плана 
производње сељачке радне задруге, водећи рачуна 
о бооЈу, БОСТИ и стању стоке Koiy тма сељачка 
радна задруга и о потреби правилног привредног 
развоја задруге. 

Члан 13 
Државну пољопривредна' добра) дужна су пре-

дати све своје вишкове у стоци за клање. Задужење 
државних пољопривредних добара врши се унапред 
на основу њиховог' производиот плана. Ближе про-
писе о задужењу државних пољопривредних добара 
доноси за савезна пољопривредна добра Министар 

трговине и снабдевања ФНРЈ у споразуму за Мини* 
стр ом пољопривреде ФНРЈ, ,а за остала државна 
•пољопривредна добра министри трговине и снабде-
вања народних република у споразуму са министри* 
м,а пољопривреде народних република.. 

Како! се извршује обавезна испорука 

Члан 14 
Земљорадници, сељачке радне задруге и држав-

на пољопривредни добра извршују овоју обавезу 
предајом живе стоке. 

Како ће обавезне испоруке стоке за поједина 
газдинства често бити тако мале да не достижу ни 
тежину једног грда. било које врсте стоке, више 
земљорадника мо.гу се споразумети да сво^е обавезе 
изврше заједнички Исто тако и земљорвдничке за-
друге могу извршити обавезну испоруку аа своје 
задругаре. 

Члан 15 
Среска управа за откуп одредиће за подручје 

сваког месног народног одбора даи и место где ће 
се сто-ка предавати откупним предузећима. 

Трошкови допреме до места предаје падају н-а 
терет земљорадника односно сељачке радне задруге. 

Спровођење откупа 

Члан 16 
Откупом стоке н,а подручју народне републике 

руководи министарство трговине и снабдевања на-
родно републике преко упра-ве за откуп. 

Откупом стоке иа подручју соезл руководи сре-
ски народни одбор преко среске управе за откуп 
•пољопривредних nipои да. 

Месни народни одбор руководи откупом па свом 
П О Д Р У Ч Ј У преко насочите комисии за откуп, К О Ј О ] 
је на челу .претседник или секретар месног народ-
ног одбора«. 

Члан 17 
Преузимање количине стоке из обавезних испо-

рука врше овлашћена државна предузећа и задруге. 
Ова предузећа и задруге дужни су да се придржа-
ва 1у упутстава среске управе за- откуп и да на време 
изврше све потребне припреме за преузимање стоке. 

Казнене одредбе 

Члан 18 
Уколико дело не садржава елементе кривичног 

даш. новчаном казном до 30.000.— динара или по-
правним радом до дв,з. месеца казниће се лица која 
су обавезна на продају стоке по прописима' ове 
уредбе: 

а) ако без разлога и хотимично не изврше 
обавезну испооуку у одређеном року; 

б) ако има^у могућност а не изврше обавезну 
испоруку у одређеној .количини; и 

в) ако даЈу нетачне податке о Оро ју и врсти 
стоке. 

Казну изричу срески извршни одбори. 

Завршне одредбе 

Члан 10 
Земљорадницима који су до ступања н.а снагу 

ове уредбе продали ст« ку по везаним ценама ура-
чунаће се продате количине у обавезну испоруку. 
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Члан 20 
'Министар гр гсе иа е и снабдевања народне ре-

публике у споразуму са претседник^ владе народне 
републике издаће детаљна упутства среским народ-
ним -одборима о начину разраде плана на' месне 
народне одборе, о пружању помоћи- месним народ-
ним одборима, о смерницама којима ће се руково-
дити месни наредни одбори при задуживању Једин-
става, и одредиће рокове у којима се имају извр-
шити радње У вези са спровођењем рве уредбе. 

Члан 21 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе доноси 

Министар трговине сн а бд ев ањ. а ФНРЈ. 

Члан 22 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративне (Народне Репу-
блике Југославија". 

20 марта 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослава е 
Јосип Броз-Тито, «с, р. 

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

162. 
На основ/ чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из на-
родне привреде, на предлог Мини стр® трговине и 
снабдевања ФНРЈ. Министра ла«е И Н Д У С Т Р И Ј А ФНРЈ 
и Министра пољопривреде ФНРЈ, Влада ФНРЈ до-
носи 

У Р Е Д Б У 

О ОТКУПУ ВУНЕ 

Опште одредбе 

Члан 1 
У циљу снабдевања индустрије потребним си-

ровинама вршиће се у години 1948 обавезни откуп 
вуне од д о м а ћ и н о в а , задруга и других ималаца 
•оваца и овнова у количинама и иа начин одређен: 
у овој уредби. 

Чл»а« 2 

Обавезно се откупљује, по правилу, само одре-
ђени део оне количине вуне која прелози потребе 
по јс ли них до ма ћ нис тае а. 

Количина вуне коју домаћинство или: задруга 
има обавезно предати одређује се, без обзира на 
број грла, од 400 гр до 1.100 гр по сваком грлу. 
Количина вуне коју поједино домаћинство или за-
друга има да преда очоеђиваће се према томе да 
ли ЈС сточарство (овчспство) главни или споредни 
извор прихода односног домаћинство или задруге 
а затим ће се узимати у обзир имовно стање дома-
ћинова или задруге, раса оваца л овнова и њихов 
принос у в ук и. 

Члан 3 
Откуп вуке вршиће се по државним (везаним) 

ценама*. 

За откупљену вуну овлашћена предузећа испла-
тиће домаћинствима!, задругама и другим имаоцима 
грла куповни износ у готову или чековима. Поред 
куповине, овлашћена' предузећа- издаће дом ацин-
ог в им а и задругама бонове у висини куповног из-
носа на основу козјих могу да купују индустрију 
робу по нижим јединственим ценама, иа основу чл. 1 
и 5 Уредбе о продаји пољопривредних производа 
везаној са правом иа куповину одређених наду сл рим-
ских производа по нижим јединственим ценама 

Члан 4 
По предаји одређених количина вуне За откуп, 

домаќинства и задруге могу са преосталим тжлт-
Ш!ма вуне слободно располагате. 

Домаћинова и задруге имају прово да и сло-
бодно расположиве количине вуне продаду држави 
по везаним ценама у смислу Уредбе о продаји по-
љопривредних производа везаној са правом за ку-
повину одређених индустриска производа по ни-
жим јединственим ценама. 

План откупа вуне 
Члан 5 

Количине вуне које се имају откупити иа те-
риториј&ма појединих народних република одређују 
се 10 иште др житним платом откупа. 

Министар трговине и снабдевања у споразуму 
(са министром пољопривреде народне републике, а У 
сагласности са прет седницом владе народне репу-
блике, распоредиће количине вуне које се имају 
поткупити на територији народне републике иа сре-
деше вадећи рачуна при томе о броју и раси грла 
иа подручју среза, о његовој економској снази и 
привредној структури као и о томе у К О Л И К О Ј мери 
становништво дотичног среза употребљава вуну у 
домаћој радиности за подмирење сопствених неоп-
ходних потреба. 

Члан 6 
На основу републикана«^ плана откада одре-

диће среске управе за откуп, уз сагласност среског 
извршног одбора, количине вуне које се имају отку-
пити на подручјима појединих месних народних од-
бора. При томе ће се руководити бројем и расом 
грла на подручју појединог месног народног одбора, 
економском снагом и привредном структуром као 
и употребом вуне у домаћој радиности на подручју 
односног месног народног одбора. 

Министар трговине и министар пољопривреде 
народне републике, у споразуму са претседником 
владе народне републике, издаће упутства среским 
народним одборима о начину разраде плана откупа 
на територији среза, о роковима за из1фшење свих 
радњи у вези са извршењем откупа као и о смерни-
цама којима се имају руководити срески и месни 
народни одбори приликом одређивања количине вуне 
коју поједина домаћинова и задруге имају обавезно 
предати. 

Одређивање обавезе за откуп вуне 

Члан 7 
Колико ће вуне у оквиру количине одређене за 

подручје месног народног одбора предати поједина 
домаћинова или задруге од сваког грла у грани-
цама из чл. 2 ове уредбе одређују месни народни 
одбори на својој седници Месни народни одбори ће, 
приликом одређивања количине вуне коју поједино 
домаћинство или задруга има да преда, водити ра-
чуна нарочито о привредној снази сваког домаћин-! 
е тв а или задруге, о раси грла коју домаћинство или 
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задруга гаји као и о томе да ли је сточарство (овчар-
ство) главни или споредни извор прихода одвоен ог 
домаќинства или задруге. При томе ће се месни на-
родни одбори старати да сваком домаћинову и за-
друзи остане нужна количина вуне за подмирење 
домаћих потреба а код оних домаћинстава и задруга 
код којих је сточарство (овчарство) главни извор 
прихода и потребна количина да могу и остале по-
требе подмирити из слободне продаје. 

На предлог месног народног одбора срески (град-
ски) извршни одбор може економско слабим дома-
ћинствима или задругама смањити обавезне количине 
вуне за предају испод количине одређене у чл. 2 ове 
уредбе или их потпуно ослободити обавезе за пре-
дају вуне. 

Члан 8 
Пошто изврши распоред откупа на домаћинства 

и задруге, месни народни одбор ће унети у списак 
домаћинова колико поједино домаћинство или за-
друга има предати вуне и обавестити о томе дома-
ћинова и задруге. 

Домаќинства и задруге могу уложити приговор 
месном народном одбору на извршени распоред 
откупа. 

Попуњене спискове у тр« примерка заједно са 
евентуалним приговорима на распоред откупа, месни 
народни одбори доставиће среским извршним одбо-
рима на одобрење. 

Срески извршБЧ одбор на својој седници извр-
шиће преглед 1Гб"ДнбтиХ спискова и приговора. Уко-
лико установи да распоред откупа ниЈе правилно 
извршен, извршиће исправке спискова. По изврше-
ном прегледу срески извршни одбор доставиће Је-
дан примера« одобрених спискова предузећу овла-
шћеном за отћ>л а други вратити месном народном 
одбору кк>ји ће евентуалне исправке саопштити 
заинтересованим домаЛшшствима и задругама. 

Члан 9 
Државна пољопривредна добра, пољопривредне 

станице и економије служби радничког снабдевања 
предаваће предузећима за откуп све количине до-
бијене вуне. 

Количине вуне које предају државна пољопри-
вредна добра, пољопривредне станице и економије 
служби радничког снабдевања, срески извршни од-
бори убра јаће у количине које се према плану отку-
па имају откупити на територији среза и за тај износ 
смањиће количине вуне које се ришоређују »а под-
ручја месних народних одбора. 

Уз спискове месних народних одбора, које сре-
ски извршни одбори достављају предузећима за 
откуп, достављале и извештаје о количинама вуне 
које предузећа имају откупити од д р ж а н и х по-
љопривредних добара, пољопривредних станиша и 
економија служби радничког снабдевања). 

Члан 10 

Индустриска предузећа савезног и република«-
еног значаја неће вуну добијену прерадом кожа* (та-
бачка или кожарска вуна) предавати предузећима 
за откуп већ ће ове количине пријављене ати својим 
админ петр ати® но-оперативним рук ов одељцима од ко-
јих ће добијати диспозиције за предају. 

Предузећа локалног значаја и лица која се баве 
прерадом коже дужна су да сваког 1 и 15 у месецу 
предају одређеном предузећу за откуп сву количину, 
вуне добијене прерадом кожа по обрасцу који ће 
прописати Министарство лаке индустрије .ФНРЈ. 

Извршење откупа и расподела вуне 

Члан 11 
Откупом вуне на територији среза руководи сре-

ски народни одбор преко своје управе за откуп. 
Предузећа овлашћена за откуп вуне дулона су 

да се држе упутстава и смерница среске управе за 
откуп. 

Члан 12 
Извршни одбор месног народног одбора саста-

виће у року од 14 дана по ступању на снагу ове 
уредбе спискове до ма ћи нет ЗАД и задруга КОЈЧЈ> имаду 
овце и овнове са бројем грла и ознаком расе одно-
сно coja (мерино, цигаЈа, праменка и др.). 

Спискови ће обухватити сва грла појединог ло-
машинства без обзира« на то да ли се грла налазе 
или не на територији овог месног народног одбора. 

Упутство за састављање ових спискова издаће 
министри трговине и снабдевања народних репу-
блика. 

Члан 13 
Министри пољопривреде у сагласности са мини-

стрима индустрије народних република одредиће 
време и начин стриже оваца и овнова а по потреби 
и Јагањаца. 

Уколико се. у смислу предњег ставе, одлучи о 
стрижи јагањаца истовремено ће се одредити коли-
чина вуне која се од истих им!з обавезно преда-
вати. 

ЈЗд&ме и начин откупа вуне као и предузећа која 
ће вршити откуп одредиће министри трговине и 
снабдевања народних република у сагласности са 
министрима индустрије. 

Члан 14 
Расподелу откупљених количина вуне вршиће 

Савезна планска комисија. 

Казнене одредбе 

Члан 15 
За прекршаје прописа ове уредбе казниће се 

старешина домаќинства односно задруге, као и друга 
лица која су обавезна за предају вуне по прописима 
ове уредбе, и то: 

а) ако без разлога и хотимично не изврше 
предају вуне у одређеним количинама и у одређеном 
року; 

б) ако имају могућности да предају бољи ква-
литет вуне, ф предају вуну лошијег квалитета »или 
вештачки отежану; 

в) ако дају нетачне податке о броју грла. 
За извршени прекршај учинилац ће се казнити 

новчаном казном до 50.000 динара или поправним 
радом до 3 месеца«. Казну изричу срески, (градски) 
извршни одбори. 

Завршне одредбе 

Члан 16 
Упутства за примену ове уредбе издаваће Мини-

стар трговине и снабдевања ФНРЈ у сагласности са 
Министром пољопривреде ФНРЈ и Министром лаке 
индустрије Ф.НРЈ. 

Члан 17 
Министар лаке индустрије ФНРЈ .прописаће на;« 

.чин сортирања и паковања откупљене вуне, 
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Члан 18 
Ступањем на снагу ове уредбе престају да важе 

сви ранији прописи о стрижи и откупу вуне. 

Члан 19 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федеративна Народне Репу-
блике Југослав« је". 

20 марта 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Ју посл авије 
Јосип БРоз-Тито. с. р. 

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

Министар лаке индустрије, 
Андрија Хебоаиг. с. р. 

Министар пољопривреде, 
Петар Стамболић, с. р. 

163. 
На основу чл. 1 Замотава о овлашћењу Влади ФНРЈ 

за доношење уредаба по писањима из народне при-
вреде Влада ФНРЈ, на предлог Министра правосуђа 
ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О КОНТРОЛИ ПРОМЕТА НЕПОКРЕТНОСТИМА 

Члан 1 
У циљу спречавања шпекулативмог промета- не-

покретностима преноси непокретности ма по коме 
основу и стављања на истима терета ових врста*, које 
врше приватна лина у корист других приватних линде-, 
подлеже претходном одобрењу надлежних органа 
државне управе у смислу ове уредбе. • 

Члан 2 
Одобрење за преносе ^покретност« и стављање 

терета наведених у предњем ставу ове уредбе издају 
срески односно градски извршни одбори на чијем се 
подручју налази н ©покретност која се преноси одно-
сно на коју се ставља терет. 

Члан-.' 3 
Срески односно градски •извршни одбори tie могу 

издати одобрење за пренос непокретности: 
а) кад се пренос непокретности врши у шпеку-

Лативне сврхе или се њима за прибавиона ствара 
стална рента већа нето што је потребно за живот; 

б) кад би се преносом пољопривредног земљишта 
отварао противзаконито посед већи од земљишног 
максимума предвиђеног прописима Закона о аграр-
ној реформи и колонизација појединих народних 
република. 

Члзк 4 
Против решења среског односну градског из-

вршног одбора, којим се одбија издавање одобрења 
за пренос непокретности односно за стављање терета, 
молилац може изјавити жалбу ју року од 16 дана од 
дана пријема решења. 

Жалба се подноси непосредно извршном одбору 
кој« је донео решење. О жалби решава, ако је у 
питању неиоир етноот у градским насељима, надлежни 
министар комуналних послова, а ако је у питању 
непокретност у селима министар пољопривреде на-
родне републике. 

Другост емшо решење је коначно. 

I Члан 5 
Страин држављани не мону стебш право својине 

ва непокретности на територији Федеративне На-
родне Републике Југослвије, осим по основу закон-
ског наслеђа. 

Страна претставништва могу поседовати и сти-
цати непокретности са зградама као и градити згра-
де за службене потребе. -

Одобрење за куповину ових непокретности даје 
Министар грађевина ФНРЈ. 

Члан 6 
Судови су обављени да у парницама! по тужбама, 

које су управљене ка стизање својине ма по коме 
основу или терета мо које врсте на неп окр етоо етим а, 
по службеној дужности испитају да се парница не 
води само привидно са циљем да се изиграју прописи 
ове уредбе. 

Умолимо би суд утврдио да се парница води само 
привидно, доставиће предмет надлежном јавном ту-
жиоцу који ће, ако се ради о кривичном делу, покре-
нути кривични поступак, а ако је у питању прекршај, 
уступиће предмет среском односно градском из-
вршном одбору на поступак. 

Срески односно гр адеми извршни одбор казниће 
извршиоца прекршаја лишењем слободе или попра-
вним радом до 3 месеца или новчаном казном до 
50.000.— динара. 

Члан 7 
Од дана ступала на снагу ове уредбе надлежни 

судови не могу доносити одлуке по земљишно-књи-
Ж!Ним предметима, односно њима одговарајућим пред-
метима ако земљишне књиге t-e постоје, по којима 
приватна лица врше пренос непокретности на друга 
приватна лица или на непокретности стављају у ко-
рист приватних лица терет које било врсте, апсо за 
то не постоји претходно одобрење надлежног органа 
државне управе у смислу прописа ове уредбе. 

Члан 8 
Прописи ове уредбе не важе за стицање непо-

кретности од стране југословенских држављана сто 
основу законског и тестаменталног наслеђа. 

Члан 9 
Министри правосуђа народних република у сагла-

сности са министрима комуналних послова и мини-
стрима пољопривреде народних република издаће 
ближе прописе за извршење ове уредбе. 

Чљаи 10 
Даном ступања на снагу ове уредбе престају да 

важе прописи уредбе о стицању непокретне имовине 
од стране страних држављана од 16 јула 1946 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. №/46). 



С т р а н а 270 — БРОЈ 24- С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Среда, 24 март 1947 

Члан 11 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу Федеративен Народне Републике 
Југос лави 1 е". 

20 марта 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Мар ш АЛ ЈугосЛ ав ИЈ е 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Ми постар правосуђа, 
Фране Фрол, е. р. 

164. 
Према указаној потреби а на основу чл. 3 и 16 

ст> 1 Уредбе о контроли извоза и увоза преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ЦАРИНСКОМ ПОСТУПАЊУ СА СУВОЗЕМНИМ 

МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА У МЕЂУНАРОДНОМ 
ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ 

Члан 1 

Домаћа и инострана сувоземна моторна возила, 
када прелазе царинску Л И Н И Ј У Федеративне Народне 
Републике Југослви је , а снабдевена су триптицима 
или кариетима, издатим за домаћу возила од Саве-
зи от одбора за автомобилизам и м о т о ц и к л а ам, а за 
инострана од њихових аут омо би лек их клубова — 
учлањених у Међународну аутомобиле^ федепа-
цију, уживају олакшице прописане овим правил-
ником. 

Члан 2 
Прелаз царинске линиjе моторним возилима до-

звољава се на основу триптика и карнета само на 
путевима где постоје царинарнпце или царински 
одељци, и то у свако доба дана и ноћи. 

Член 3 
Моторно возило при уласку и изласку мора бити 

усмено пријављено граничној царинарници ради пре-
гледа. 

Члан 4 
Поред личног пртљага, путници возила из чл. 1 

овог правилника могу носити, слободно од царине, 
животне намирнице за три дана. 

Забрањено је овако преношење трговачке робе 
возилима из чл. 1 овог правилника. 

Члан 5 
По прегледу путних »справа и провере исправно-

ст« триптиха односно карнета, царински службеник 
трио гуп а прегледу моторног возила, путника и 
.пртљага, после чега уписује потребне податке у 
трип тик односно карнет. 

Члан 6 
За домаћа моторна возила, снабдевена трип ти-

ком издатим од Савезног ЈД бор а за автомобилизам 
и мошо ци клиз ам из Београда, излазна царинарница 
издаје „Дозволу — описни лист", чији образац про-
писује Управа царина. Дозвола — описни лист важи 
аа један прелазак и приликом повратка предаје се 
царинарници. 

Члан 7 

Наши држављани, који стално живе у иностран-
ству — што доказују путним исправама издатим о д 
наших претставништва У иностранству, могу се ко-
ристити повластица ма из овог правилника. 

Члан1 8 

Пријемни радио-ап арат монтиран на возила, ре-* 
зервне гуме и точкови возила, уписују се у триптих 
односно карнет. Односна излазна царинарница кон-
тролише враћање ових предмета. 

Члан' 9 

За погонско гориво, које иноотараиа моторна во-
зила носе са собом као резерву, није потребно одо-
брење за извоз, али се за њега наплаћују царинске 
дажбине. 

Члан 10 

Надлежне царинарнице дозволиће повратак оног 
иностраног моторног возила ЧИЈСМ је возиоцу услед 
разних разлога (болест, несрећни случај и слично), 
истекао рок важности триптика односно карнета, ако 
се то докаже уверењем надлежног народног одбора. 

У случају уништења иностраног моторног возила 
за време бављења на подручју ФНРЈ, одлуку о ца-
ринским дажбинама доноси Управа царина на основу 
претставке Савезног одбора за аутом об и лиз ам и мо-
т о ц и к л а ? м из Београда и потврде надлежног народ-
ног одбора. 

Члан И 

У случају да се инострано моторно возило не по-
врати у року важности триптика односно карнета, а 
то се не оправда, Савезни одбор за автомобилизам и 
моФоциклизам дужа« је да, на тражење улазне цари-
нарница, накнади све царинске и остале дажбине, ко-
јима је то инострано моторно возило оптерећено. 

Члан 12 

Овај ће се правилник примењивати и на она мо-
торна возила Koja се транспортују железницом или 
бродом, а снабдевена су триптихом односно ксо-
нетом. 

Члан 13 

Ближе одредбе за извршење овог правилника 
прописаће Министар спољне трговине ФНРЈ. 

Члан 14 

Овај правилник ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федеративна Народне Ре-
публике Јушславије" . 

Бр. 23381 
17 марта 1948 године 

Београд 
Министар спољне трговине, 
Мелентије Поповић, с. pi 



ОГЛАСНИ ДЕО 
Иб Р Ш К Ц Н Ј Е 

П О З И В Н А ^ П Р Е Т П Л А Т У З А 1948 Г О Д И Н У ! 

Скреће се пажња претплатницима који примају 
„Службени лист ФНРЈ" и ,»Службена саопштења 
Савезног уреда за цене" на основу закључница да 
најдаље до 31 марга изврше обавезу и да уплате 
годишњу претплату која износи 400— динара за 
„Службени лист ФНРЈ" и 200.— динара за „Службе-
на саопштења Савезног уреда за цене". 

Уколико за неке претплатник ову обавезу треба 
да изврши административио-оператнзни руководилац 
или виши орган, претплатник треба дп провери и 
да скрене пажњу на благовремено извршење оба-
везе из закључним о претплати. 

После 31 марта 1948 године, без обзира да ли је 
закључница потписана или не, претплата за све 
износи: 

за „Службени лист ФНРЈ" за годину 450.— дин., 
за пола године 225.— дин.; 

за „Службена саопштења Савезног уреда за 
цене" за годину 220.-— дин., за пола године НО.— 
дин. 

Сви претплатници који примају лист на основу 
закључним, а не положе претплату до краја месеца 
априла, изложиће се трошковима, јер ће се наплата 
вршити преко државне арбитраже. 

Претила! а се полаже на текући рачун код На-
родне банке ФНРЈ — Централа з а НР Србију 
1—470880. 

На сваком чеку или вирманском налогу неизо-
ставно треба ставити на име чега се новац шаље 
и број са адресе иа коју се прима лист. 

Б И Л Т Е Н 

КОМИТЕТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ 
НАРОДНЕ ВЛАСТИ ВЛАДЕ ФНРЈ 

Комитет за законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ наставиће у 1948 години са 
издавањем свога БИЛТЕНА. Претплата износи за 
целу 1948 годину 120.— динара. 

БИЛТЕН ће и даље доносиш упутства и правна 
мишљења како Комитета за законодавство и изград-
њу народне власти Владе ФНРЈ 1ако и савезних 
министарстава у којима се расправл>а проблематика 
изградње и развоја нашег државног и правног 
система; законодавна и правне акте страних држава 
као и преглед њиховог права и законодавства; 
најинтересантнија обавезна тумачења Президијум 
Народне скупштине ФНРЈ са образложенана и мо 
тивима за њихово доношење и други материал који 

ће бити од шие*-*** и користи како свим државним 
органима који се непосредно баве изградњом нашег 
правног поретка тако и ширим круговима правника* 

Претплата се полаже преко „Службеног листа 
ФНРЈ" на текући рачун бр. 1—470ЅЅ0 са назначењем 
тачне адресе (шле и презиме, назив установе или 
предузећа, места и улице, а за сва мања места и 
последња пошта). 

Претплату треба послати одмах и изричито на 
чеку ила упутници нагласити да је за БИЛТЕН. 

;САУЖ Б Е Н Е ~ О&Ј & ВЕ; 
ДРЖАВНА КЛАСНА ЛУТРИЈА 

Срећке I класе 8 кола важе за II класу 8 кола 
Државна класна лутрија, на основу чл. 7 својих 

Општих правила за 8 коло -срећака огласила је сле-
деће срећке I класе 8 кола да важе за II класу 8 
кола, и то: 

Број 1988 знак разликовао А 
1988 „ „ Б 
2484 „ „ А 
2305 „ „ Д 
3643 1 „ „ А 
4Б&1 „ „ Б 
6691 ' „ „ Д 
6186 „ „ Б 
9954 ' „ „ Д 

"11930 „ „ Ц 
12297 „ „ Б 
12308 „ „ Д 
13505 „ „ 'А 
14473 „ „ 'А 
15356 „ „ А 
16317 „ „ Ц 
18360 „ „ Д 
10707 „ „ Д 
22079 „ „ пд 
23462 „ „ А 
23991 „ „ !А 
25923 „ А 
25925 „ „ А 
26973 „ „ Д 
26977 „ „ Д 
27787 „ „ А 
28488 „ „ А 
28489 „ А 
25607 „ „ А 
29691 „ „ А 
32796 „ „ А 
33352 „ „ Д 
ЗЗЖ89 „ „ В 
37114 „ „ Е 
37392 „ „ А 
37399 „ „ А 
37933 „ „ А 
39271 „ „ Д 
42932 „ „ Д 
43466 „ „ Д 
43959 „ „ Д 
44098 „ „ Д 
45837 „ „ Д 
48311 „ „ Д 
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Број 51041 знак разликовања А 
,, 51041 „ „ Б 
„ 5323в „ „ Д 
„ 53471 „ „ Ц 
» 53761 „ ,, Д 
„ 54527 „ „ Б 
„ 55405 „ „ 'А 
„ 55466 „ „ Д 
„ 56834 „ „ А 
И 56912 „ „ А 
„ 57576 „ „ Д 
„ 63047 „ „ Ц 
„ 66781 „ „ А 
„ 67189 „ „ А 
„ 68663 „ „ Ц 
„ 68876 „ „ Б 

70777 „ „ Ц 
„ 70777 „ „ Д 
„ 7329) „ „ Д 

Према томе оригиналне срећке 11 класе 8 кола 
под горњим бројевима и знацима разликовања не-
мају никакве важности. 

Кл.бр. 1287. — Из Административно-оравног оде-
љења Државне класне лутрије ФНРЈ, g марта 1948 
године. К 123 1-1' 

РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТО 
РА ПРЕДУЗЕЋА ЗАГРЕБАЧКЕ ТВОРНИЦЕ 

ПАПИРА — ЗАГРЕБ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл ' 17, 
Основног закона о државним -привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 1 

Решењем Генералне дирекције савезне индустри-
Зе целулозе, др вељаче и папира Министарства инду-
стрије ФНРЈ у Љубљани бр. 15486 од 3 јуна 1947 
године опозива се овлашћење бр. 1570 од 29 јануара 
1947 године којим је овлашћен Поточка« Маријан, 
бивши шеф погонског књиговодства да у случају 
спречености директора и његовог заменика 'потписује 
'фирму предузећу „Загребачка творница! папира — 
Загреб". Дана 19 април* 1947 године именовани је 
разрешен дужности и од кога дана престаје му прач 
во да (потписује фирму предузећа. 

IV бр 6507. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ 18 фебруара 1948 голине. К 115 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ КОМЕРЦИЈАЛНОГ ДИ-
РЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА СЛОВЕНСКЕ СТЕКЛАРНЕ 

ИН РОГАШКА СЛАТИНА, СА СЕДИШТЕМ У 
ХРАСТНИКУ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл 17 
Основног закона, о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
п риво е дни,х предузећа, објављује: 

Решењем Министарства индустрије ФНРЈ од 22 
јануара 1948 године разрешен је дужности Млекар 
•Вилко, комерцијални директор предузећа Словенске 
стаклари« Христини ин Роташка Слатина, са седи-
штем у Храстнику и од 15 јануара 1948 године пре-
стаје му право да потписује фирму »предузећа. 

IV бр. 6786 — Из Министарства финансија 
ФНРЈ 21 фебруара 1948 године. К 114 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ВД. ДИРЕКТОРА 
ЦЕМЕНТ АРНЕ ТРБОВЉЕ, СА СЕДИШТЕМ 

У ТРБОВЉУ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног вакова д државним даивредовм предузе-

ћими И чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства индустрије ФНРЈ бјр. 
31705 од 29 децембра 1947 године, разрешен је ду-
жности Госак Мартин, зл директора Цементари^ 
Трбовље, еа седиштем у Трбоељу и од 2 јануара 
1948 године престаје му право да потписује фирму; 
предузећа. 

Решењем Министарства индустрије ФНРЈ број 
31073 од 22 децембра 1947 године постављен је Пе-
трић Алфред, за вд директора Цементари« Трбовље, 
са седиштем у Трбовљу и на дужност ступио 2 ја-
нуара 1948 године од кога дана има право да .потпи-
сује фирму предузећа 

IV бр. 7665, — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
27 фебруара 1948 године. К 137 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА ПРЕ-
ДУЗЕЋА ЈАДРАНСКА СЛОБОДНА ПЛОВИДБА, СА 

СЕДИШТЕМ НА СУШАКУ 

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

Р е ш е ^ е ^ Министарства поморства ФНРЈ Пере. 
бр. 130/48 од Si Јануара 1648 године разрешен је 
дужности Голоб Фердо, досадашњи директор преду-
зећа Јадранска слободна пловидба, са седиштем на 
Сушаку и од 1 фебруара 1948 године престаје му 
право да потписује фиому предузећа 

Решењем Министарства поморства ФНРЈ пере. 
бр. 14б|/48 од 31 јануара 1948 године постављен је 
Хрибар Артур за директора предузећа Јадранска 
слободна пловидба еа седиштем на Сушаку и на ду-
жност ступио 1 фебруара 1948 године од кога дана 
има повао ла потпису?** фио»му предузећа. 

IV бр. 7802. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
27 фебруара 1948 године. К 136 1-1 

ИЗМЕНА РЕШЕЊА ВЛАДЕ ФНРЈ IV БР. 102/2 ОД 
8 АПРИЛА 1947 ГОДИНЕ О ОСНИВАЊУ ПРЕДУ-
ЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ПРЕДПРИЈА-
ТИЕ ЗА МЕЖДУ Н АР ОДНА ШПЕДИЦИЈА И ЈАВНИ 

СКЛАДОВИ, СА СЕДИШТЕМ У СКОПЉУ 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17; 

Основног закона о државним привредним предузео 
ћим а и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 6580/4 од 25 децем-
бра 1947 године мења се решење Владе ФНРЈ IV бр* 
102/2 од 8 априла 1947 године о оснивању предузећа1,: 
општедржавног значаја Пр ед (Пријатне за* междуна-1 

родна шпедиција и јавни складови, са седиштем У 
Скопљу и н о т фирма гласи: 
ПРЕ Д ОРИЈАТИЕ ЗА МЕЂУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА 

— СКОПЉЕ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ 
„ТР АНС ЈУГ" — СКОПЉЕ 

Предмет пословања предузећа је: обављање свих 
послова! ме ђу народи е шпедиције мао и осталих по-
слова који су у вези са пословањем међународи е 
шпедиције. 

Предузеће има испоставу у Битољу. 
IV бр. 6042 — Из Министарства финансија 

ФНРЈ, 13 фебруара 1948 године. К ИЗ l-li 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА СЛОВЕНСКЕ СТЕКЛАРНЕ 
ХРАСТНИК ИН РОГАШКА СЛАТИНА, СА СЕДИ-

ШТЕМ У ХРАСТНИКУ 

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

Решењем Министарства индустрије ФНРЈ број 
28062 од 27 новембра 1947 године .постављен је Лов-
иле Аугуст за директора предузећа Словенске -стек-
лари е Храстник ин Рогашка Слатина са седиштем у 
Христнику и на лудост ступио 18 jуна 1947 године 
од кога дана има право да потписује фирму преду-
зећа у границама овлашћења. 

Решењем Министарства индустрије ФНРЈ број 
30196 од 11 децембра 1947 године разрешен је ду-
жности Кастелић Јоже досадашњи директор преду-
зећа Словенске стекларне Хоастник ин Рогашка Сла-
тина са седиштем у Храстнику и од 16 јуна 1947 го-
дине престаје му право да потписује фирму пре-
дузећа. 

IV бр. 8636. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
4 марта 1948 (године. К 138 1-1 

ПРОМЕНА НАЗИВА ФИРМЕ ПОДЈЕТЈЕ ЗА МЕДЈУ-
НАРОДНО ШПЕДИЦИЈО — ЉУБЉАНА 

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

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 6680/6 од 25 децем« 
бра 1Ф42 године мења се решење Владе ФНРЈ Пов. 
бр. 102/1 од 8 априла 1947 године о оснивању -преду-
зећа општедржавног значаја „Подјетје за меднарод-
но шиедиц.иЈо ин јавна складишча" и нова фирма 
гласи: П о д а ј е за медјународно шпедиције — Љуб-
љана, скраћени назив фирме: „Трансјуг— Љубљана". 

Предмет пословања предузећа је: обављање свих 
.{делова међународне шпедиције као и осталих по-
слови кот су у вези ;а пословањем међународи е 
шпедиције. 

Седиште предузећа је у Љубљани. 
Фирму предузећа потписује Пушења« Раде, ди-

ректор предузећа, а У случају његове спреченост« 
'Јовановић Андрија, замени« директора у границама 
овлашћења, који су ступили на дужност 25 новем-
бра 1947 године 

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ 
бр. 2424 од 31 децембра 1947 године и бр. 2427 од 
31 децембра 1947 године разрешени су дужности Гла-
жар Станко, досадашњи директор Подјетје за медју-
народао шпедшшјо — Љубљана и Штерле Мими, до-
садашњи заменик директора и од 25 новембра 1947 
године престаје им право да потписују фирму 'пре-
дузећа. 

IV бр. 7921. Из Министарства финансија ФНРЈ, 
4 марта 1048 године. К 133 1-1 

ПРОМЕНА НАЗИВА ФИРМЕ: „ВАРАДИНСКА 
ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА, ВАРАЖДИН", СА 

СЕДИШТЕМ У ВАРАЖДИНУ 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузећи-
ма и чл. 18 Правилника а регистрацији државних 
привредних предузећа објављује: 

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 5731/47 од 28 јану-
ара 1948 године мења се назив фирме Текстилна ин-
дустрија са седиштем у Вараждину утолико, што ће 
уместо под фирмом „Текстилна индустрија" у буду-
ће пословати под фирмом која на свима Језицима 
народних република гласи. 
„ВАРАЖДИНСКА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА, ВА-
РАЖДИН" СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ: „ВАРТЕКС* 

IV бр. 8794 — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
б парта 1948 године. К 134 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА ХИДРОГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА СА1 

СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ 

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

Решењем Министарства саобраћаја ФНРЈ бр. 
307Q/48 од 16 фебруара 1948 године постављен је 
Илић Мила« за директора Хидрограђевинског пре-
дузећа са седиштем у Београду и <на дужност сту-
пио 20 фебруара 1948 године од кога дана има пра-
во да потписује фирму предузећа у границама овла-
шћења. 

Решењем Министарства саобраћаја ФНРЈ бр. 
3076/48 од 16 фебруара 1948 године разрешен је ду-
жности досадашњи директор Хидрограђевинског пре-
дузећа са седиштем у Београду Воробјев Ђорђе и 
постављен &а главног инжињер»а истог предузећа и 
од 20 фебруара 1948 године има поаво Да потписује 
фирму предузећа у случају спреченост директора у 
границама овлашћења. 

IV бр. 8670. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
4 марта 1948 године. К 135 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕ ДРЖ АВН ОГ ЗНАЧАЈА ТРГОВАЧКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ НАФТЕ И НАФ-
ТИНИХ ДЕРИВАТА СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ: 

„ЈУГОНАФТА" 

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

На основу решења Министарства финансија 
ФНРЈ бр. 8053 од 4 марта 1948 године уписано 
је у Регистар државних привредних предузећа он-
штедржавног значаја под редним бројем 366, св. И 
државно привредно предузеће ошнтедржавног знача-
ја под фирмом: 

ТРГОВАЧКО 'ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ НАФ-
ТЕ И НАФТИНИХ ДЕРИВАТА СКРАЋЕНИ НАЗИВ 

ФИРМЕ: „ЈУГОНАФТА" 

са седиштем у Београду. 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 

IV бр. 5107/2 од 18 октобра 1947 године. 
Предмет пословања предузећа је: увоз, извоз и 

продаја трговачким предузећима и осталим великим 
потрошачима нафте и нафтиних деривата 

Фирму потписује Милован Ћосић, помоћник ди-
ректора У границама овлашћења. 

IV бр. 8053. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
4 марта 1948 г один е. К 1.28 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ. 
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ПРЕДУЗЕ-

ЋЕ ЗА ПРЕРАДУ УГЉА 

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

На основу решења Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр 8681 од 4 марта 1948 године уписано 
је у Регистар државних привредних предузећа оп-
штедржавног значаја под редним бројем 357, св. П 
државно привредно предузеће огоштедржавног знача-
ја под фирмом: 
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ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕРАДУ УГЉА 
са седиш!ем у Београду 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
IV По в.бр 2336 од 26 децембра 1947 године. 

Предмет пословања предузећа је: комплексна 
прерада угљена као горива, мазива и других по-
лазних сировина за хемиску индустрију као и про-
изводњу гаса за И Н Д У С Т Р И Ј У И градове, организова-
н е и во.ење других послова који су са радом преду-
зећа у непосредно] вези 

Фирму потписује Исток Паљаруц«, директор пре-
дузећа, а У случају његове снречености инжињер 
Божидар Поповић, главни инжињер у границама 
овлашћења. 

IV бр. 8681. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
4 марта 1949 године. К 129 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ. 
ДУЗЕЋА ОПШТЕ ДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ПРЕДУЗЕ-

ЋЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НАФТЕ, БЕОГРАД 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Ос* ,)вког закона о државним привредним предузе^-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
природних предузећа, објављује: 

На основу решења Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр. 7/36 од 2b фебруара 1948 године уписано 
је у Регистар државних привредних предузећа оп-
шт'1 државног значака под редним боојем 355 св. II др-
жз1но привредно предузеће општедржавног знача-
ја под фирмом, 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НАФТЕ. 
БЕОГРАД 

са седиштем у Београду. 
Предузеће к основано решењем Владе ФНРЈ 

IV Гл. 3445 од 8 септембра 1947 године. 
Лчедмет пословања предузећа Је: истраживање 

гео' "чпким и геофичичким путем терена за нафту 
и и ̂ -снивање -структура ва нафту бушењем. 

' Чт*Р'му потписује инжењер Бр витомир Танциг, ди-
р е к н о предузећа У границама овлашћења. 

IV бр. 7756. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
23 фебруара 1948 године. К 130 1-Г 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗН \ЧАЈА ФАБРИКА 

КАБЛОВА 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
при , ,педних предузе^, гбјрвљуЈе: 

На основу решења Министарства финансија 
ФИ'-J IV бп. 7627 од 25 фебруара 1948 године упи-
с а о је у Регистар државних привредних подузећа 
отчнтг дока ЕНОГ значаја под редним бројем 353, св. ДО 
др;кавно привредно предузеће општедржавног знача-
ја под фирме м: 

ФАБРИКА КАБЛОВА 
са сг општем у Светозареву. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
IV бо 1353 од 20 маја 1947 и IV бр. 5733 од 24 јануа-
ра 1948 голице. 

Поедме! пословања предузећа је: производња и 
пролеа електрична каблова, електрична изолова-
них и голих проводника, и жичаних ужета. 

Фирму потпису^ Звонко Вугрин, вд. директора 
преузећа У границама овлашћења. 

IV бр 7627 — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
25 фебруара 1948 годиме. К 132 1.1 

Среда, 24 MiaipT 1947 

И З Г У Б Љ Е Н Е И С П Р А В Е 

ОРДЕН за храброст бр. 47618 изгубио сам и огла-
шавам са неважећим. — Бранко Влаховић, капетан, 
Београд. 192 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 13505, изгубио сам и огла-
км.?м га неважећим. — Грезо Беа-чх Фердинанд, 
Др а в от рад. К 146 1-1 

ОРДЕН рада Ш рела бр 449 изгуби Ј сам и оглаша-
вам га неважећим. — М.рКи Зелић, Зеница 

К 145 1-1 
ОРДЕН за храброст бр. 37572 изгубио сам и огла-

шавам га неважећим. — Гужвић Раде, старији 
водник, Загреб. К 144 1-1 

ОРДЕН за храброст бр, 3-353 изгубио сам и оглаша-
вам га неважећим. — Бешко Вулетић, капе!:«, 
Сомбор. К 143 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 13037 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Фумић Анте, потпоручник, 
Сарајево. к 142 1-1 

ЈП АРТИЗ А НС КУ СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 2873 изгу-
био сам и оглаплзам Је неважећом. — Веселин 
Секулић, м-а„ор. Скопље. К 141 1-1 

МЕДАЉУ за храброст изгубио сам и оглашвам је 
неважећом — Раздевшек Иван, Мозирје — Сло-
венија. К 140 1-11 

КЊИЖИЦУ „Партизанке споменице 1941" бр 9271 
изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Мило-
рад Тасић Куманово К 139 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 2371 изгубио сам и огла-
шавм га неважећим. — Милан Мандић, потпоруч-
ник, Ћуприја. , К 147 1-1 

КЊИЖИЦУ „Парт из ане ке споменице 1^41" бр. 3297 
изгубио сам и оглашавам неважећом. — Љубо Ла-
кетић, Вепровац. 191 1-1 

УВЕРЕЊЕ Медаље заслуге за народ и ЛЕГИТИМА-
ЦИЈУ борца Ослобођења Београда, изгубио сам 
и оглашавам их неБЗжеЧим. — Златомир Мил. 
Роксић, Скела. 190 1-1 

ПОТВРДУ Медаље за хоабоост бр. 96/47 »изи убио* 
сам и оглашавам је неважећом. — Глигић М Мића, 
Београд. 189 1-1' 

ПОТВРДЕ бр. 189/46 и 131/47 одликовања Медаља 
заслуге за парот; изгубио сам и оглашавам их не-
важећим. — Славољуб Живановић, Тр-стеница, 
Обреновац. К 126 1-1' 

ОРДЕН за храброст бр. 41337 изгубио сам и огла-
шавам неважећим. — Драгољуб Ђурић, nnrv^jvq-
нпк, Ћуприја. К 124 1-1 

УВЕРЕЊЕ о одликовању Медаљом заслуге за на-
род изгубио сам и оглашавам неважећим. — Са-
лић Раде, Пирот. К 125 1Л! 

ЛР ГИТИМА1 ХИ ЈУ бр 11717 „Партизанке споменице 
lOdl" изгубио cav и оглашавам је неважећом. — 
Затезало Миле, Слуњ. К 127 1-1 

УВЕРЕЊЕ Ордена братства и јединства IT реда бр. 
671 изгубио сам и оглашавам га неважећим — 
Милић Милошевић, капетан, Ћуприја. 188 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 5840 и УВЕРЕЊЕ Ордена 
за храброст, оглашавам неважећим. — Савић Сло-
бодан, Београд. 187 1-11 

ЛЕГИТИМАЦИЈА7 „Пар тие апек е споменице 1941" бр. 
10357 изгубио сам и оглашавам је неважећом. — 
Сима Радишић, Инђија. ,186 М ! 
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На основу чл. 12 Уредбе о Општедржавном 

»мор тие авионом фонду рударске и индустриска 
производње и Ам ор ти зан и оном (bo-нду др жив них 
рударских и индустриските поедузећа („Службени: 
лист ФНРЈ" бр. 15/47) чл. 12 Уоетбе о Амартиза-
ционом фонду државних грађевинских »предузећа 
{„Службен« лист ФНРЈ" бр. 46/47) и v вези При-
времене наредбе о уплати амортизационих износа 
у Ошптедржавни амортизациони Љонд II („Службе-
ни лист ФНРЈ" бр. 48/47) пр описујем 

У П У Т С Т В О 
О УПЛАТИ АМОРТИЗАЦИОНА ИЗНОСА ДРЖАВ-

НИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

I.— Државна индустриска, рударска- и грађевин-
ска предузећа полажу одређене амортизационе изно-
се Државној инвестиционој банди, сходно чл. 4 Уред-
бе о Општедрл.авном амортизационо^ Фонду .ру-
дарске и индустрије производње и А мори изнош-
еном фонду државних рударских и индустријских 
предузећа- као и чл. 4 Уредбе о A MOID ти АКЦИОНОМ 
фонду државних грађевинских предузећа. 

Остала државна привредна предузећа, која нису 
обухваћена претходним ставом, полажу своје амор-
тизационе износе одређене за њих постојећим про-
писима односио по њиховим сћина.ноиским плано-
вима мод Државне инвестиционе банке на рачун 
Општедрж-авног амортизационен фонда предузећа. 

Општедожавни амортизациони фонд индустри-
ских и рударских предузећа. Опште државни амор-
тизациони фонд И осталих државних по ив реди их 
предузећа чине, почев од 1 Јануара 1948 године, 
једну целину 

II. — Амортизациони износи који се односе на 
1947 гомилу а уплаћени су после i Јануара 1948 
године сматраће се као да припадају 1948 години. 
На њих се, међутим, неће примењивати прописи по-
деле на Опште државни амортизациони фонд и фонд 
предузећа, већ се те задоцнеле уплате уносе у це-
лости у Опште држ авни амортизациони фонд. 

Предузећа ће стога, приликом полагања ам*ор-
тизационих износа Државној инвестиционој банци, 
тачно назначити која сума арс Оставља -амо ража-
ни ону квоту ЗЕ 1948 годину, A КОЈ а задоцнелу уПЛАС-
ту из 1947 године. 

У сврху контроле исправност уплата дужних 
амортизационих износа за 1947 годину, свако преду-
зеће ће доставити до 30 априла 1948 године Држав-
ној инвестиционо! <банни стање свог конта „ О б -
веза За укалкулисану амортизации" (на примен КО'ДЈ 
индустрије и рударства конто 747) на дан 31 де-
цембра 1947 /одине 

Исто тако, приликом полагања амортизациона 
износа, предузећа морају тачно назначити на« коју 
ес врсту привредне делатности ова уплата односи, 
наводећи код сваке уплате тачну о д г о в а р а х у в^сгу 
и шифру из Привремене номенклатуре делатности, 
прописане од стране Савезне планске комисије. 

Амортизациони фонд предузећа из 1946 године, 
који је положен код Државне инвестиционе банке, 
преноси Се у потпуности у Ошптедржавни амортиза-
циони фонд Стога предузећа ова* фонд више неће 
показивати у свом билансу ии у активи ни у пасиви 
(ставке 21 и 36 обрасца С-4, „Службени лист ФНРЈ" 
бр. 65/47), пошто је на овај начин угашен. Уколико 
би било задоцнелих уплата из 1946 године, сходно 
мл. 10 Уредбе о Општедржавном амортизационо*! 
фонду рударске и индустрије производње и Амор-
тизавдионом фонду државних рударских и идустри-

ских предузећа и чл. 10 исте уредбе за државна 
грађевинска предузећа, ове ће се исто тако >нети у 
О-пштедржавни амортизациони фонд. 

Анологно предњем поступиће и сва држмзиа 
1гри1вр1гдеа| предузећа осталих делатности (пољо-
привреда и шумарство, е ао бр a t e ј„ трговина« итд.). 

III. — Државна инвестициона« банка ће, према 
горе изложеном, у СВОЈИМ књигама посебно водити 
износе уплаћене за рачун, Ошшедржавног аморти-
зационог фонда а посебно износе Аморгизацисног 
фонда предузећа!. Стога ће банка, за свако предузе-
ће, отворити рачун амортизационо** фонда предузећа 
поред рачуна Општедржавног амортизационог фон-
да. Уплате у корис! Амортизационог фонда преду-
зећа банка ће књижити одвојено за свако предузеће, 
док ће се уплате у корист Општедржавног аморти-
зационог фонда књижити у корист збирних рачуна 
Огштедржавног амортизационог фонда, које ће 
банка водити одвојено за сваког административно-
оп ер а тиви ог р ук ов о ди о ца. 

Бонка ће предузећа груписати према- њиховим 
административно—оперативним руководствима и по 
•ашвдју предузећа тј . водећи рачуна- о томе да ли 
се ради о предузећима савезног, репуб либанског, 
покр атинског о шо е по обласног или локалног зна-
ч а ј а 

Пошто' се задоиме ли износи из 1947 подине неће 
делити на Опшгедрж'авни амортизациони фонд и 
Амортизациони фонд самог поои^ећа. Бећ се у цело-
сти уносе у Општедржав-ни амортизациони фонд, то 
ће 'блчка код ОЕОГ фонда посебно водити евиденцију 
о сумама уплаћеним за рачун 19-18 године и о сумама 
за протекле године. 

Индивидуалне рачуне амортизационих уплата по-
јединих предузећа, водиће брчине (пословне једини-
це .свака за своје подручје на изложени начин, према 
списковима адмикистративно-оперативних руковод-
става« и предузећа, ко Је ће у ту сврху добити од од-
говарајућег министарства финансија односно пове-
реништава и одељења за финансије, преко Д р ж а ч е 
инвестиционе банке — централе—, док ће спискове 
предузећа локалног значака добити непосредно од 
одГовараЈућих извршних одбора народних одбора. 

IV. — По истеку сваког месеца Државна инве-
стициона банка — центоала — достављаће МиниСтар-
старству финансија ФНРЈ укупан извештај о свима 
уг-латама амортизациоиих износа, извршеним у »про-
теклом месецу, и то како за савезна предузећа тако 
и за предузећа републиканског и осталих значаја. 
Извештај ће обухватити предузећа, глобално групи-
сана по значају (савезном, ре публике апек ом, по кра-
јинском односно' обласном и локалном) и одгова-
рајућим привредним ресорима и одмини стр а тиви о-
оперативним руководства™!® односно народним од-
борима! у погледу предузећа локалног значаја. Осим 
(тога«, извештај мора садржати поделу изнеше них 
уплата према териториј ама народних република, и 
то за сва предузећа истог значаја »посебно. 

Државна« инвестициона банка ће на исти начин 
достављати извештај појединим министарствима фи-
нансија 'народних република, и то -како за предузећа 
ре пу Сликарског, покрајинског односно обласног и 
локално? значаја, тако и за предузећа савезног зна-
чаја са њихове територије. 

Извештај Државне инвестиционе банке — цен-
трале — заснива се на подацима обухваћеним од 
стране банчиних пословних Јединица. Извештај обу--
хвата све амортизационе износе уплаћене у Опште-
државни амортизациони фонд и Амортизациони фонд 
предузећа У току једног месеца и доставља се од-
говарајућем министарству финансија до петнаестог у) 
наредном месецу. 
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Поред горњег извештаја банка ће, по истеку 
сваког тромесечја, достављати још и посебан изве-
штај о уплатама извршеним у протеклом периоду. 
Овај извештај има бити сређен по привредним гра-
нама држећи се горе .поменуте привремене номен-
клисуре делатности, посебно за сваку пруту преду-
зећа по значају. 

V. — У вези горњег, а ради правилне евиден-
ције извршења плана амортизации је, Министарство 
финансија ФНРЈ, министарства« финансија народних 
република, повереништво за финансије односно оде-
љење за финансије доставиће, у року од петнаест 
дана ступања на снагу овог упутства,, Државној 
м в ес гадноно ј банки — централи — тачне спискове 
свих државних привредних предузећа одговарајућег 
значака. Спис к о ш ће бити сређени, тј. груписани 
шо привредним ресорима (министарствима и коми-
тетима) и административно-оперативним; руковод-
ствима. са тачним назначењем адреса ових послед-
њих. У погледу предузећа локалног значаја, спи-
скови ових предузећа доставиће се У истом року 
главним филијалама Државне инвестиционе банке 
одговарајуће играте републике односно покрајине 
од стране народног одбора непосредно^ и то срески 
извршни одбори за предузећа тод својим руковод-
с т в а . а градски извршни одбори и месни народни 
одбори за своја предузећу са назначењем којој 
привредној прани (по наведеној номенклатури) пре-
дузеће припада. 

Поред тога, банка се мора редовно и благовре-
мено обавештавати о свакој промени насталој у по-
гледу значаја, броја и групације »предузећа. 

VI. — У смислу Уредбе о преносу државних 
привредних предузећа из надлежности једног у на-
длежност другог државног органа („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 110/47), свако државно привредно преду-
зеће приликом .промене свог значаја (савезног, репу-
бликанец^ попер атинског, обласног или локалног), 
при прелазу из надлежности Једног органа у над-
лежност другог органа!, преноси сва средства упла-
ћени у Општедржавни амортизациони фонд и 
Амортизациони фонд предузећа за -протекли 
период текуће године. Исто тако ио епоси и 
све своје обавезе поема амортизациони^! фондовима. 
Стога, износи уплаћени од стране предузећа за ра-
чун Општедржавног амортизационог фонда- у току 
године, аналогно чл. 2 поменуте уредбе, при пре-
носу предузећа прелазе У Општедржавни амортиза-
циони сћонд оног одговарајућег значаја, који сада 
предузеће има. 

VII. — У вези решења Министра финансија 
ФНРЈ IV бо 1892 ол 13 марта 1948 године („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 22/48), Државна инвестициона 
банка ће средства појединих збирних рачуна Опште-
државног амоотизационог фонда, која нису некори-
шћена по збирном фчнансиском плану појединог 
административно -оперативног руководи оца, пренети 
на друге збирне рачуне Опште државног амортиза-
ц и оног фонда, по налогу надлежног финансиског 
органа, у сагласности са ресорним министром. 

VIII. — Ово упутство о уплати амортизациоиих 
износа« државних привредних предузећа примењи-
в а ^ се, почев од 1 јануаоа 1948 године, на сва др-
жавна привредна предузећа. 

Привремена наредба о уплати амортизационих 
износа у Општедржавни амортизациони фонд II, као 
и сви други прописи о уплати амортизационих из-
носа који би били у супротности са овим упутством, 
стављају се ван сна ге. 

IV бр. 11149 
19 марта 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 
Оретен Жујовић, с. р. 

166. 
На основу чл. 101 Уредбе о спровођењу соци-

јалног осигурања по прописима Закона о социјал-
ном осигурању радника", намештеник и службеника 
прописуЈем 

У П У Т С Т В О 
О ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ 
ЧЛ. 81 УРЕДБЕ О СПРОВОЂЕЊУ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА ПО ПРОПИСИМА ЗАКОНА О СО-
ЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ РАДНИКА, НАМЕШТЕ-

НЃИКА И СЛУЖБЕНИКА 

Ово упутство издаје се у циљу остваривања 
тгр^ва осигураник^ Државног завода За социјално 
осигурање на ура-чунавање за пензију времена које 
су осигуреници n o w ли: 

Е) у народно осл обод ирачкој борби као 'при-
падници оружаних формација н аро дноослобо ди лич-
ког покрета или у борбеним и илегалним организа-
цијама ван редова оружаних формација; 

б) за време н а р о дно ос ло бо д и ла ч к е борбе на 
раду у вародноослободилачким одборима' и другим 
органима народне власти или народним друштвено-
политичким организацијама, или у њиховим радио-
ницама, предузећима и установама; 

в) као жртве фашистичког терора (од окупа-
тора и његових помагача затворени, заробљени, 
интерниран^ конфиниран,^ депортирани или одведе-
ни на принудне радове). 

У том циљу поступаће осигуреници и државни 
органи према следећем: 

I. — Осигураници запослени код државних над-
лештава, установа и предузећа, као и осигураиици 
заложени код задружних предузећа, установа ис 
организација, обратиће се ради званичног установ-
љења меродавних чињеница и издавања потврде о 
уетановљеним чињеницама органу персоналне слу-
жбе надлежном за- организациону јединицу (надле-
штво, установу или предузеће) код које се осигура-
ник налази у служби. 

Органи персоналне службе дужни су проверити 
наводе и доказе поднесене од стране осигураника, 
а у недостатку доказа провести потребан доказни 
поступак за установљење меродавних чињеница. О 
установљеним чињеницама дужни су органи персо-
налне службе издати молиоцу уверење односно ре-
шење са образложењем на основу чега се издаје 
такво уверење односно решење. 

Уверења и решења издата овим осигураницима 
од стране органа персоналне службе служе као до-
кази код подношења захтева за признање пр.ава по 
прописима чл. 81 Уредбе о спровођењу социјалног 
осигурања по прописима Закона о социјалном осигу-
рању радника, намештеник и службеника („Слу-
жбени лиот ФНРЈ" бр. 100/46). Против ових уверења 
и решења издатих од органа персоналне службе 
може се поднети жалба надлежном непосредно ви* 
шем персонално« органу, чије је решење коначно. 
Жалбу моту поднети и осигураник и Државни завод 
за социјално осигурање. 

II — За осигурани^ запослене код приватних 
послодавац, као и за лица која у време подношења 
захтева нису у радном односу, вршиће званично 
установљење меродавних чињеница o«ai орган 
Државног завода за социјално осигурање код кога 
су односни осигураник евидентирани односно# код 
кога су били последњи пут евидентирани, а» који је 
по прописима надлежан за спровођење пензионог 
осигурања. Тај орган дужди је провериш наводе И 
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доказе »поднесене од стране осиryipаника, а у недо-
статку доказа провести потребан доказни поступак 
з а установљење меродавних 'чињеница на основу] 
п р и м љ е н о г з о т е в а за признање npisisa- по пропи-
сима чл. 81 поменуте уредбе о спровођењу социјал-
ног осигурања. О установљеним чињеницама издаје 
се молиоцу посебно решење, коЈе се по званичној 
Дужности уноси у евиденцију пензионих правда оси-
г у р а н и ^ евидентирани^ код органу ко ји Је решење 
донео. 

Против- ових решења« могу осигураници .подне-
ли жалбу Министарству реда народне републике, 
чије је решење коначно. 

Ш. — Органи надлежни за издавање уверења 
и решења по тач. I и II овог упутства, спроводе по-
ступак доказивања п.о правилу сами. У том циљу 
Јмогу о ш органи прибавити потребне податке и 
1У»тврђ|ивати меродавне околности и непосредним 
саслушањем сведока.. У случајевима! где непосредно 
извођење потребних доказа код тих органа није мо-
гуће, или би било спојено е већим трошковима, 
обраћаће се ови органи за помоћ надлежним народ-
ним одборима и другим државним органима, који 
су дужни у границама своје могућности замољену 
помоћ указати. 

Органи надлежни за издавање уверења и реше-
ња нарочито ће се у свом раду користити подаци-
ма добивеним односно провереним од организација 
Савеза учесника народноослободилачког рата. 

IV. — Захтев за урачунавање у пензионо оси-
гурање времена предвиђеног у чл. 81 Уредбе о спро-
вођењу социјалног осигурању могу подносити не 
само лица која су у часу подношења овог захтева 
Пензионе осигурана У социјалном осигурању, него 

лица кој,* £у ма ftoie време пре подношења! зах* 
тева била пензионо осигурана У социјалном осигу-
рању, и то без обзира да ли после или пре оног 
времена које им се по чл. 81 поменуте уредбе им'а 
урачунати за пензију. 

Приликом стављања! захтева за издавање уве-
рења по тач. I. — односно за доношење решења 
по тач. II. —"овог упутства молиоц треба да наведе: 

1) ако је био учесник у оружаним формација ма 
народ ноосл обо ди л»з»чко г п о кр е т а: 

а) када је осигураник ступио у народноосло-
бодилачку ВОЈСКУ, п а р т и з а н к е одреде Југ ос ла ви Је и 
' Југословенов армију, односно у друге 'Оружане 
'формације народноослободилачког покрена!; 

б) у којим је командама, штабовима1, једини-1 

нама и установама оружаних формацију осигураник 
|Служи1о закључно са 1945 годином и колико вре-
мена; 

в) вееме прекида учешћа У народи оослобо ди-
лачкоЈ борби, ако Је било прекида; 

г) време к о к је осигураник провео у народ-
н о в о оболил ачксхм покрету ван редова оружаних 
формација, ако Је на такве дужности одређиван; 

д) датум када је кигураник као припадник 
ору Ж Е Н И Х фоомација заробљен, интерниран и томе 
слично и колико је времена провео У заробљеници 
рву, интернациЈИ итд.; 

ђ) датум када ј е осигураник демобилисан; 

е) чин ко ји HMiai осигураник у Југословенско] 
А Р М И Ј И ; 

ж) породично1, очево и рођено име, као и ме« 
СМ становања, улица и кућни бро ј о с и г у р а н и к . 

Молноц треба да приложи и оверен препис уве«* 
рења о демобилизација а У недостатку овог овере-
ни мре пис BOjHe књижице или других писмених ис-
права које потврђују односне наводе у доолби. Ако 

осигураник нема писмених доказа, уз молбу -треба 
д а приложи изЈаву два сведока од којих један трс,-
ба д а буде на служби У Југословенско^ армиЈи би-
ло као »активни службеник било У резерви, а »који 
моту потврдити податке наведене под а) — ж); 

2) ако је био учесник у осталим формацијама 
н»21р одеоо сло бодилачког попер ета: 

а) у ком месту, од када д о када, у ком свој-
ству и е ким је учествовао у нар одноосл обо ди лач-
ков борби; 

б) каквим доказним средствима располаже за 
доказивање одлучујућих чињеница; 

в) породично, очево и рођено име, као и ме-
сто становања, улицу и кућни број. 

Молиоц треба да приложи и све писмене доказе 
којима осигураник располаже. Ако осигураник н е - , 
ма писмених доказа треба у молби да, именује све-
доке (по правилу два) који могу под заклетвом по-
сведочи™ одлучујуће чињенице. 

Осигуреници који су као жртве фашистичког 
терора били од окупатор,а и њихових помагача зат-
ворени, заробљени, интерниран^ конфиниран^ де-
портирани или .одведени на принудне радове, дуж-
ни су уместо података под а) ове тачке навести 
•следеће податке: од када до када, где и од стране 
кога су бш»и затворени, заробљени, итд.. Ако су 
пак све или неко време -од тога провели ван подру-
чја Федеративне Народне Републике Југославије, 
дужни су навести када су и од стране кога били 
враћени у домовину. 

Ово. важи сходно и за. доказивање времена« У 
коме су осигуреници, поменути у тач. I. — и И. — 
овог упутства, били лишени слободе због њиховог 
антифашистичког држања и делатности пре насту-
пању околности изведених у уводном делу овог 
упутства (чл. 81 ст. 3 Уредбе о спровођењу социјал-
ног осигурања). 

V. — Све молбе, изјаве и исправе које се подно-
се, као и решења и уверења која се издају у по-
ступку предвиђеног у овом упутству, ослобођени су 
о д свих врста! такса (чл. 13 ст. 1 Закона о социјал-
ном осигурању радника, намештеник^ и службеника). 

VI. — Ово упутство« CTyniai на снагу даном објав-
љ и в а н ^ у „Службеном листу Федеративне На*родне 
Републике Југославија". 

1Бр. 20297 
25 фебруара 1948 подине 

Београд 
Министар рада, 

Љубчо Арсов, е. p. 

167. 
У циљу што правилније примене чл. 2 та«ч. б) и 

в) Уредбе о Трговинско] комори ФНРЈ и на основу 
чл. 16 ст. 1 Уредбе о контроли извоза и увоза1, изда јем 

Н А Р Е Д Б У 

О УЧЕШЋУ ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА КОЈА СЕ 
БАВЕ ПОСЛОВИМА ИЗВОЗА И УВОЗА НА МЕЂУ-
НАРОДНИМ ИЗЛОЖБАМА И САЈМОВИМА УЗО-
РАКА У ИНОСТРАНСТВУ КАО И О ОБАВЕЗНОЈ 
ДОСТАВИ УЗОРАКА РОБЕ ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА 

I ОВИМ САЈМОВИМА И ИЗЛОЖБАМА 

1) Трговинска комора ФНРЈ овлашћена је да 
о р г а н и з у ј КЈЧЈешће југословенски* предузећа на ме-
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ђународним сајмовима узорака и привредним излож-
бама у иностранству. 

2) ПОЈ едина предузећа (генералне и главне ди-
рекције) или установе могу и самостално организо-
вати и узимати учешће на међу народним сајмовима 
узорака и иностраним привредним изложбама трго* 
пучког карактера, уколико се претходно е тим сагла-
си Министар спољне трговине. 

3 ) Када предузећа или установе Д О Б И Ј У позив 
.Трговинске коморе ФНРЈ да доставе узорке своје 
робе за излагање на међународни^ сајмовима узо-
рака и привредним изложбама, они су дужи« да у 
утврђеном року доставе узорке на сабирно место у 
земљи које одреди Трговинска комора ФНРЈ. 

Уколико за то постоје оправдани разлози (на 
»пример велика вредност узорака) предузећа и уста-
нове нису дужни да доставе узорке; оправданост ра-
злога за нед остављање узорака делиће њихов над-
лежни администр а тов но -оп ер ативии р ук о води л ац. 

4) Послати узорци и остали изложбени материјал, 
ко;и шаљу предузећа и установе из претходних та-
чака остају и даље роба предузећа односно 
установе ко {а их шаље, те Трговинска комора ФНРЈ 
ни е л\жн« лати никакву накнаду за примљене узор-
ке. Трговинска комора, исто тако, није дужна, накна-
дити ни шгеIV, кои би настала услед оштећења узо-
рита, и з у з и м а л и случаЈ доказаног грубог нехата 
или намерног оштећења. 

• 5) Предузећа и установе које шаљу узорке свој»е 
робе, дужне су да саме сносе трошкове транспорта 
узорака од места отпреме до сабирног места у зем-
љи, као и трошкове за повраћај узорака од сабирног 
места до предузећа као места отпреме. Остале пре-
возне трошкове сносиће Трговинска комора ФНРЈ. 

6) Трошкове из тач. 5) ове наредбе, предузећа и 
установе, на ко, е се ов.а наредба односи, покриваће 
из доприноса за раци овали зани ју и подизање нивоа 
културног трговањ-а са ииостралством у смислу 
чл. 5 Уредбе о трошковима државних предузећа 
која се баве извозом и увозом 

7) Ова наредба ступа на снагу даном обдалли-
вг.ња у „Службеном листу Федеративна Народне 
Републике Југославије". 

ХИ бр. 3303 
17 марта 1948 године 

Београд 
Министар спољне трговине, 

Мелентије Поповић, е. р 

168. 

На основу чл 11 Уредбе о трошковима и добити 
државних угоститељских предузећа од 31 децембра 
39-16 године, у вези Наредбе о категоризацији држш-
гих угоститељских предузећа од l l Јануао.а 1947 го-
дине и у сагласности са Претседником Привредног 
савета Владе ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О ЦЕНАМА ПАНСИОНА У ДРЖАВНИМ УГОСТИ-
ТЕЉСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У КЛИМАТСКИМ, 
БАЊСКИМ И ТУРИСТИЧКИМ МЕСТИМА У 

СЕЗОНИ 1948 ГОДИНЕ 

1) Цене једно дневног пансиона за једну особу не 
П О Д Р У Ч Ј У целе Федеративне Народне Републике Ју-
г о с л а в ^ могу бити* 

а) у предузећима категорије I (специјалне) од 
230 до 350 

б) у предузећима категорије ГО1 од 135 до 180 
в) у предузећима категорије Н/2 од 115 до 135 
Цене за поједина угостителска предузећа у гор-

њим границама (узевши у обзир карактер предузећа, 
висину нивоа услуга, намештај, изглед соба итд.) 
одређиваће ацминистративно-оперативни руководи-
лац предузећа. 

2) Ове цене примењују се на домаће посетиоце, 
и то само мада Је у питању пансионско заузимање 
места за ш0мање пет даша, цене дневног пансиона' за 
пролазнике који узимају пансион са бројем дана 
испод минимума, повисују се за 15%. 

3) Деца испод 10 година старости, ако ке користе 
засебну постељу, плаћају дечји пансион (70% нор-
малнога пансиона). 

4) Свако др живио угостителско предузеће у кли-
матским, бањским и туристичким местима, које је' 
уврштено у категорију ТП и II/2 M O O I најмање једну 
четвртину постељу издавати уз .пансион по најнижим 
ценама. 

5) Попуст ИЗ тачке 1 (б) Наредбе Владе ФНРЈ од 
Зј маја 1947 године о повластицама члановима Једин-
ствених синдиката ЈугославиЈе, као и осталим кате-
горијама посетилаца, ко т м а је то право признато 
одлукама Министарству финансија ФНРЈ бо. 2G576 од 
16 јула 1947 године и бр. 302 од 19 јула 1947 голине, 
за време коришћења годишњег одмора обзачунавзће 
се од цена пансиона одређених У тач. 1 тг наредбе. 
' 6) Ова наредба ступа на Снагу даном сб|авжи-
вања у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југослвије". 

Бр 2940 
12 марта 1948 године 

Београд 
Министар 

трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

Сагласан, 
Претседник Привредног савета 

В л м е ФНРЈ. 
Борис Кидрич, е p. 

169. 
На основу члана 27 Закона о таксама, а у саг-

ласности оа Претседћ&шш Владе ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОСЛОБОЂЕЊУ ОД ТАКСА У ПОСТУПКУ ПРЕД 
ПОМОРСКОМ И СПОЉНО-ТРГОВИНСКОМ 

АРБИТРАЖОМ 

1) У спорним поступцима пред помор еко, м и 
спољно-трговинском арбитражом при Трговинско]* 
комори ФНРЈ, као и за поравнање у овим поступ-
цима, не плаћају се државне судске таксе. 

2) Ово ослобођење не односи се на поступак 
навршења арбитражни^ одлука од стране државних' 
органа, нити иа друга писмена и радње, КОЈ е држа-
вни органи предузимљу у вези са арбдаражним шо* 
ромима. 
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3) Ово решење ступа на( снагу даном објаељи-
BialHbia у „Службеном лисцу Фдаер^тиЂне Неродне 
рЈепублике Југослав иј е". 

Ш бр. 9690 
8 марта 1948 године 

Београд 
•Министар финансии, 

Сретен Жујовић, е. р. 
Сагласан 

Претседник Владе ФНРЈ 
в Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

170. 
На основу члана 2 Уредбе о продаји пољопри-

вредних производа везаној са правом иа куповину од-
ређених индустриских производа по нижим једин-
ственим ценама доносим 

Р Е Ш Е Њ Е БР. " 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВО-
ДА КОЈИ ЋЕ СЕ КУПОВАТИ ОД ЗЕМЉОРАД-
НИКА-ПРОИЗВОЂАЧА И СЕЉАЧКИХ РАДНИХ 
ЗАДРУГА ПО ОДРЕЂЕНИМ ДРЖАВНИМ ЦЕНАМА 

(ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА) 

1.— Земљорадничке набавно-продајпе задруге, 
срески задружни пословни савези, државна откупна 
предузећа и друга овлашћена државна предузећа ку-
поваће од земл>орадннка-произвођача и сељачких рад-
них задруга по одређеним државним ценама (веза-
ти м ценама) следеће пољопривредне производе: 

I.— СУВО МЕСО (свињско, овчје, К О З Ј О ) 

II— СУВУ СЛАНИНУ 

III.— ЛЕКОВИТО БИЉЕ, и то: 

1. Камилица свежа (Chamomillae) 
2. Зовни цвет без петељки, базговина (Sambuci. sine 

stipites) 
, 3. Цвет од диви зм е (Veirbasci) 

4. Цвет турчињак, дивљи црвени мак (Rhoeados pa-
pa verts) 

5. Велебиље, бум, девесиње, норик-лист (Beliado-
nnae) 

6. Беличаста пустикара, бесник, напретек (Digitalis 
kanata) 

7. Ловоров лист (Laun) 
8. Трпутац, боквина трава-лист (Plaiitagmis) 
9. Датура, фатула (Stramonn) 

10. Копривин лист (Urticea) 
•111. Матичњак лист (Mekssae) 
12. Буника (Hyoscami) 
13. Лист од црног слеза (Malvae silvestris) 
14. Кадуља, жалфија, куш-лист (Salvlae) 
15. Горка детелина (Tritolii fibrini) 
)1б. Медвеђе уши (Uvae ursi) 
17. Матичњак-трава (Melissae) 
18. Кадуљак, жалфиа, куш-тоава (Salviae) 
19. Дивљи шимшир (Berberidis rad?cis) 
20. Крковина (Rhamni frangulae i fallax) 
21. Бели слез, огуљен, исецкан (Althaeaе decort cata 

consc) 
22. Јесењи каћ V,H,кор ен (Colchioi) 
23. Маслачак (Taraxaci) 
24. Јагорчевина. јаглика, јаглац (Primulae) 

25. Једић (Aconiti) 
26. Оман (Enulae) 
27. Одољен (Valerianae) 
28. Линцура (Gentianae) 
29. Велебиље, бум, девесиње, норик-корен (BelDado-

nnae) 
30. Иђирот (паран) (Acori calami) 
31. Навала, црна папрат (Filicis maris) 
32. Клека, плод боровине и вења (Jumper! communis 

i oxycedri) 
33. Плод (боквице) од ловора (Lauri) 
34. Јесењи каћун-семење (Colchici) 
35. Шпанска мува, буба јасеновача (Cantharides) 
36. Храстова маховина (Lichen quercus) 
37. Главница од ражи, сниЈет. ривени рожички, ра-

жени рошчић (Secale cbrnutum) 
2.— Ово решење ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југо<славиЈе'\ 

Бр. 3579 
20 марта 1948 године 

Београд 
Министар тр поа ине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

171. 
По указаној потреби а у вези Решења о укидању 

и ликвидација преосталих државних фондова По ^Р-
12Si од 28 новембра 19^8 године („Службен« лист 
ФНРЈ" бр. 98/1945) донесте 

Р Е Ш Е Њ Е 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕН* \ БР. ПОЛ. ГЛ 
О НАПЛАТИ ВАНРЕДНОГ ДОПРИНОСА НА ЛУЧ:;Е 
ПРИ СТ ОЈЕ Е У КОРИСТ ФОНДА ЗЛ ГРАБЕНА 
И УРЕЂЕЊЕ ЛУКА И ПРИСТАНИШТА НА МОРУ 

ОД 19 ЈАНУАРА 1946 ГОДИНЕ 

Укидају се одредбе о наплати ванредног допри-
носа на л|учке пристојбе и лучке лежерние прописане 
решењем бр. Пол 337 од 19 Јануара 1946 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 11/1946). 

Ово решење примењиваће се са 1 фебруара 1943 
године 

Бр. 2819 
17 марта 1948 године 

Београд 
МИНИСТЕР поморства, 

Вицко Крстуловић, с. р. 

172. 
На основу чл. 7 Уредбе о Фонду руководства 

предузећа (Фонд руководства) и Централном фонду 
•предузећа (Централни фонд) државних предузећа 
која се 6aibe извозом и увозом, у сагласности са 
Претседником Привредног савета Владе ФНРЈ 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПРИНОСУ КОЈИ ЋЕ ДРЖАВНА ПРИВ0Е ЦИА 
ПРЕДУЗЕЋА КОЈА СЕ БАВЕ ИЗВОЗОМ И УВОЗОМ 
УПЛАТИТИ У ФОНД РУКОВОДСТВА ЗА 1946 

ГОДИНУ 

1) Постотак доприноса, КОЈИ ће државна привре-
дна предузећа моја се баве извозом и увозом а 

Број 24 — Стч-ана 275 



Страна 276 — Број! 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда, 24 март 194ТЈ 

стоје под административно* оперативним руков суд-
ством Министарства спољне трговине уплатити у 
[Фонд руководства, одређуј© се са 5% од укупне 
'добити К О Ј У су та предузећа постигла у 1946 години. 

2) Министар спољне трговине ће двојим реше-
њем у оквиру одређеног износа из претходне тачке 
одредити колихо ће које од предузећа која се баве 
извозом и увозом а стоје под адмиинстративно-
кшеративним руко водством Министарства спољне 
трговине улегли у Фонд руководства свог предузе-
ћа за 1946 годину. 

3) Ово решење ступа на снагу даном објављи-
в|ан>а у „Службеном листу, Федер1аггивн1е Наводне 
Републике Југославија. 

ХП бр. 2618 
9 јануара 1948 године 

Београд 

Министар спољне трговине, 
Мелентије Поповић с. р. 

Сагласан 
Претседник 

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

173. 
На. основу члана 13 Закона о удружењима, збо-

ровима и другим јавним скуповима & по испуњењу 
услова из чл. 14. 16, и 16 закона доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ ОСНИВАЊА И РАДА САВЕЗУ ЛИ-

КОВНИХ УМЕТНИКА ФНРЈ 

Одобрава се према поднесеном статуту оснива-
ње и рад Савезу ликовних уметника ФНРЈ са се-
диштем у Београду а са делатношћу на територији 
Федеративне Народне Републике Југослвије . 

IV бр. 3640 
8 марта 1948 године 

Београд 
Министар унутрашњих послова, 

Александар Ранковић, с. р. 

174, 
Према указаној потреби доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТВАРАЊУ ЦАРИНАРНИЦЕ У СЕЊУ И О 
ОТВАРАЊУ, УКИДАЊУ И ПРОМЕНИ ТЕРИТОРИ-
ЈАЛНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ЦАРИНСКИХ ОДЕЉАКА 

1) Отвара се.царинарница у Сењу и царински оде-
љци у Новом, Светом Јурју и Карлобагу, који ће под-

падати под територијалну и службену надлежност 
царинарнице у Сењу. 

2) Укидају се царински одељци у Терезином По-
љу — цар ин ар нице Копривница, и у Сењу — цара* 
нар нице Ријека. 

3) Царински одељци у Цресу, Малом Лоадињу ис 
Раши искључују се из територијалне и службене над* 
лежности царинарнице Пула и укључују у територија-
лну и службену делатност царинарнице Ријека. 

4) Управа царина стараће се о извршењу овог, 
решења и спровести даље потребне мере. 

VII бр. 20179 
6 марта 1948 године 

Београд 
Министар спољне трговине, 

Мелентије Поповић, е. р 
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