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114. 
На основу члана 30 Основне уредбе о шринадле-

жностима савезних државних службеника, у спо. 
разуму са Министром финансија, ФНРЈ и Претсед-
ником Комитета за законодавство и изградњу на-
родне власти Владе ФНРЈ, а ито одобрењу Претсед-
н и к Владе ФНРЈ, »преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРЕМИСКИМ ДОДАЦИМА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ 

ЈУГОСЛОВЕНСКИ« ДРЖАВНИХ ЖЕЛЕЗНИЦА 

Члан 1 
За службенике југо-словенских државних желе-

зница устаиовљавају се премиски -додади, и то: 
1) премиски додатак за повећање уредности У 

саобраћају возова; 
2) (премиски додатак за премашена просечне 

месечне' норме километраже локомотива; 
3) премиски додатак за превлачење тешких 

возова; 
4) додатак возним службеници^ зч повећане 

трошкове живота три путовању; 
5) додатак за ноћни рад; 
6) награда за проналажење опасних кварова на 

колим3. У саобраћају; 
7) награда за »пронађену лрснуту шину; и 
8) награда за извршене наплате од шутни,ка у 

возу. 

Овај додатак може износити највише до 30% од 
•смањених трошкова експлотације за све учеснике 
из члана 2. 

И. — Премиски додатак за премашена просечне 
месечне норме километраже локомотива 

Члан 4 -
'Премиски додата* за премапѓење просечне ме-

сечне километража локомотиву заводи се за>службе-
нике на пословима: предложача у ложионица над-
зорника вуче, техничара и инжењера вуче у ложи-
оница чији је стасао директно везел з а послове 
вуче, заменика шефа ложионице за екоплоатацмју и 
шефа ложионица. 

Овај додатак припада службенидима -који врше 
наведене послове на основу премашен^ просечне ме-
сечне норме километраже локомотива подређеног им 
радног колектива односно организационе јединице. 

Члан 5 
Премиски додатак за премашена просечне ме-

сечне норме километража локомотива -износи -за 
сваки проценат премашена норме 2% од основне 
месечне плате службеника наведених у члану 4. 

Члан 6 
Месечна норма километара Једне локомотиве 

представља броЈ километара које једна, локомотива 
треба да пређе у месецу. 

I. — Премиски додатак за повећање уредности 
у саобраћају возова 

Члан 2 

Премиски додатак за повећање уредности V 
саобраћају возова заводи се за службенике на по-
словима: комичара, кондуктера, манипуланта воза, 
возовође, ложа"* парне локомотиве, помоћника на. 
електрично], електромотор^ ' и моторног локомо-
тиви и моторним колима, машиновође парне, елек-
тричне, електромоторне и моторне вуче, отправника 
возова и надзорника маневре у ранжирним, распо-
редним и полазним станицама, отправника возггза 
у ' међусташшама и саобоаћајних депонената , ста-
ријих диспонената, шефова сектора и помоћника 
шефова сектора у саобраћајном секторима. 

Члан 3 
Висину додатка за повећање уредности у сао-

браћају возова одређује упутством генерални дипек-
тор железница по одобоењу Министра саобраћаја 
на основу смањења трошкова експлоатоније услед 
повећања уредности у саобраћају возова. 

III. — Премиски додатак за превлачење тешких 
возова 

Члан 7 
Премиски додатак за превлачење тешких возова 

заводи се за службенике на пословима: ложача 
парне локомотиве, машиновође парне вуче, отправ-
ника возова и надзорника маневре. 

Члан 8 
Премиски додатак за превлачење тешких возова 

припада у подједнако^ износу ложачу и машино-
вођи 3д, сваки превучене! тешки воз стоеко оптере-
ћења по таблицама додатка реду вожње на меро-
давном успону Бучног сектора и износи: 

1) за 10% преко оптерећења од 40—60 динара1 

2) за. сваких даљих Б% од 30—БО динара. 
Ако на локомотиви раде два ложача онда сва-

ком припада: 
1) за 10% преко оптеоећења од 25—35 динара; 
2) за. сваких даљих 5% од 20—30 динара. 
Овај додатак не припада' ако није постигнута ; 

прописана техничка брзина. 
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Члан 9 
Отправнику возова и надзорнику маневре при-

пада за сваки састављени и отправљени тешки воз 
лреко оптерећења по таблицама додатка реду во-
жње на мер^давном успону; Бучног сектора, и то: 

1) за 10% преко оптерећења од 20—30 динара; 
2) за сваких даљих 5% од 15—25.динара. 

Члзн 10 

Иг којим ће се вученим секторима примењивати 
^додатак за 'превлачење тешких ѓ возов а и начин при-
• аѕне, * као ' и висину додатка,< одређује генерални 
^директор- Ж€л«зница. 

I V . — Д о д а т а к водним ^ужбеницнма за повећане 
трошкове живо1а при путовању 

Члан И 
Додатак за повећане трошкове живота при пу-

товзњу заводи се з а возне службенике'на' пословима: 
кочничара кондуктера, -манипуланта воза, возовође, 
ложача парне локомотиве, ложача парног котла, 

• помоћника • на "електрично], Чшемрштдџшј пи мо-
д е р н о ј локомотиви и>моторним колима и ^машино-
в о ђ е "парне, "електричне, ! електромоторне иг -моторне 
^вуче. 

Члан 12 
- Додатак за повећане *трошкове живота при 'пу-

товаху "Препад ̂  возним службеницима за1 време'Нро-
ведено* в а ' в о з у - п о реду-вожње, ' р а ч у н а л и «»и'»нор-
мирано време за припремну и завршну службу за 
сваки- воз Време проведено на радилишту код рал-

•ших 'И помоћних возев? признаје се V стварном 
-'ИЗНЕСУ. 

Члан 13 
Додатак за повећане трошкове живота при пу-

товању износи за сваки признати час по члану 12, 
• и то: 

1) за службенике на локалним возовима по 
2,5 динара; 

2) за службенике нд кружним возовима по 
3,5 динара; 

3) за службенике на свим осталим возовима по 
5.— динарз. 

Члан 
\ 

Додатак за ноћни рад износи од 0,5% д о 1,5%. 
од основне месечне плате службеника за сваку ноћ. 

-Видина овог додатка зависи од врсте службе 
коју службеник обављ а 'ноћу. 

VI. — Награда за проналажење опасних кварова 
на колима у саобраћају 

-Члан 17 
Награда за -проналажење опасних 'Кварова на 

колима у саобраћају заводи се за службенике на 
пословима прегледача кола и износи: 

,1)'За"ПроИвђену«пукотину на осовини $00.— ди-
нара; 

2) за пронађену пукотину на точку или1 бан лажу 
100— динара; 

3) за пронађену пукотину на возном уређају 
Ш.—' 'динара . 

^ О д в у к у ' о ' и с п л а т н и в е награде доноси надлежни 
•шеф ^ожионице. 

VII. — Нагнала - за пронађену прсну ту шину 

Н м н 18 
Награда за "пронађену и 'предавдошу лронугу 

шину у износу од 500 динара заводи се за слу-
жбеиике југословецскихидра&авних- железница и при-

пада им под условом д а . ј е гарснута шина пронађена 
на отворено; "прузи или главним пролазним колосе-
цима у станици и о томе' поднета благовремена при-
јава. 

-Одлуку о^тзша*ги т в е 'награде доноси надлежни 
шеф секције за 'одржаваше пруге. 

У4Н. — Награда еа извршене наплате од путника 
у в о з у 

Члан 19 
Награда за извршене наплате од путника у возу 

заводи се за, службенике који врше послове кондук-
тера у возу 

Ова награда се исплаћује од наплата извршених 
у возу, изузев наплате возне цене и разлике возне 
цене., и наноси: 

1) 50% од извршених наплата додатка на возну 
цену; 

2) 5% од осталих извршених наплата. 

Члан 14 
Службеници који у кра јњој станици ван доми-

шља или некој међустаниии проведу без своје кри-
вице дуже од 24 часа Добијају за то време 50% од 
дневнице по прописима за службена путовања. 

V. — Додатак за ноћни рад 

Члан 15 

Додата« за ноћни рад заводи се за службенике 
југословенски* државних железница, изузев возних 
службеника, који стално раде ноћу по распореду 
прописаном од стране надлежног старешине. 

Као ноћни! рад 'Подразумева се свака служба која 
се завршава после 23 час а

 и л и почиње пре ,4 часа. 

IX. — Завршне одредбе 

Члан 20 
Начин одређивања норми и упутство за примену 

• овог правилника и обрачун додатака прописује ге-
нерални директор железница по одобрењу Министра 
саобраћаја. 

Члан 21 
Одредбе" чл. 11, 12, 13 и 14 овог правилника при-

мењиваће се и на магацинске раднике који прате 
лако-брзо-теретне возова 

Члан 22 
Додаци по овом правилнику исплаћиваће се ид 

1 јануара 1948 године. 
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Члан 23 
Овај правилник студа на снагу дамом обједом-

вања у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославија. 

Бр. 2236 
28 фебруара.. 1948 године 

Београд 
Министар саобраћаја, 

Т*ДО0 В у ј а к о в и ћ , с. р. 
Министар финансира, 

Сретен Жујовић, с. р. 
Претседник Комитета за законодавство 

и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Одобравам* 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

115. 
На основу члана Основне уредбе о пр надле -

жностима савезних државних службеника, а у сагла-
сности са Претседником Владе ФНРЈ и Министром 
финансија ФНРЈ, л.рописујем' 

П Р А В И Л Н И К 

О ДОДАЦИМА ПО ЕФЕКТУ РАДА ЗА ВОЗНЕ И 
МАНЕВАРСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ 

ДРЖАВНИХ ЖЕЛЕЗНИЦА 

Члан 1 
За возне и маневарске службенике југословенеких 

државних, железница установљавају се додаци по 
ефекту рада и то: 

1) додатак за премашена месечне норме киломе-
тара возних службеника и 

2) додатак за премашена месечне п о ме рада-
маневарских службеника. 

X. — Додатак за премашена месечне норме киломе-
тара возних службеника 

Члан 2 
Дол атак за премашена месечне норме киломе- -

тара знео чи се за возне службенике на пословима: 
кочничара, маиипуланта, возовође, ложача парне 
локомотива помоћнику на електрично^, електромо-
торној и моторног Л О К О М О Т И В И VI моторним колима и 
машиновође парне, електричне, електромоторне и 
моторне вуче. 

Члан 3 
Додатак за премашена месечне норме киломе-

тара возних службеника износи 1,5% од основне 
месечне плате за сваки проценат »премашена номаде. 

Члан 4 
Месечна на^м<? километара г.^^тставл^а одрађени 

број километара' које возни службеници треба да 
прооутују у месецу* 

Месечна норм* километара утврђује се посебно 
за сваку релацију и врету воза и .независна је од 
броја дана у једном* календаром* месецу. 

Члан 5 
Свако путоваше, на одређеној релацији и врсти*.-

воза изражава се процентом ^и»вршења месечне норме} 
километара за то путоваше. Сабирањем' ових про*., 
цената сва путовања ,у месецу добија се у«уш«-
проценат извршења месечне норме километара. 

II. — Додатак за премашена месечне норме рџдл 
маневарских службеника 

Члан 6 
Додатак за премашена месечне норме рада за-; 

води се за маневарске службенике на пословима: 
маневрише, руковаоц маневре, скретничара на ма-
неври, ложача парне локомотиве, помоћника на' 
електричној, електромоторној и вдаторној локомо-
тиви и машиновође парне, електричне, електромот 
торне и моторне вуче на маневри. 

Члан 7 
Додатак за премашена месечне норме рада, ма-

неварских службеника износи: 
1) за службенике на пословима: маневрише, ру-

коваоца маневре, ложача парне локомотиве, параћ-
инка на електричној. електромоторној и моторно! 
локомотиви и машиновође парне, електричне, еле&-
тромоторне и моторне вуче на маневри 1,598... од 
основне месечне плате за сваки проценат према-
шена норме; 

2) за службенике на пословима: скрртс-шчгра ко-
ји су запослени на мрнеори од ос.:-.01.не месечне 
плате за сваки проценат премашена норме; 

Члан Ѕ 
Месечна норма рада мзнепарсмк службеника 

претставља збир јединица разних врста мапеварсхог 
рада које једна маневарске партија треба да изврши 
у месецу. -

Члан 9 
Номен.клатуром мане-в-зрског рада рашчлањује 

се маневарски рад на основне јединице, на примеа: 
састављање груне кола, растављање групе кола, 
пребацивање групе кола са једне на Другу ару-чу 
колосека, састављање композиције теретног воза, 
постављање месних кола итд. 

Номенклатури' маневарског рада, утврђује гене-
рални директор железница. - -

Члан 10 
Нормирањем се утврђује .посебно за свако мане-

в а р а ^ место колико основних јединица мачеваоског. 
рада треба Је диа маневдрска мартија да изврши^ у 
месецу. 

(При нормирању треба узети у обзир све месне 
прилике. 

Члан 11 
Свака једини-цг маневарског рада има своју про-, 

центуалну предност од норме за јелку смсау. 
Сабирањем процената з а све јединице маневар* 

скот рада извршене у једној смени израчунава се 
укупан проценат извршења норме маневарског рада! 
једне смене. 

Сабирањем процената извршења норми мзне-
варског рада свих смена у месецу и дељењем са 
прописаним бројем смена добија се укупаи про-
ценат извршења месечне норме маневзрског рада. 



Страна 200 — Вриј 17 С Л А В Е Н И ЛИСТ Субота, 28 фебруара 1948 

Члан 12 
У случају увођења метода маневриса*>а са ком-

п л е т н и м партијама могу у додатку за премашена 
месечне нор^е рада маневарских службеника уче-
ствовати сви службеници у саставу к о м п л е т н и х 
партија (^описиван кола, прегледач кола итд.). 

III. — Завршне одредбе 

Члан 13 
Начин одређивања норми и упутство за при-

мену овог правилника и обрачун додатака прописује 
генерални директор железница по одобрењу Мини-
стра- саобраћаја. 

Члан 14 
Додаци по овом правилнику могу се заводити 

у оним јединицама у којима норме буду установљене, 
а исплата додатака ће се вршити од 1 јануара 1948 
године. 

Члан 15 
Одредбе овог правилника неће се примењивати 

на. службенике пруга колосека 0,60 м. 
Главне дирекције експлоатации железница ће 

одредити поуге нормалног колосека и колосека 0,76 
м. на којима ће се примењивати одредбе овог пра-
вилника. 

Члан 16 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Ер. 2237 
23 фебруара године 

Београд 
Министар саобраћаја, 

Тодор Вујасиновић, с. р. 
Сагласни: 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар Народне одбране, 

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

Јачина односно капацитет 
пловног објекта 

116. 

На основу чл 23 и 30 Основне уредбе о прана-
дл елен ост и »ла савезних државних службеника, у спо-
разуму са Министром финансија ФНРЈ и Претсед-
•ником Комитета за законодавство и изградњу на-
родне власти Влада ФНРЈ, а по одобрењу Претсед-
н и к В. Ја де ФНРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ФУНКЦИОНАЛНИМ И ПРЕМИСЛИШ ДОДАЦИ-
МА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ 

И ОСТАЛЕ ЧЛАНОВЕ ПОСАДА ПЛОВНИХ 
ОБЈЕКАТА 

А. ФУНКЦИОНАЛНИ ДОДАТАК 
Члан 1 

Према својству укрцава , јачини односно капа-
цитету пловног објекта члановима посаде припада 
функционални додатак, и то : 

" • Е К Г У - ѕ х ѕ г 
објекта с т р о ј а 

Динара месечно 
1. Путнички бродови 

од 100 до 400 КС — 
преко 400 КС — — 

2. Тегљачи и моторни тер*чњаци 
од 200 до 450 КС 
од 451 до 900 КС 
преко 900 КС 

3. Багери 
преко 100 м3/час. — -

600.-
т -

600.-
900.-

1*00.-

540.— 

450.-
750.-

450.-
750.-
900-

45Ј.-

За време зимовнике управи зимског склоништа 
припада функционални додатак, месечно, на посло-
вима, и то: 

Динара 
1 заповедника зимовника — — — 1.200.— 
2. помоћника заповедника зимовнике 1.1)>0.— 
3. манипуланта и I крмара з и м о в н и к 900.— 
4. II крма.ра зимовника '50 — 

Б. ПРЕМИСКИ ДОДАЦИ 

I. — Додатак на име специјалних услова живота и 
рада на пловним објектима 

Члан 2 

Члановима нормиране посаде за сваки дан укр-
ц а н е припада додатак на име специјални* услова 
живота и рада на плавним објектима, и то: 

1) На пловним објектима у саобраћају: 
а) са сопственим погоном до 50 тона и стисну-

ћа 30.-— динара дневно; 
б) са сопственим погоном преко 50 тона исти-

снуће 20— динара дневно; 
в) првим бродским крмарима на пловним об-

јектима са сопственим погоном преко 200 КС 30.— 
динара дневно; 

г) на пловним објектима без сопственог по-
гона 20.— динара дневно; 

д) на пловним објектима који превозе нафту 
и нафтине дестилате 25— динара дневно; 

ђ) на пловним објектима који превозе шљу-
нак и песак товарен багером 25.— динара дневно. 

2) На свим пловним објектима у оправци и за 
време зимовања 10.— динара дневно, 

3) На извађеним пловним објектима на које се 
упућује посада у сврху очувања или одржавања у 
пловном стању, до уласка пловног објекта у бро-
доградилиште или зимовник 30— динара дневно. 

4) На пловним објектима који саобраћају са 
ин остра« ств ом од дана прелаза границе д о дана 'По-
вратка У земљу припада више по 20.— динара дне-
вно. 

Ова ј додатак не припада епроводчицима на сек-
тору Рача на реци Сави. 

II. — Додатак на име хранарине 

Члан 3 
Члановима 'нормиране посаде на свим пловним 

објектима и У свим случајевима (саобраћај, оправка, 
распрема, зимовање иноиранство и д р ) припада на 
име хранарине по 30.— динара дневно. 

Упутство у вези са исхраном прописаће гене. 
радни директор унутрашње пловидбе. 
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III. — Премиски додатак на уштеду горива 

Члан 4 
Члановима нормиране посаде укрцаним на плов-

ним Објектима, који својим радом непосредно по-
стижу уштеду у гориву, припада премиски додатак 
на име уштеде у гориву 

Члан 5 
Норме за потрошњу угља одређују се за сваки 

пловни објекат, и то: 
1) за једа« тонски километар уговареног терета; 
2) за један километар теретњака у вучи; 
3) за један бродски километар; 
4) за један кубни метар избагерованог или и с к -

вареног материјала елеватором; 
5) <Ја један час рада на локалним и споредним 

рад*вима пловног објекта; и 
6) за рад помоћних постројења и парног гре-

јања. 
Норма под 1). 2) и 3) обрачунава се посебно за 

сваки сектор пловног п>та за узводно и низводно 
»утов ање. 

Чл:и 6 
Норма потрошње угља одређује се у 'нормал-

ном увљу. 
Као нормални угаљ сматра се онај угаљ, који 

при сагоревању у одређеном котлу даје 2904,28 ко-
рисних кило! рам калорија. 

Прерачунавгње поједних врста угља на нормал-
ни угаљ врши се множењем утрошене количине 
угља са његовим еквиваленти. 

Члан 7 
Еквивалент за сваку врсту угља је број који 

показује однос корисних калорија сагоревање^* по-
јединих врста горива у одређеном котлу према ко-
рисним калоријама нормалног угља и израчунава се 
во обрасцу; 

е , СЗ. • *)К 
2^04,28 

где је : е = еквивалент За поједине врсте горива 
= доња то-плотнд, моћ радног горива 

ГјК = коефициент корисног дејства котла 
који се постиже при сагоревању тога 
горива. 

Члан 8 
За течна горива: плинско уље и бензин код мо-

тора са унутрашњим сазревањем, норме се утвр-
ђуј»у у стварним количинама тих горива. 

Члан 9 
Премиски додатак на уштеду горива заводи се 

за службенике, на пословима: ложача (мазача), 
управитеља моторног чамца, управитеља строја, 
»©моћнике управитеља строја, II крмара и I крмар а. 

Члан 10 
Укупни издатак за -овај додатак износи 25—50% 

од вредности уштеђеног горива. 

Члан 11 
Висину премије за поједине службенике и оста-

де чланове посада и начин обрачуна .прописује ге-
нерални директор унутрашње пловидбе. 

IV. — Ронилачки додатак 

Члан 12 
, ( Службепицима који изводе ронилачке »послове, 

обзиром на нарочите напоре, опасност по живот и 
специјалне околности под којима -се радови изводе, 
исплаћује се додатак за" сваки проведени час под 
водом. 

Члан 13 
Часови роњења деле се на корисне и некорисне. 

Ронилац увек иде под воду са задатком и уколико 
га. изврши са успехом, проведено време под водом 
сматра се за корисно, у .противном некорисно. 

Члан 14 
Ронилачки додатак припада рониоцу за корисне 

часове роњења., и то: 
1. — кад рони до 6 м. дубине по 60.— динара 

за сваки час проведен под водом.; 
2. — за сваки даљи дубински метар рониоцу 

припада још по 10— динара на час; 
3. — за рад у јаким струјама (када је брзина 

ток а воде већа од једног метра у секунди) по ди-
нара 10.— више на награду из тач. 1 и 2; 

4. — за рад под -воодм која је хладнија од 
—10°С даје се 10% више од награде из тач. 1 и 2; 

5. — за рад под водом на резању, и .варењу са 
апаратом ка-о и за рад са експлозивом даје се по 
20% више од награде из тач. 1 и 2. 

Члан 15 
Службеник, који врши службу помоћника рони-

оца, а осамостаљен је као ронилац, прима 50% ро-
нилачког додатка. 

Службеник, који врши службу помоћника рони-
оца, а није осамостале« ронилац, већ им а само до-
вољан број часова роњења (најмање 20 часова) и 
показан успех у раду, прима 20% ронилачког до-
датка. 

Службеник, који врши службу помоћника рони-
оца, а није о с а м о с т а л е ронилац, нити има 20 ча-
сова роњења, не прима ронилачки додатак. 

Члан 16 
Некорисни часови роњења плаћају се за 26% 

мање од корисних. 

V. — Премиски додатак за вађење потопљених 
објеката 

Члан 17 

За вађење потопљених објеката пре планом 
предвиђеног рока за сваки поједини објекат при-
пада члановима екипа премиски додатак у износу 
од 1% од'основне плате, која им припада за ствар-
но време трајања радова за сваки % скраћења пла-
ном предвиђеног рока трајања радова. 

У време трајања радова на вађењу објеката ра-
чунају се ови припремни и завршни радови. 

Члан 18 
Планом радова узимају се у обзир сви услови 

код којима се рад обавља, и то: 
1. врста објекта; 
2. категорија тежине радова е обзиром на: 

а) положај објекта; 
б) дубину; 
в) замуљеност; и 
г) оштећење* 

3. средство за вађење; и 
4. бројно стање екипе. 
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Члани!*;' 
Додатак за вађење • сшшпљеишх објеката- мре 

рока предвиђеног планом радова обрачунава« се ио 
окончању р а д о в а н а поједином*објекту 

VI. — Премиски додатак за спровођење пловних 
објеката на сектору Рана на реци Сави 

Члан 20 
Служб&надима КОЈИ врше послове ©проводника 

пловних објеката на сектору-Рача на реци Сави 
припада за сваки- спроведени плови« објекат дода-
так V износу ол динара 40— . 

Од овог додатка припада: 

На пословима 

X, — Премиски^ од атак за спуштање пловних 
објеката уз помоћ водене струје 

Члан 25' 
Члановима нормиране .посаде теретњака, танког 

•ва :и дрварица • када по одобрењу, спуштају, пд есади' 
објекат уз помоћ водене струје, припада додала«-
од километра, и то: 

П а 
пословима празан 

За спуштени пловни објект 

полутоварен пунотоварен 

Д и н а р а 

Морнар а 
Крмача 

7.~ 
9 -

9,— 
12.— 

11, -
15.-

Спроводника 
Помоћник« 

VII. — Додатак за спровођења пловних објеката на 
реци Дунаву 

Члзн 21 
Спроводпиичма бродов! и теретњака у сектору 

Ђеолапа припада додатак ша сваки километар спро-
вођења, и то: 

1. спроводник брода 0,50 динара за сваки ки-
лометар; и 

2. спроводник^- теретњака по 0,30 динара за 
сваки километар.. 

Члан 22 
Спр (звоницима бродова и теретњака У сектору 

Горњег Дунава (Коморач—Беч и Беч—Регенсбург) 
п о п а д а додатак За сваки километар спровођења, 
и то: 

1 опроводнику брода по 0,45 динара за сваки 
м'тометар; и 

2. спроводник^ теретњак,, по 0,25 динара на 
сзаки километар. 

VIII. — Додатак за ванредне радове 

Члан 23 
Члановима нормиране .посаде пловних објеката 

I.• ји у нетостатку обалско-транспоррих радинка уче-
С РУЈУ у \тозрру угља, припада награда према та-
; \ 'фи која јѓ' прописана за обалско-.транспортне 
раднике. 

В. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26 
Сви додаци по овом (Правилнику исплаћују, се 

уназад, изузев функционалног додатка, и то према« 
стварном времену и вршењу дужности. 

Члан 27 
Додаци по о-вом правилнику исплаћиван се • од 

1 јануара 1948 године 

Члан 28 
Ближа упутствр за обрачун свих додатака про-

писује генерални директор унутрашње •пловидбе • ид 
одобрењу Министра саобраћаја ФНРЈ. 

Члан 29 
Ова} правилник ступа на снагу да-ном обј-ав-љи-

вања у „Службеном листу Федеративне Народа*« 
Републике Југославије'' 

Бр. 2238 
23 фебруара 1948 године 

Београд 
Министар саобраћала, 

Тодор В у ј а к о в и ћ , с. р. 
Сагласни: 

Мкпистао финансија, 
Сретен Жујовић, е. р 

Претседник 
Комитета за • законодавство и изградњу 

народне власти Втаде ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Одобравам, 
Претседник Владе ФНРЈ 

л Мичистао наоодле одбране, 
Маршал • Југослвије 

Јосип Броз-Тито, е р. 

IX. — Додатак за ноћну службу 

Члан 24 
Службеницине унутрашње пловидбе, изузев укр-

цаних чланова посаде, припада додатак на ноћну 
службу у износу од 0,5 до 1,5% од основне месечне 
•пла1*'. * . 

Висина додатка за послове и звања одређује 
"енепални директор унутрашње пловидбе и одобра-
ва Министар саобраћаја ФНРЈ. 

Као ноћна служба ]одра.зумева се рад који се 
завршава после 23 часа или почиње пре 4 часа. 

Посебном наредбом непосредног старешине, уз 
сагласност енерз.лног директора унутрашње пло-
велбе, одредиће се делокруг рада и на којима ће се 
радним местима вршити ноћна служба. 

117. 
На. основу чл. 6 Уредбе е трошковима трговине 

на велико и на мало, на предлог Министра трговине-
и снабдевања ФНРЈ а у сагласности са Поетседни.ком-
Привредног савета Владе ФНРЈ, троп псуј ем 

У П У Т С Т В О 
О НАЧИНУ ОДОБРАВАЊА РАБАТА И ЗАРАЧУ-
НАВАЊА МАРЖА ОД СТРАНЕ ИНДУСТРИСКИХ 
СТОВАРИШТА (БАЗА) ПРИ ИСПОРУКАМА ПРО-
ИЗВОДА ЗА КОЛЕ СУ ПРОПИСАНЕ НИЖЕ ОДНО-

СНО ВИШЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ЦЕНЕ 
1) За испоруке робе са индустриоких стоваришта, 

(база) важе прописи Решења Претседник Савези* 
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планске комисије о работиме и маржама („Службена 
саопштења Савезног уреда за цене" бр. 8-Ч)/47) као 
и решења надлежних органа народних република о 
рибарима и маржама, и то-са изменама и допунама 
које су садржане у овом упутству или у другим про-
писима, као ч прописи о рабатима и њихово; распо-
дели КОЈИ важе за промет 'Производим по вишим 
Јединственим (комерцијален«) ценама. 

Ѕ)' Под п р о и з в о ђ а ч а , ^ смислу 'Решења о'рабати-
^маржама ^из -предње ••га«нсе, 'подразумева1 се 

-индустриско стовариште' (база) уколико су <у питању 
^•испоруке робе са тих стоваришта (база). 

3) Ако је истовариа станица трговачког преду-
зела« на мало или за »друге уредно и истоварна ста-

мица ' оодвзд&ншта — чбазе (заједничка 
•жштшрта * еишит)* ^а' Мртвачко ' Предузеће-'«а т а л о 

^ад 'тог^иидустрисЈсвг стева-
ФДОдоак^бж^^-о^асеви "допреме ће' се <у погледу 'тих 

код^ђнеати пргма удаљености између ; тр-
^предузећа на »мело *{или задруга 1 и •места 

вршеног ^»ндустрис^ог'' ст©вар ш ј т а (базе). 
Ш а "Начин "из • предњег- става • одређиваће се појЗ-

• даѕфсм^ифвда^ако1 се "'из' разлога" рационалист 
»Тфетза уговор »м одведи' се -испорука трговачком 
•^Федуаећу в<ј м а л о в а ' задрузи не врши »преко Њ и -
хових нотова,оних станица еећ ва н-еми "Други' начини. 

случајевима када индустриска стоваришта 
^ а з е ) . И С П О Р У Ч У Ј У републикански трговачким стова-
+ $ Ш № т а т и »'тгеп^бмжиѕсиим^и'' среским -зад?уши им 

г св в езим а ћрот&в о д е с а един ствелим п е -
^Шмз-у^продаји-иа -мало, и'"?о^и&јмањегу^о^^инама 
^-које су одређене' као минималне ^ за ^испоруку >иепо-
"»бранио ч*3' ф^б^ике,.-дада51 ©'Дббр^аа^у* здива а укупни 

''Ако се купцима из предњег става испоручују 
-производи са Јединственим продајним ценам* Про-

<*#зв&ћача, индустриска стоваришта'(базе) неће -зфа-
^ т ш а т и никакву 'маржу. 

5) У случајевима када трговачка предузећа иа 
- мало или задруге набављају 'вш осреден о од инду-
- страсних стоваришта (база) прљаво де са јединстве-

ним цен.а.ма у продам на мало, али најмање у коли-
чинама које су одређене као минималне за испоруку 
леиосредао »з '"фабрике, онда ће им индустриска 

, одобравати, поред одређеног ра-
д е т а -ва трЈздачка 'Преузејѕа !'иа "»пело -и одређеног 

рабата за односни поЈас допреме, још и 50?^ рабата 
који је' одређен за републиканска трговачка сто-

Ако се • ку ненада из предњег става-испоручују 
производи са јединственим продајним ценама про-
извођача, индустриска стоваришта (базе) има1у прагсо 
да на прописану јединствену цену зарачунају и 50% 
марже која .е одређена за републиканска трговачка 
стоваришта У том случају трговачка предузећа на 
мало или задруге имају право да, поред одређене 
марже за трговачка предузећа на мало, користе још 
и 50% марже која је одређен,-, за републике нс ка тр-
говачка стоваришта. 

6) У случајевима к а д и тпгпвччкл предузећа на 
М18ЛО или задруге набављају ^посредно ш чнтустри-
ских стоваришта (база) производе сл Ј е д и н с т в е н и м 
ценама у -продаји на-мало, и го у-количинама мањим 
од оних које су одређене као -мутним«? ше 31 испо-
руку непосредно из фабрике п најмање-у количинама 
које су одређене као минималне за и с п о р у к у сп ин-
дустријских стоваоишта (бл за), о н д а ће им индустри-
ска стоваришта (базе) о д б р а н а т е смо рабат кош Је 

'одређен за 1ргов.ачка предузећа на мало и одређени 
рабат за односни појас допреме. 

Ако се кувдим* из предњег става испоручују 
производи са јединственим продајним ценама про-
извођача, индустриска стоваришта (базе) имају пра-

во да на прописану јединствену цену зарачунају 
и целокупну маржу која је-одређена 'за републикан-
ска -трговачка стоваришта. У том случају трговачка 
предузећа иа мало 1-иди задруге имају сгр&во да, ко-
ристе само* ону "маржу којз Је одређена за трговачка 
предузећу на мало. 

< 7) У случајевима * када индустриска стоваришта 
(базе) испоручују производе за које је одређен за-
једнички рабат, одобраваће како републиканским 
тргомчкитл стоваршитима и задружним пословним 

'савезима 'тако » к о в а ч к и м гарежуаећима -на мало 
' И задругама ' цео 11 одређени заједнички » рабат без 
обзира на- -испоручене • количине. 

Акоч се 4 купцима ^из 4 предњег става * испоручују 
•производи са јединственим спреда ЈНИМ .дшама про-
извођача, за које су одређене заједничке .ларже, 
индустриска гго^ариштаЧбазе) немају 'Право да за-
рачуиавазу^никакву »ома^ку. 'У том случају одређена 
заједничка <манржз 'Припада • у • целости куеду. 

8) У случајевима када 'државне 'установе, масов-
не Лил« заги дс« е ,>:и задружне орг гм-и-звци је,икоје < купују 
робу ради* неиосреднеетотрошње, или предузећа, која 
купују робу у даље израде, прераде или до-
раде, — набављају непосредно од имдустриских сто-
варишта (база) производе са једиис1гвер:и.м"иЦе«ша у 

-продали т >*мало. индустриска стоваришта - (базе) 
.одобраваће ми. рабат на исти начин како је пропи-
сано у тач. '5 и' 6" овог' упутств а за испоруке трговач-
ким предузећима4 најмело »или задругама- еа' то-м рз-
адиком »"Што <тпт "Кладим а неће одобрагвати^никзкаи 
р»абат вам појас;.допреме. 

Ако се купцима из предњег еш®а ^испоручују 
производи .еа. јединственим продајним ценама произ-
вођача, индустриска стоваришта (бггзе) * имају право 

"да1 иа' отрови сану једине тб елу -цену зарачунава ју мар -
жеч&а<ннс$и начичкано < је прописано -/у тач. 5<и 6 ст. 
2< овог упутства. 

' 9) Индустриска • стоваришта (базе) ^»сиеручују 
производе са јединственим .цевама франко -вагон, 

.шлеп или брод истоварив станице купца. Све тро-
шкове до истоварив станице купца ' (подвоз, осигу-
рање, губитке ка' р^би'^итд1) 'сноси индустриско Сто-
в^риште (база) на терет оних рабата илмаржа који 
припадаху њему у смислу прописа овог упутства. 

У случају када купац купује робу 'од индустри-
ских стоваришта (баз^) која се налазе у месту тог 
КЈдпца, или ма удаљености до 5 км од тог-места, ин-
дустриска ст'.»вапип1та (базе) испоручују робу из 
предњег става франко овоје стовариште. 

У случајевима наведеним у тач. 3 ст. Г и 2 овог 
упутства, уговором између продавца и купца одре-
диће се да ли ће се испорука робе вршити франко 
стовариште продавца или франко стовариште купца.-
У тиа- с л у ч а ј и м а кул цу • (трготчком поедузећу на 
мало или за јо узи) припада одређени рабат за одно-
сни п о ј а с допреме само онда ?„ко је уговором одре-
ђено да е? испорука робе врши франко стовариште 
продавца. 

Ако је место ре Јубликанског трговачког сто-
в а р и ш ! а и л и задружног послогпог савеза удаљено 
преко 10 км од његове истовар не стазице, онда је 
индустриско стовариште (база) дужно да им накна-
ди и трошкове превоза од истоварив станице до њи-
ховог стоваришта 

Р ) Одређене рабате за појасеве допреме одо-
браваће индустриска стоваришта (базе) трговачким 
предузећима на мало или задругама из просечног 
рабата за појасеве допреме. 

Индустриска стоваришта (базе) су дужна да за 
продату робу воде књигозо^ствеиу евиденцију како 
примљених просечних рабата за појасеве допреме 
тако и оних рабата за појасеве • допреме * које буду 
одобрили у смислу постојећих прописа. 
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Разлике које се буду показале на односним кон-
тима у књиговодст.ву на основу одредбе из -предњег 
ста.ва обрачунаваће индустриска стоваришта (базе) 
са буџетом надлежног органа и то преко сво«г алми-
нистративно-оперативиог руководиоца. 

12) Одређени рабат Р е п у б л и к а н а ^ трговачког 
стоваришта или део тог .рабата који остаје индустри-
ским стовариштим1з- (базама) код испорука, из тач. 5 
6 и 8 овог упутства, -као и марже које индустриска 
стоваришта (базе) зарачунавају у смислу тач. 5. 6 и 
8 овог упутства — употребиће индустриска стова-
ришта (базе) за подмирење својих трошкова у сми-
слу посебних прописа. Уколико остварени износи тих 
рабата и маржа буду виши од тих трошкова, инду-
стриска стоваришта (базе) употребиће вишак (на на-
чин који буде прописан посебним решењем Претсед-
н и к Привредног савета Владе ФНРЈ. 

13) Производе са јединственим ценама у продаји 
-ка мало, које индустриска стоваришта (базе) про-
дају у својим продавницава на мало. продаваће »по 
прописаним јединственим ценама. 

Ако се у продавницама из предњег става -про-
дају па мало производи са јединственим продајним 
ценама произвођача, продавнице индустриских стова-
ришта (базе) имају лразо да на прописану једин-
ствену цену зарачунају укупну одређену маржу од-
носно заједничку маржу. 

14) У погледу промета са оним производима са 
јединственим ценама, за које су посебним прописима 
одређени други принципи о начину и месту испо-
руке, о расподели рабата односно маржа и сл. (на 
ор. дуванске прерађевине, со, течна горива, мазива 
и сл.), а уколико се тај промет обавља среќо инд\-
стриских стоваришта (бчза), ва.же и даље ти посебни 
прописи е тим да се као произвођач у смислу тих 
•прописа подразумева индустриско стовариште (баз*з). 

15) Под рабатима и маржама р е п у б л и к а н а ^ 
трговачких стоваришта у смислу прописа озог упут-
ства .подразумевају се они рабати и марже који су 
решењима Посредника Савезне планске комисије о 
рабатима и маржама („Службена саопштења Савез-
ног уреда за цене" бр. 8—9'47) или решењима надле-
жних органа народних република о ралатима и мар-
жама одређени за продавца на велико. 

16) Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југослвије" а примењиваће се од 1 марта 
1948 године, кога дана престају да .важе сви 'про-
писи који су у супротности са овим упутством, и то 
само у погледу промета који се обавља преко И Н Д У -

СТРИЈСКИХ стоваришта (база). 

Бр 2645 
23 фебруара 1948 године 

Београд 
Претседник 

Савезне планске комисије и 
Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

118. 
На основу чл. 38 Основног -закона о буџету и чл. 

57 Основног закона о државним привредним преду-
зећим!?., издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О САСТАВЉАЊУ И ПОДНОШЕЊУ ПРЕДЛОГА 
ФИНАНСИСКА ПЛАНОВА ДРЖАВНИХ ПРИВРЕД-
НИХ ПРЕДУЗЕЋА САВЕЗНОГ, РЕПУБЛИКАНСКОГ, 
П©КРАЈИНСКОГ И ОБЛАСНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 1948 

ГОДИНУ 
1. — Предлози фшг.нсиских планова државних 

привредних предузећа савезног, републ »канског, 'По-
крајни ског и обласног значаја за 1946 годину састав-
љаће се по упутствима која ће се објавити у по-
себним издањима „Службеног листа ФНРЈ0 , — »која 
су саставни део ове наредбе — као „Финансиско 
планирање државних привредних предузећа«". 

2. — Основни финансиски »планови друге разра-
де државних привредних предузећа савезног, репу-
бли.канског покрајикског и обласног значаја за 194$ 
годину поднеће се надлежним финансискиве органи-
ма у следећим роковима: 

а) годишњи основни финансиски планови до 16 
марта 1948 године; 

б) тромесечни финансиски планови за прво тро-
месечје до 22 марта, за друго тромесечје до 29 мар-
та, за треће тромесечје до 20 јуна и за четврто тро-
месечје до 20 септембра 1948 године; 

в) месечни оперативни финансиски планови до 
25 у претходном месецу, е тим да "подношење ме-
сечних операт немих фингпсиских планова почне са 
плановима за месец април 1948 године. 

3. — Ова нар едб * ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Р еп у банке Југ о сла вије". 

IV бр. $500 
25 фебруара 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 
Сретен Жујовић с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

114. Правилник о премиским додацима за слу-
жбенике Југословенских државних 
лези и ца — — — — 197 

1Г5. Правилник о додацима по ефекту рада 
за возне ц. „маневарске службенике југо-
сло-зенских државних железница — - 199 

116. Правилник о функционалном и преписком 
додацима з а службенике унутрашње пло-
видбе и остале чланове посада пловних 
објеката — — — 20$ 

117. Упутство о начину одобравања рабата и 
зарачунавања маржа од стране индустри-
ских стоваришта (база) при испорукама 
производа за које су прописане ниже од-
носно више једипствене цене — 2Ш 

118. Наредба о састављању и подношењу пре-
длога финансиских планова државни« 
привредних предузећа савезног, републи-
к а н е ц ^ покрајниско-г и обласног значаја 
за 1948 годину 204 

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

еног шхампарског предузећа, Београд 


