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809. 

На основу члан,а 1 Закона о овлашћењу Влади 
,ФН'РЈ за доношење уредаба по питањима из на-
родне привреде, на предлог Пр ете е д и ж а Привредног 
савета Владе ФНРЈ. Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

0 ИЗРАЧУНАВАЊУ ПУНЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА, О 
ОДРЕЂИВАЊУ И РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ, АМОР-
(ТИЗАЦИОНОМ ФОНДУ, ФОНДУ РУКОВОДСТВА и 

ЦЕНТРАЛНОМ ФОНДУ ПОЉОПРИВРЕДНО-
МАШИНСКИХ СТАНИЦА 

Члан 1 
Израчушавање пуне цене коштања, одређивање 

и расподела добити, оснивање и употреба амор ти-
завдионог фонда, фонда руководства и централног 
фонда вршиће се у свим државним пољопривредно-
машинским станицама према прописима ове уредбе. 

Члан 2 
Структура цене пољопривредно-машинских ра-

дова састоји се из следећих елемената: 

Члан 3 
Претседник Савезне планске комисије, на пре-

длог Министра пољопривреде ФНРЈ, прописаће упут-

ством шта обухватају поједини елементи пуне цене 
коштања пољопривредно-машинског рада. -

Члан 4 
Министри пољопривреде народних република, у 

сагласности са надлежним планским комисијама, 
утврдиће просечне нормативе трошкова пољопри-
вредно -машинског рада (елементи под 1 и 2 из члана 
2) по једном хектару условног орања, и то на основу 
планираних индивидуалних трошкова пољопривредно1«' 
машинског радз свих подручних пољопривредно'« 
машинских станица. 

Члан б 
Министри пољопривреде народних република!, у 

сагласности са надлежним планским комисијама, нор-
миране за св ОЈ е подручје трошкове погонске и 
унравно-продајне режије у постољима од просечних 
норматива трошкова пољопривредно-машин е кот рада. 

Члан 6 
Министри пољопривреде народних република, у 

сагласности са надлежним планским комисијама, 
нормиране за своје подручје допринос за админи-
стративно-оперативно руководство пољопривредно« 
машинских станица и доприноса за кадрове у по-
постоцима од просечних норматива трошкова пољо« 
пр ив о е дно-м а шине ко г р ада. 

Пољопривредно -мат»неке станице изр>з чупав а ће 
износе »доприноса за административно-оперативно ру-
ководство и доприноса за кадрове применом норми-
раних постотака тих доприноса на просечне норма-
тиве трошкова пољопривредно-машинског рада. 

Члан 7 
Амортизација основних средстава пољопривре-

дно-машинских станица врши се у циљу обезбеђења 
финансијских средстава за њихову репродукција и 
за велике оправке. 

Члан 8 
Амортизација основних средстава пољопривре-

дно-машине мих станица вршиће се -по нормираним 
ем ор т иза ци он и м сто нама. 

Висину амортизациони« стопа одређује Министар 
финансија ФНРЈ, на предлог' Министра пољопри-
вреде ФНРЈ, у сагласности са Пр ете еди иком Савезне 
планске комисије. 

Амортизациони износи израчунава ју се применом 
одређене амортизациине стопе на просечне норма-
тиве трошкова пољопривредно-машинског рада. 

Члан 9 
Министар финансија ФНРЈ, на предлог Министра 

пољопривреде ФНРЈ, а у сагласности са Претседни-
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ком Савезне планске комисије, одређује колики ће 
се део амортизациине стопе употребити за р>епро-
дукти ју основних средстава, а колики део за велике 
оправке. 

Делови аморткзационих стопа, који служе за ре-
продукцију основних средстава, уплаћују се у оиште-
државни амортизациони фонд. 

Делови амортизациони* стопз који су намењени 
за велшке оправке, сачињавају амортизациони фонд 
пољопривредно-машинске станице, којим она само-
стално управља на основу својих финансиски* 
планова. 

Члан 10 
Пољопривредно-машинске станице полажу амор-

тизационе износе Државној инвестиционо ј бани и у 
висини предвиђено^ тромесечни*! финансии ки м пла-
новима. и то на следеће рачуне: 

а) износе који служе за репродукцију основних 
средстава у корист општедржавног амор пизациљног 
фонда; 

б) износе који служе за извршење великих 
оправки, на рачун амортизации©« ог фонда односне 
по љоп ривр едно - м ш ине к е с т анице. 

Члан 11 
Средства онштедржавног амортизационен фонда 

служе за релродукцију дотрајалих основних сред-
става. Средствима свог фонда располажу владе на-
родних република у висини уплаћених износа од 
стране подручних пољопривредно-машинских станиш?. 

Члан 12 
Чланови 6, 7, 8 и 9 Уредбе о амортизавионом 

фонду рударске и и н д у с т р и ј е производње и а>мор-
тизационом фонду рударских и индустриски* преду-
зећа важе и за пољопривреди о - м а ш ине ке станице. 

Члан 13 
Добит КОЈУ остварују пољопривредну-машинске 

станице састоји се из планске, тј. планом предвиђене 
и мадл лане ке, тј . планом непредвиђене добити. 

Члан 14 
Планска добит састоји се из редовне добити која 

се остварује применом индивидуалне стопе добити 
на планиране трошкове пољопривредно-ма шинског 
рада појединих пољопривредно-машин е мих станица и 
из планом предвиђеног вишка добити, који настаје 
у радиом а лин јим пољопривредно-машинским стани-
цама као разлика између просечне пуне цене ко-
штања и планиране пуне цене коштања за дотичну 
пољопривредно-машинску станицу. 

Индивидуална стопа добити одређује се на 
основу опште и просечне стопе добити. 

Општу стопу добити за пољопривредно-машин-
ске станице одређује Влада ФНРЈ на предлог Прет-
с е д н и к Савезне планске комисије. 

На основу опште стопе добити из предњег става, 
министри пољопривреде народних република, у. са-
гласности са По етсе динком планске комисије на-
родне републике, одређују просечну, стопу добити 
пољопривредно-машинских станица у односним на-
родним републикава. 

Административно-оперативни руководиоци одре-
диће индивидуалне стопе добити за поједине пољо-
лривр е дно-ма типске станице под њиховим ру ко,вод-
ством на основу просечне стопе добити, утврђене за 
дотичну народну републику. 

Ближа упутства о начину одређивања просечне 
и индивидуалне стопе добити прописаће 'Министар 
пољопривреде ФНРЈ у сагласности оа Претеедндаом 
Привредног савета Владе ФНРЈ. 

Члан 15 
Надрланска добит настаје ако се постигне нижа 

стварна пуна цена коштања од планске пуне цене 
коштања. 

Снижење пуне цене коштања настаје рационал-
ни јом организацијом пољопривредно-машинског рада* 
повећањем продуктивности рада, уштедом матери-
јала, бољим искоришћавањем производни* сред* 
става и ' смањењем погонске и управно-нродајие 
режије. 

Члан 16 
Расподела добити планира се при састављању! 

производно-финансијског плана. Уплате из добити на 
основу те расподеле.,има ју карактер аконтације. Де-
финитивен обрачун и расподела добити извршиће 
се по одобрењу завршног рачуна. 

Члан >17 
I. — Редовна планска добит распоре ђу је се: 
1) за контролни износ за плаћање у буџет; 
2) за допринос у фонд руководства према одред-

бама члана 23 и 24 ове уредбе; и 
3) остатак на банковни рачун пољопр »вр едно-

но шине ке станице. 
II. — Планом предвиђени вишак добити распо-

ређуј^ се: 
1) за контролни износ за плаћање у буџет; 
2) за доприносу фонд руководства према одред-

бама члана 23 и 24 ове уредбе; 
3) до 50% може се одобрити као потстрек ра-

ционални«« пољопривредно-машинским станицама; 
4) остатак административно- оперативним руко-

водиоцу иа ње^ов банковни рачун. 
III. — Н е п л а н с к а добит расл сређује се: 
I) до 50% на име доприноса фонду руководства 

п о љ( олривр еди о - машине к е станице; и 
2) остатак админиетративно-оперативном руков©-

диоцу на његов банковни рачун. 
Од укупног износа добити књиже«ог на бан-

ковном рачуну пољопривредно!-машинске станице, 
као и од укупног износа добити књиженог на бан* 
копном рачуну административно-оперативног руко-
водиоца до 20% ставља се пољопривредно-машинској 
станици односно административно-оперативном руко* 
в од иоцу на самостално • располагање за сврхе које 
нису предвиђене планом, и то: за мање раци о б л и -
гације, техничка и т е х н о л о ш к а испитивања и за 
побол>шање хигијене кик услова рада. Администра-
тивно-оперативии руководилац може ова средства! 
употребити и за раци она лиз аци ју мање рационални* 
пољопривредно-машинеких станица. Постотак за са-
мостално располагање до гср^ одређене границе 
одредиће надлежни министар финансија, и то за 
пољопривредно-маши нек е станице на предлог адми* 
нистративно-оперативног руководиоца, а за замини* 
стративш-оперативног руководиоца на предлог на-
длежног министра пољопривреде. 

Надлежни министар финансија, на предлог на-
длежног а дмин ис трат иви о - оп ер а ти в и ог ру ко в о дио ц а, 
одредиће постотак планом предвиђеног вишка из 
тачке II под 3. овог члана, водећи при томе рачуна 
о томе на који је начин овај вишак добити настао 
код дотичне пољопривредно-матинеке станице. 

Пољопривредно-машинеке станице и администраи 
тивно-оперативни руководиоци употребиће износе 
добити књижене на њиховим банковним рачунима 
(по одбитку износа за самостално располагање) за 
покриће расхода предвиђених по плану. Ако су, 
планом пољопривредно-машинске станице или адми-
нистративно-оперативног руководиоца одређени мањи 
износи од оних који су књижени на банковном ра-
чуну те пољо при вр едно-машин оке станице или адми-' 
нистративно-оперативног руководиоца у смислу, 
претходних ставова, вишак ће се уплатити у буџет. 
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Нада 18 
Бл№Н$ прописе о одређивању и раше 
* долеће Министар пољопривреде Фѓл 

1<Шш еа Министром финансија ФНРЈ. 

Члан 10 
При свакоЈ пољкмривредио-маниинокој станици 

оснива се фонд руководства. 

Члан 20 
Средства фонда руководства употребиће се* . 
а) за посебне награде ударницима, рационалу 

.(Заморима и новаторима, као и другим радницима и 
Му-жб винцима пољопривредно-машинских станиша 
доб ји су се истакли у раду; 

б) за подизање стручне спреме радника и слу-
ЗЈебеника; 

в) за изградњу станова радника и службенику 
г) за изградњу социјалних установа радника И 

службеника (обданишта, ученичких домова, амбу-
лантата, мензи итд.); 

д) за изградњу и уређење културних установу 
радника и службеника (клубова, библиотека, читао* 
еиц а, биоскопа, спортских игралишта итд.). 

Из фонда руководства не могу се израђивати 
'директор пољо привр едно - м а шине ке станице и ње-
гови помоћници. 

Члан 21 
Фондом руководства управља директор пољо-

привредно - м а шиIIреке станице. 
Директор је дужан да се црн употреби сред-

става фонда руководства' саветује оа синдикатом 
^рпанизацијом, која може на одлуку директора до-
ставити примедбе адмикистративно-оперативном ру--
ПОВОДИ оцу. 

еког рада неоправдано' већу од планиране, губи за 
односно вр ем 6 право т допринос фонду руко-
водства. 

О оправданости већих трошкова одлучује адмн-
нистративнО-оперативн« руководилац. 

Члан 25 
Од надпланске добити пол ^привредно-машинске 

станице употребиће се до 50% за фонд руководства. 
Ако Је пољопривредно-машинока станица сма-

њила свој планом предвиђени губитак, признаће јој 
бе за фонд руководства до 50% тога смањења. 

Од укупне надплаиске добити односно смањења 
предвиђеног • губитка уплаћује .се у фонд руковод-
ства пољоприв редно-маш ин е ке станице: 

а) 30% ако је иољошшвре ди о -м аш инска станица 
снизила планску пуну цену коштања до 15%; 

б) 40% ако је снизила планску пуну цену ко-
штања преко 15—20%; и 

в) 50*% ако је планску пуну цену коштања1 сни-
зила преко 20%. 

Члан 26 
При сваком администр ативнс-опер атипи о м руко-

водству пољопривредно-машинских станица оснива 
се централни фонд руководства, којим управља 
односни руководилац, 

Члан 27 
Средства централног фонда употребиће се за 

посебне награде директор им а., помоћницима дирек-
тора, стручном особљу и истакнутим радницима и 
е луж б ен ицн ма по љопривр е дно -м аш ниских ста нит а. 

Члан 22 
Средства фонда руководства! (остварују се из 

плански и шдгѓл-анске добити пољопривредно-ма-
шинских станица. 

Члан 28 
Свака пољопрнвреднЈр-маши-нокз станица упл вр-

тиће 5% од износа свог фонда руководства централ-
ном фонду свога административно-оперативног ру-
ководиоца. 

Члан 23 
Постотак доприноса из планске добити за фонд 

руководства израчунава се према обрасцу: 
П . ф 

ПД - / 
Д 

при чему значе: 
ПД — .постотак доприноса из планске добити '5а 

фонд руководства; 
П —• планирани годишњи збир свих плата ра-

дника и службеника дотичне п о љопр и вр е ди о - м а ш и н -
ске станице са додацима; 

Ф —• прописани општи рачунски фактор; 
Д —• планирани износ планске. добити дотичне 

п ољ о пр ивр едно - м а т ине к е ст анин е. 
Општи рачунски фактор (Ф) прописује При-

вредни савет Владе ФНРЈ на предлог Министра по* 
Љопривреде ФНРЈ, з по претходном мишљењу Цен-
тралног одбора Јединствених синдиката Југослвије« 

Члан 29 
Пол о пр ив.р едио -.даш»моке ст а.нице « ап л аћив»з ће 

своје услуге за пољопривредно-маШинске радове по 
тарифи, коју -прописује .министар пољопривреде на-
родне републике у споразуму са министром финан-
сија народне републике. 

Укупан приход по тарифи свих пољопривредно-
машинских станица на 'подручју једне народне ре-

' публике, по правилу, треба да покрије планирану 
просечну пуну цену коштања, добит и порез на 
промет услуга тих пољопривредно-машинских ста-
ница. 

Министри финансија народних република, . у 
споразуму са министром пољопривреде народне ре-
публике, донеће посебне прописе о начину обрану, 
надања разлика, које настају ако прописана тарифа 
за односну народну републику није израђена према 
капелу из претходног става'. 

Члан 24 
Пољопривредно-матинске станице, које немају 

Довољну планску добит или имају плански губитак, 
израчунаваће допринос за фонд руководства' приме-
ном рачунског фактора из претходног члана' као 
постотна на укупан планирани износ плате и дода-
така свих радника и службеника 

• Пољопривредно-машинска станица, . која има 
стварну пуну цену коштања пол. опр»вредне -м ангин-

Члан 30 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе до-

неће Министар пољопривреде ФНРЈ. 

. Члан 31 
Ова уредба, студа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративна Народне Репу-
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Слике Југославија", а примењив аћ е се од 1 јануара 
1949 године. 

23 октобра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар неродне одбране, 

Маршал Југос лави је 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ 

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

810. 
На основу става 2 члана 5 Уредбе -0 платама 

радника У производњи цемента, садените, печеног 
магнезита, гипса, креча, ланине грађевинских плоча 
и бетонских производа („Службени лист ФНРЈ" бр. 
86/48). у вези чл, 1 Уредбе о преносу Генералне 
дирекције савезне индустрије цемента и Главне ди-
рекције за азбест из надлежности Министарства 
тешке индустрије ФНРЈ у надлежност Министарства 
леке индустрије ФНРЈ („Службени лист ФНРЈ" бр. 
90/48), у сагласности са Министром рада ФНРЈ про-
писује м 

П Р А В И Л Н И К 
О РАСПОРЕДУ ПОСЛОВА У ИНДУСТРИЈИ ЦЕ-
МЕНТА , САЛОНИТА. ПЕЧЕНОГ МАГНЕЗИТА, 
ГИПСА, КРЕЧА, ЛАКИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ПЛОЧА 

И БЕТОНСКИХ ПРОИЗВОДА У ГРУПЕ 

Члан 1 
Послови у индустрији цемента, силовита, пече-

ног магнезита, гипса1, креча, лаких грађевинских 
плоча и бетонских производа, према стручној спреми 
и способности ма погребној за њихово обављање, 
тежиш!, условима и одговорности, распоређују се, 
у смислу ставш' 2 члана Б Уредбе о платама радника 
у производњи цемента, салшита, печеног .магнезита, 
гипса, креча, лаких грађевинских плоча: и бетонских 
производа, на следећи начин: 

I група 
Издавање билета, по служи пањ е преса за сиро-

вину. бројање врећа при утовару, ношење сировин-
ских проба, придржава«^ елемтричног кабла од ди-
залице, у радионици производа из центрифу тиран ог 
•бетона, ношење воде за пиће, додавање, преношење 
и чишћење ручног .алата. Чишћење фабричког и ра-
дионичко,г круга. 

II група 
Додавање гренадира. Чишћење транспорти^ на-

права. Машње вагонета. Помоћни рад на успостав-
љању и одржавању пруге. Помоћни рад у лаборато-
рију му. Манипулација >са папирним врећама и дон?.« 
шење празних већа за паковање. Маркирање врећа. 
Преношење лаких грађевинских плоча. Ловре пени 
пренос лаких предаш ' . Поливање (неговање) бе-
тона. 

• III група! 
Примање и отпремање ваго напа1 код жичаре и 

дизалице. Чишћење преса. Преношење азбеста. Ода-
б и р а њ е салонот, , плоча Вргање сировине и угљаи 

Одмеривање гипса. Чишћење пужњака и пуњење 
силоса са гипсом. Руковање додав.ачем код млина 
прженог гипса, Везивање врећа при паковању. Пре-
нос и слагање празних врећа!. Мазање постројења. 
Помоћни радови код пећи з а печење магнезита и 

.креча. Припремање и убацивање шаржи у окрета јие 
пећи. Пресовање бала дрвене вуне. Пуњење меша-
лице дрвеном вуном. Рад на транспортеру и елевас 
тору код израде дрвене вуне. Слагање дрва код 
строја за> израду дрвене вуне. Довоз и слагање дрва 
до циркуларне пиле. Истовар и смештај техничког 
материјала. Израда Јед но ст авни х фа зоне кик комада 
салонима. Ручно одабирање лаких грађевинских 
плоча. Извоз пепела, шљаке и слично ручним коли-
цима. Чишћење и мазање калупа' са нафтом за лаке 
грађевинске плоче. Убацивање шљаке у дробилицу 
и одбацивање од ње. Вађење блокова од шљаке 
испод пресе. Пресејав.ање шљаке. Превоз шљаке 
ручним колицима. Пуњење мешалице шљаком и це-
ментом. Утовар и истовар блокова од шљака у Ба-

јонетима. Слагање блокова од шљака у депонију. Од-
воз блокова, од шља.ке вагонетима на сушење. Ме-
шање шљаке са гипсом. Превоз и пренос терацо 
плочица!. Убацивање шљунка не бескрајну врпцу — 
транспортер. Помоћни ©адови при машинском сечењу 
и равнању арматуре. Помоћни радови код чишћења 
калупа и монтаже арматуре у калупе за центрифу-
гиране цеви 

IV група 
Копање, утовар и одвоз земље, камена и отежна 

у кам ено ломиш. Послужување смрап ера. Руковање 
•ло«омотором у каменолому. Пуњење и превоз но-
гомета у тунелима. Утовар, истовар, превоз и пре-
нос цемента, угља, печеног магнезита, гипса, креча, 
треске и лаких грађевинских плоча. Ручни превоз 
клинкера и пр енос клин«ер а. Одв а јање испеченог 
клликера и магнезита. Испражњавање силоса. Ручно 
мешање треске са кречом. Превоз Бајонета коњском 
вучом. Помоћни рад код млина и дробилица цемента, 
сировине угља. печеног магнезита и гипса'. Помоћни 
рад код сечења, на продукционом столу силовита. 
Слагање и пресовање свежих шаблона сало«ита. 
Резање органских влакана за салон ит Ручно разби-
јање кречњака а тулине код пећи. Примање и коче-
ње вагонета на узвлаци. Помоћни радови под пећи 
за печење магнезита (изузевши окрбтајне пећи). По-
моћни рад на пражњењу пећи магнезита и креча. По-
моћни рад на улагању сировог магнезита и кречњака 
у пољске пећи. Ручно одабирање иситњеног печеног 
магнезита. Пуњење шахтне пећи за печење магне-
зита1. Пренос и слагање гипса у врећама!. Помоћно 
ложење пећи за гипс. Ручно пуњење плинских гене-
ратора. Манипулација у магацинима помоћног, мате-
ријала. Чишћење канала. Пренос, постављање и по-
прављање узаног колосека. Копање шљунка, и песка. 
Сејање — гр анулирање шљунка, песка и камене 
ситнежи. Пуњење бетонске мешалице. Ручно 
мешање бетона,. Рад при машинском сејању и 
прању агрегата (песка и шљунка). Рад на машин-
ском просејавању камена и мермера. Рад при машин-
ском мешању глазуре. Рад на машинској преси 
за бетонске ивичњаке. Бетонирање и пресовање 
хидрауличне и ручне терацо плочице. Шпгктловање 
(куповање) терацо плочица. Израда бетонских Бра-
танац^!. Израда огранака за кан али запио не цеви. 
Одвоз канализациони« цеви истог строја-пресе са 
довршавањем рубова. Рад код машинског мешања 
агрегата за порфири^ жбуку-малтер. Руковање мли-
ном за камен и мермер. Пражњење силоса гипса* 
Руковање млином сировог гипса. Помоћни рад при 
машинском сечењу блокова, камена « мермера. 
Чишћење калупа и монтажа арматуре у калупе код 
центрифугира них цеви. Рад на кашици код центри-
фуге. Помоћни радови код извођења центри фу гит 
раних цеви ив радионице. Рад код транспортер® 
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превоз сирових бетонских прагова и сличних пред-
мета. Превоз и пренос бетона. Пренос готових бетон-
ских производа до 100 кг. тежине. Пренос хербст-
носач.3. Убацивање бетона у калупе на в »бр ацетоном 
столу и у строј еа набијање бетона. Помоћни радови 
при бетониране хербст-носача и носача X и К про-
фила. Ручно разбијање камена и мермера и пуњење 
дробилица. Поелуживање дробилице и руковање дро-
билицом (малог капацитета). Исправљање, сечење, 
равнање и савијање бетонског гвожђа ручном ма-
шином под надзором. Везивање гвожђа-ар матуре 
под надзором. Електрично пунктирање .танке арма-
туре. Плетење арматуре под надзором. Помоћни рад 
при плетењу арматуре са електричним заваривањем. 
Превоз и пренос арматуре. Поправак к-шупа за лаке 
грађевинске плоче, равнање дрвене вуне у калупе 
и набијање ћошкова. Превоз и пренос пуних и пра-
зних калупа за лаке грађевинске - плоче. Убацивање 
поклопаца у калупе лаких грађевинских плоча и пре-
совање плоча. 

V група 
Рад са ннеуматичним чекићем. Помоћни послови 

при минирању. Руковање пумпом за' муљ. Руковање 
хладњаком ротационе пећи. Послужив ање електро-
мотора. Руковање ко мп ресором без вршења оправки. 
Руковање дробшк-гцом. Руковање стројем за узвлзку. 
Руковање стабилном дизалицом. Руковање жичаром. 
[Мазање линије жичаре. Мазање врућих и страшних 
постројења. Послуживање калцинатора! и концентра-
тора. Послужување мешалице и додавање сировине У 
ротациону пећ. Убацивање тулине у вертикалних пе-
ћима Чишћење заложника пећи. Ручно паковање це-
мента, магнезита, гипса и креча«. Израда фараонских 
комада и формирање плоча сал он и та*. Рад карборун-
дум пилом, по др е зи в . е цеви и плоча салонитз и 
брушење фазонских комада. Припрема сумпорне ки-
селине за шумалит плоче. Потапање дрвене вуне у. 
киселину. Израда гл пресовање масе за шум алит пло-
че. Резање дрва циркуларном тег^-ером. Помоћни рад 
код плинског генератора Сакупљање и одвожење 
катрана из плинског генератора. Руковање стројем 
ва текући кисеоник. Израда папирнатих врећа. Рад 
На постављању и одржавању пруге. Претварање жи-
вог креча у хидоаулични. Превоз, пренос и пр осе-
ћ а м ње хидр ау личног крешо. Руковање бетонском 
мешалицом без вршење веће оправке. Бетонирање 
хербст-носача и носача X и К профила сз по став-
љањем калупа под надзором. Помоћни радови при 
монтажи и демонтажи калупа за центрифугИране 
цеви и далеко водне стубове. Руковање вибратором 
и превибратором Руковање пресом за набијање ка" 
нализационих цеви. Ручна израда бетонских канали-
вационих цеви. Бетонирање ливених бетонских про-
зора са и без решетака са ^остављањем калупа. 
Пуњење-по слу жив ањ е калупа центрифуге са бето» 
ном. Дизање оплате код производа еластичног бе-
тона.- Бетонирање блокова! за П. Т. Т. канализацију. 
Вибрирање железничких прагова, стубова за ограде 
и слично. Помоћни радови при изради .арматуре • за 
центрифугиране цеви и да леков одне стубове. Одма-
тање и превлачење жипе код производа 0Д еластич-
ног бетона. Плетење арматуре са електричним ва-
рењем. Машинско брушење терано-плочица. Скла-
пање калупа зз лаке грађевинске плочице. Изливање 
гипсаних плоча. Бацање мешане вуне у калупе. Из-
рада лаких грађевинских плоча. Плављење цемент-
ног млека мешавином за изолит плоче. Превоз пуних 
калупа са лаким грађевинским плочама код пресе. 

VI група 
Чишћење стена у отвореним кам ен оло мима ла-

вора, кречњаку, сировог гипса и магнезита. Утовар 
цемента, сало ни та и гипса у бродове. Руковање по-

кретном дизалицом. Руковање мрсном и порталном 
дизалицом до 2 тоне. Ложење сушара и парно гре-
јање. Помоћни млинарски радови код млинова це-
мента, сировине, угља, печеног магнезита. Млевење 
и мешање азбеста и сурогата. Руковање млином си-
ровог гипса. Аутоматско паковање цемента. Стручни 
рад на улагању и пражњењу опека пећи за магнезит. 
Стручни лежечки рад код печења магнезита. Струч-
ни рад на' млевењу магнезита. Ручни певачки (бре-
нероки) рад • код магнезита, креча и гипса. Извла-
чење креча из пећи. Припрема сумпорне киселине 
за шумадат плоче — стручни рад, Самосталан рад 
на калупљењу и пресоване масе за лаке грађевин-
ске плоче. Помоћни рад код строј,31 салонита. Руко-
вање стројем код израде дрвене вуне за лаке гра-
ђевинске плоче. Стручни рад код плинског генера-
тора. Помоћно ложење парног котла. Послужување 
ме ил: липе изнад пећи. Самосталан рад на изради 
арматуре и полагању арматуре. Дозирање бетонске 
смесе за уграђивање. Самостална монтажа и демон-
тажа калупа код центрифугираних и в и б р и р а м « 
цеви. Самосталан рад код бетонирања хербст-носача 
и ноаача X и К профила. Бетонирање производа из 
еластичног бетона. Постављање оплате код произво-
да из еластичног бетона. Довршавање поправка све-
жих вибрираних и центрифугираних бетонских пред-
мета. Бетонирање степеница. са склапањем калупа'. 
Глачање и штековање бетонских степеница и те-
рана. Израда ,и збиј ање бетонске масе са фиксираним 
вибратор и ма, первибраторима и центрифугама. Тран-
спортирање готових бетонских производа преко 
100 кг. Пренос и истовар блокова који изискује на-
рочиту пажњу. Ложаиќ и рад за грејање просторија 
са топлим ваздухом. 

VII групи 

Минерски послови. у отвореним каменолсмима 
лапора, кречњака', сировог гипса и магнезита. Пе-
чење синтер-магнезита. Печење клинкера (бренерски 
рад). Стручно руковање групом пећи. магнезита, 
гипса и креча. Стручно руковање окретадоом пећи 
магнезита. Руковање продуакционим стројем саионитз. 
Руковање мостом и порталном дизалицом носивости 
прешо две тоне. Руковање млином цемента сировине 
и угља. Руковање центрифугом са вршењем оправки 
без генералне репаратуре. Самостална израда и мон-, 
тажа арматуре за далеководи^ стубове, шип ов е ре-
шеткаете конструкције по нацрту. Натезање жица 
код производа из еластичног бетона«. Стручни рад на 
монтажи и демонтажи калупа за д а л е к о в о д е сту-
бове и центрифугиране производе са уграђивањем 
бетона;. 

VIII група 

Минереки послови у тунелима. Печење к линк ер а 
(стручни бр ен ерски рад). Стручно руковање млином 
цемента, цементне сировине и угља. 

Члан 2 
Уколико неки посао у производњи цемента, са-

л о н к а , печеног магнезита, гипса, креча, лаких гра-
ђевинских плоча и бетонских производа није овим 
правилником предвиђен руководилац предузећа ће 
исти, по претходно прибављеном мишљењу синди-
калне организације, привремено распоредио у ону 
групу у коју су распоредени њему најсроднији по-
слови, и одлуку о томе доставити министарству ин-
дустрије народне репрблике, које ће, уколико је са 
истом сагласно, ставити Министарству л ш е инду-
стрије ФНРЈ предлог за накнадно распоређивање 
односног посла. 
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Члан 3 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративна Народне Ре-
публике Југ осл авије." 

II бр. 19164 
23 октобра 1948 године 

Београд 
Министар лаке индустрије, 

Јосип Цази, с. р. 
Сагласан, 

Министар рада, 
Љубчо Арсов е. р. 

811. 

На основу члана 16 става 1 Уредбе о контроли 
извоза и увоза преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА И ОПРЕМИ УЗОРАКА 
РОБЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗВОЗ 

Члан 1 
Овај правилник се односи на контролу узорака 

из Номенклатури спољне трговине и то ка артикле 
из следећих група': 11. житарице; 12. млинар оки про-
изводи, слад, скроб и њихови производи; 13. воће, 
поврће и сл. јестиво биље и њихове прераде; 14. се-
менке з сетву; 15. уљана семена, плодови и масноће 
биљног порекла; 16. индустриско биље и њихови 

. производи, пића; 22. (222) прераде од меса; 22. (223) 
масноће животињског порекла; '24. (242—247) про-
изводи млекарства, јаја и мед; 25. (252) прераде риба; 
51. (517) етерска уља, естери и есенције; 54. (542) ле-
ковито и ароматоко биље; 54. (543) опиум и алка-
лоиди. 

' Члан 2 
Узорке, који се ша/љу за инос траке тво У сврху 

продаје робе могу 'отпремати само иа она предузећа 
и установе, која) су регистрована код Министарства 
спољне трговине ФНРЈ, и која су овлашћена за оба-
вљање послова' извоза. 

Члан 3 
Узорци артикала, чија јо контрола извоза пред-

виђена специјалним прописима!, могу се слати: 
а) у опреми и величини која је одређена тим 

прописима; 
б) у смањеним количинама и паковању, КОЈИ мо-

раву бити верни оригиналу, како по квалитету робе 
тако и по њеној опреми. 

Ако се роба отпрема у бурадима, цистернама:, 
расутом стању или на други начин код чега амба-
лажа и опрема таквог узорка не може бити иден-
тична са оригиналом, онда се исти опрема на други 
најпогоднији начин (тегле, боце, папирне врећице, 
сандучићи итд.). Начни амбалажирања таквог узорка 
вршиће се и на захтев интересента ш и на уобичајени 
начин који се практикује у међународној трговини. 

Члан 4 
Узорци оних артикала, ЧИЈИ извоз не , подлеже 

Обавезној контроли, нити постоје одређени прописи 
р надину њиховог амбалажирања, опремане се на 

. идаил који је уобичајен у међународи ој трговини. 

Квалитетне особине узорака морају бити верне 
са робом од које оу узети, док узорци из члана 3 
морају одговарати још и прописима за ту врсту робе. 

Члан 5 
За паковање узорака треба бирати такав завојни 

материјал и опрему, д а се узорак не оштети и да са 
сачувају све битне „особине робе. 

Амбалажа за узорке мора бити из новог 'и чистог 
материјама', укусно израђена а узорак добро упа-
кован. 

Члан 6 
Сваки узорак мора бити спремљен у таковој ко-

личини, да на основу њега страни купац м<оже доћи 
до свих података о> Особинама односне робе (путем 
пробе, анализе, гравирања и томе сл.). 

Члан 7 
Уз сваки узорак мора бити приложен опис њего-

вих квлитетких особина, и то директно на самом 
узорку или у прилогу истога. 

Ако се више узорака опрема заједно у једном 
омоту, а њихове се квалитетне особине наводе у 
посебном стиску, онда морају ознаке на узорку и 
списку бити тако сређене да међу њима не може да 
дође до замене. 

Члан 8 
Опи: кв а лит етник особина узорака мора У свему 

одговарати узорку као и роби коју исти ренрезен-
тује. У овом опису морају се навести све особине 
робе, које су одлучујуће за купопродају, као што 
су подати о анализи састојака, димензије, старост, 
боја1, тежина, порекло, влага итд. 

Члан 9 
Ако се узорци шаљу у оригинали ом паковању 

онда. све ознаке на завоју морају бити потпуно' иден-
тичне Са робом, коју они преетављају. 

, Ако оу узорци друкчије паковани него сама роба 
од које су'узети, овда потребне ознаке (било на ка-
мом узорку или етикети') морају бити чисте, јасне и 
ка одговарајућим местима. 

Натписи не смеју бити руком писани, а етикете 
(вињете) треба да су симетричне и одговарајуће ве-
личине. 

Натписи треба да садржавају адресу извозник^ 
назив робе и њезина особине, уколико ове нису дате' 
у .прилогу. 

Описи узорака, односно натписи на њима!, треба 
да буду написани на језику за који се претпоставља 
Да га купац разуме. 

Члан 10 
Савезна предузећа обавезна су да све узорке пре 

отпреме за иностранотво достављају на преглед и 
одобрење Министарству спољне трговине ФНРЈ (Се-
крет ариадату за контролу квалитета), док ће репу-; 
бл икавска предузећа своје узорке достављати Коми-: 
тету за спољну трговину народне републике. 

Министарство спољне трговине ФНРЈ или коми-
тети за спољну трговину народних република извр-
шиће преглед узорака и ако нађу да они одгова,< 
раду предњим условима одобриће његову отпрему, . 

Уколико предложени узорак не одговара' усло* 
»има овог правилника, контролни орган ће ставити 
овоје примедбе и тражити од предузећа да исправи 
Грешке или достави нови који ће одговарати поста®* 
леним условима. 



ОГЛАСНИ'ЛЕО 
ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА ФАБРИКЕ ШАМОТА „ПАРТИЗАНИ" СА 

СЕДИШТЕМ' У ПАРТИЗАНИМА 
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 тешке индустрије ФНРЈ 
пов. бр. 1031 од 15 септембра 194'8 "године, разрешен 
Је дужности Ковче Звонимир, досадашњи вд. дирек-
тор Фабрике шамота, „Партизани" са седиштем у 
Партизанима и од 9 септембра 1948 године престаје 
му право да потписује фирму предузећа. 

Решењем Министарства тешке индустрије ФНРЈ 
пов. бр. 1039 од 15 септембра 1948 године, постављен 
је Никола Трипковић за, директора Фабрике шамота 
„Партизани" са седиштем у Партиаанима и на ду-
жност ступио 20 септембра 1948 године од кога дана 
има право да потписује фирму предузећа у грани-
цама овлашћења. 

бр. 36808. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
)15 октобра 1948 године. К 538 1-1 

I РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА 
ј ФАБРИКЕ ХАРТИЈЕ СА СЕДИШТЕМ У ЧАЧКУ 

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 лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 13464 од 6 августа 1948 године, разрешен је ду-
жности инжењер Симо Ђурковић, досадашњи дирек-
тор Фабрике хартије са седиштем у Чачку и од 8 
октобра 1948 године, престаје му право да потписује 
фирму предузећа 

Решењем Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 10965/1 од јула 1948 године, постављен је Ку-
дер,а, Јарослав, за директора Фабрике хартије са се-
диштем у Чачку и на дужност ступио 8 октобра 1943 
године од кога дана има право да потписује фирму 
предузећа у границама овлашћења. 

Бр. 36652. — Из Министарства финансии ФНРЈ, 
15 октобра 1948 године, К 537 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ В. Д. 
ДИРЕКТОРА „ТУТУНОВЕ ФАБРИКЕ СКОПЉЕ" 

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

Решењем Министарства' лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 25962/1У од 10 септембра 1948 године, разрешен 
је дужности Шикалев Христо,- досадашњи в. д. дирек-
тор Тутунове фабрике. Скопље и од 15 септембра 
1948 године престаје му право Да потписује фирму 
'предузећа. 

Решењем Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 25960 сд 10 септембра 1948 године, постављен је 
Ангелковски Благоје за в. д. директора Тутунова 
фабрике, .Скопље" и на дужност ступио 15 септембра 

1948 године од копа дана има и1раШ( М'ШШеу'је 
фирму предузећа. 

Бр. 37070. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
25 октобра! 1948 године. К 559 1-1 

УКИДАЊЕ ИСПОСТАВА У БИТОЉУ И УРОШЕВ-
ЦУ „ПРЕДПРИЈАТИЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНА 

ШПЕДИЦИЈА — СКОПЉЕ" 

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! спољне трговине ФНРЈ 
I бр. 1009 од 9 октобра 1948 године, укинуте су ис-
поставе у Битољу и Урошевцу „Предпријатие за ме-
жду народи а. шпедиција — Скопље", са даном 15 'ок-
тобра 1948 године. 

Бр. 36986. — Из Министарства' финансија! ФНРЈ, 
23 октобра 1948 године; К 555 1-1 

ДРЖАВНО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНДУСТРИ-
ЈА МОТОРА У РАКОВИЦИ ПРЕСТАЈЕ СА РАДОМ" 
И БРИШЕ СЕ ИЗ РЕГИСТРА ДРЖАВНИХ ПРИ-

ВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВЌОГ 
ЗНАЧАЈА 

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. 6053/48 од 5 еЉгуста 
1948 године, државно привредно предузеће опште-
државног значаја, Индустрија мотора; т седиштем у 
Раковици престаје са радом и брише се из регистра, 
државних привредних предузећа општедржавногзна-
чаја. I-

Бр. ,37050, — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
23 октобра 1948 године. К 554 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕ ДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ИНДУ-
СТРИЈА МОТОРА" КОЈЕ ЛЕ НАСТАЛО СПАЈАЊЕМ 
ИНДУСТРИЈЕ МОТОРА У РАКОВИЦИ СА ЖИВИ-
ЦАРСКОМ Ф АРМ ОМ „ЛИПОВИЦИ У ВЕЛ. МО-

ШТАНИЦИ 

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. 37061 .сд 22 октобра! 1948 године, уписано 
је у регистар државних привредних предузећа оп-
штедрЖавног значаја на рег. листу бр. 405, св. II 
под фирмом: 

ИНДУСТРИЈА ^МОТОРА 
оа седиштем у Раковици. 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 

IV бр. 6053 од 5 августа 1948 подине. 



Страна II — Број 96 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда, 3 новембар ]948 

Предмет пословања предузећа) је: израда мотора 
«а унутрашњим сазревањем, аеропланских мотора, 
аутомобила ih1 аут ом обил сних мотора, и лаких мо-
тора и њихових резервних делова, као и алата сред-
ње и високе прецизноста. 

Администра-тивно-оперативни руководилац пре-
дузећа' је: Главна дирекција савезне индустрије мо-
тора Министарства тешке индустрије ФНРЈ. 

Фирму потписује Иван Андријевић, директор 
'предузећа у границама) овлашћења. 

Бр. 37061. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
Ш октобра 1948 године. K 556 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА СЕРВИ-
СИ O ПОДУЗЕЋЕ ЗА МОНТАЖУ И ОДРЖАВАЊЕ 
ТЕЛЕГРАФСКИХ И ТЕЛЕФОНСКИХ УРЕЂАЈА 
КОЈЕ ЈЕ НАСТАЛО СПАЈАЊЕМ ДРЖАВНОГ ПРИ-
ВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ФУЛД" ПОДУЗЕЋЕ ЗА 
АУТОМАТСКУ ТЕЛЕФОНИЈУ У ЗАГРЕБУ И „ПО-
ШТАНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКОМ РА-
ДИОНИЦОМ У ЗАГРЕБУ И „ОДЕЉЕЊЕМ ЗА 
МОНТАЖУ И ПРОЈЕКТЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ" ДР-
ЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАДЕ КОН-

ЧАР ТВОРНИЦЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРОЈЕВА 

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

На основу Решења Министарства фин а-н Е ИЈ a 
ФНРЈ бр. 35515 од. 6 октобра 1048 године уписано је 
у регистар државних привредних предузећа опште-
државног значаја под ред. бр. 401 св. I државно 
привредно подузеће општедржавног значаја под 
фирмом: 

C ВРВНОНО ПОДУЗЕЋЕ ЗА МОНТАЖУ И ОДРЖА-
ВАЊЕ ТЕЛЕГРАФ Ш И Х И ТЕЛЕ ФОНСМИХ УРЕ-
ЂАЈА СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ: „ТЕЛЕФОН-

СЕРВИС" 
са седиштем у Загребу. 
П р е д а ћ е је основано Решењем Владе ФНРЈ 

IV бр. 6099/2 од IO септембра' 1948 године. 
Административно-оперативни руководилац пре-

дузећа је Генерална дирекција телеграфа и теле-
фона Министарства пошта ФНРЈ. 

Предмет пословања предузећа је монтажа и одр-
жавање телеграфско-телефоноких уређаја1, јавног 
саобраћаја, као и израда телеграфско-телефонских 
делова. 

Фирму потписује инж. Адам Аугуст, директор 
предузећа a у случају његове отсутност« инж. 
Ведриш Грос, технички руководилац у границама 
овлашћења. 

Бр. 35615. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 6 октобра 1948 године. K 532 I-1 

REGISTRACIJA DRŽAVNOG PRIVREDNOG PREDU-
ZEĆA OPŠTEDRŽAVNOG ZNAČAJA ISTARSKI 

UGLJENOKOPI RAŠA 
Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu či. 17 Osnov-

nog zlatkom] o državnim privrednim preduzećima i či. 18 
Pravilnika o registraciji državnih privrednih preduzeća, 
objaviću je: 

Na osnovu rešenja Ministarstva finansija FNRJ br. 
36267 od l i oktobra 1948 godine, upisano je u registar 
državnih privrednih preduzeća opšte državnog značka 
na reg. listu br, 404, sv. II. pold firmom: 

ISTARSKI UGLJENOKOPI RAŠA 
sa sedištem u Raši — Istra. 

Preduzeće је osnovano rešenjem Vlade FNRJ 
W br. 7453/47 od 2 Januaru 1948 godine, i 710/48, od 7 
februara 1948 godine. 

Predmet p o slov a noa preduzeća je; proizvodnja i 
prodaja ug l j a 

A d m faust r ati vno-openait i vn i r titovodlike pre duž е ća 
je: Generalna direkcija za ugalj] Ministarstva rudarstva 
FNRJ. 

U sastavu ovog preduzeća! ulaze rudnici: Rašia', Pod-
laibiin, Ploimin, Pičiafn i Strmac. 

Firmu potpisuje: Njegu š Bogdan, direktor predu!, 
zeca«, a u silu баш njegove sprećenosti Trampuz Ivo, za-
menik direktora, a u slučaju sprečenosti direktora il 
m en ika direktora Verbanao Josip, pomoćnik direktora u 
granica,m<s ovlašćenja. 

Br. 36267. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 11! 
oktobra 1948 godine. K 534 l-l1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕ ДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ИНДУ-
СТРИЈА КУГЛИЧНИХ И ВАЉКАСТИХ ЛЕЖАЈА, 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ: „ЛЕЖАЈ" 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

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

На основу Решења Министарства! финансија 
ФНРЈ бр. 37222 од 23 октобра 1948 године, уписано 
је у регистар државних привредних предузећа оп« 
штедржавног значаја на рег. листу бр. 406, св. II., 
под фирмом: 

ИНДУСТРИЈА КУГЛИЧНИ^ И ВАЉКАСТИХ ЛЕ-
ЖАЈА, СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ: „ЛЕЖАЈ" 

cai седиштем у Београду. 
Предузеће је 'основано решењем Владе ФНРЈ 

IV бр. 6115-48 од 8 јула 1948 године. 
Предмет пословања предузећа! је: израда у л и ч -

них и ваљкастих лежаја. 
A д министр атив но - o и е рѕтивн и руководилац пре-

дузећа је: Главна дирекција савезне индустрије мо-
тора! Министарства тешке индустрије ФНРЈ, 

Фирму потписује: Бранислав Димитријевић, ди-
ректор предузећа' у границама) овлашћења!. 

Бр. 37222. — Из Министарства финансија! ФНРЈ, 
23 октобра 1948 године, K 553 \-V 

REGISTRACIJA DRŽAVNOG PRIVREDNOG PREDU-
ZEĆA OPŠTEDRŽAVNOG ZNAČAJA VOJAŠKO- ^ 

TRGOVSKO PODJETJE 
Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu čl. 17 Oisnovr 

nog zakona o državnim privrednim preduzećima i Či.19 
Pravilnika o registraciiijli državnih privrednici preduzeća^ 
objavljuje: 

Na osnovu rešenja Ministarstva finansija FNRJ brod 
35001 od 28 septembra 1948 godine upisano je ui regati 
star državnih privrednih preduzeća opšitediržavnog zna-
čaja pod rednim brojem 397, sv. II. državno privredno 
preduzeće oipštedržavnog znaćaja piod firmom: 

VOJAŠKO-TRGOVSKO PODJETJE 
sa sedištem u Ljubljani. 

Preduzeće je osnovano rešenjem Vlade FNRJ pov. 
br. 952/2/48 od 15 aprila 1948 godine. 

Predmet poslovanja preduizeća je: a) snabdevanje 
aktivnih podoficira, oficira, generala admirala! i vojnih 
činovnika kao i njihovih porodica spremom i ostalim 
sredstvima za podmirenje životnih po'treba; b) nabavka, 
prodaja, proizvodnja i prerada/ artikala potrebnih za 
snabdijevanje lica) iz tač. a); g) organizacija i vodenje 
drugih poslova koji su se radiom preduzeća u neposredni 
noj vezi j koje mu povere viši organi; 

Preduzeće ima svoja povereništva kojA se nalaze li 
sastavu preduzeća u sledećim mestima: u Postojni, Kra-
nju i Mariboru; 
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Administnaitiivno-operatiivni ruko vo d: I ac preduzeća je: 
Glavna direkcija preduzeća za snabdevanje vojnih lica 
Ministarstva narodne odbrane FNRJ: 

Firmu potpisuje: Pantić Branko, direktor preduzeća, 
a u slučaju njegove sprečeno®!« Načelnik Odeljenja za 
planiranje i računovodstvo Fer ek Branimir, u granicama 
ovlašćenja. 

Br. 35001. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 28 
septembra 1948 godine. K 519 1-1 

ИЗГУБЉЕНЕ-ИСПРАВЕ 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 1114 изгубио сам и ог ла-

шавам* га неважећим. — Матија Поповић, капетан. 
Ћуприја. К Зоб 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 40232/46 изгубио сам и 
оглашавам га -^неважећим, — Милан Ћирковић, 
Карловац. К -535 1-1 

УВЕРЕЊА МЕДАЉЕ ЗА ХРАБРОСТ И ЗАСЛУГЕ 
ЗА НАРОД изгубио сам и оглашавам их неваже-
ћим, — Дервишевић Бедро, Београд. 508 1-1 

ОРДЕН РАДА I I РЕДА бр. 1239 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Круези X. Реџеп, Призрен. 

507 1-1 

УВЕРЕЊЕ бр. 602/47 „ПАРТИЗАНСКИ СПОМЕНИ-
ЦЕ 1941" УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ 

. У. бр. 602/47, УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА 
НАРОД II РЕДА У бр. 248/47 изгубио сам и огла-
шавам их неважећим. — Милорад Ћирић, капетан, 
Београд. 511 1-11 

КЊИЖИЦУ бр. 6636 „ПАРТИЗАНСКИ СПОМЕНИЦЕ 
1941", УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА БРАТСТВА И ЈЕДИН-
СТВА II РЕДА, УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА 
•НАРОД II РЕДА и УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ЗА ХРА-
БРОСТ изгубио сам и оглашавам их неважећим. — 
'Миливој Величковић, капетан. Београд. 510 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 18791 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Драгутин С. Драгићевић, 

! Београд. 512 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 48417 изгубио сам и 
оглашавам га неважећим. — Милош П. Зорић, 
Загреб. • 509 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 37753 изгубио сам и 
оглашвам га неважећим. — Новица Ћировић, по-
ручник, Ниш. 540 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 10047, и ОРДЕН ЗАСЛУ-
ГЕ ЗА НАРОД II РЕДА изгубио сам и оглашавам 
их неважећим. — Бранко Медић, поручник. Ниш. 

К 539 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА бр. 33438 
изгубио сам и оглашавам неважећим. — Живота 
ј . Мандић, Ваљево, 513 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 62850 изгубио сам и 
оглашавам неважећим. — Илија Обрадовић. Па-
лурци — Дрвар. , 514 1-1 

'ЛЕГИТИМАЦИИ бр. "8879 ЗА Н О Ш Е Њ Е ПАРТИ-
З А Н К Е СПОМЕНИЦЕ 1941" изгубио сам и огла-
шавам за неважећу. — Бошко М. Шевић, Мата-
вази, Ср. Босна Нови. 515 1-1 

МЕДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам и огл ашавам 
за неважећу, — Радомир Ивковић, шофер. Бео-
град. 516 1-1 

ПОТВРДУ И ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 67820 изгу-
био сам и оглашавам неважећим. — Миодраг 
Јовановић. Београд. 517 1-1 

УВЕРЕЊЕ ЗА Н О Ш Е Њ Е ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА 
НАРОД III" РЕДА изгубио сам и оглашавам нева-
жећим. — Биљем Крањц, капетан, Толмин. 518 1-1 

ПОТВРДУ бр. 16255 О НОШЕЊ У ОРДЕНА ЗАСЛУ-
ГЕ ЗА Н А Р О Д III РЕДА и ПОТВРДУ бр. 166645 
О НОШЕЊУ ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ И МЕДА-
Љ У ЗА ХРАБРОСТ 'изгубио сам и оглашавам 

1 неважећим. — Гојко М. Каран, поручник, Војни 
отсек, Бихаћ. К 641 1-1 

ОРДЕН БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА бр. 7125 
изгубио сам и оглашавам неважећим. — Бранко 
Д. Радошевић потпоручник, в п. 9263, Ужичка 
Пожега. - К 542 1-1 

БУГАРСКО ОДЛИКОВАЊЕ 1944—1946, изгубио сам 
и оглашавам неважећим. — Жарко Стојишић, 
милицијска станица Локве — Банат. К 543 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 52683 изгубио сам и 
оглашавам неважећим. — Јордан' Павел, командир 
н, милиције, Стекларне, Рогашкта Слатина. 

К 544 1-1 

УВЕРЕЊЕ ЗА Н О Ш Е Њ Е ОДЛИКОВАЊА ОРДЕНА 
ЗА ХРАБРОСТ ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД 
III РЕДА, И МЕДАЉЕ ЗА ХРАБРОСТ изгубио 
сам и оглашавам неважећим, — Франц Хериќ, 
поручник, Мостар. К 546 1-1 

ПОТВРДУ ЗА Н О Ш Е Њ Е ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ 
изгубио сам и оглашавам неважећим. — Свето 
Пупавац, капетан, војни отсек, Грачаница' Босна. 

К 545 1-1 

МЕДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ бр. 543/47 изгубио сам и 
оглашавам неважећом. — Петар Димитријевић, Се-
војно, Срез ужички. К 551 1-1 

УВЕРЕЊЕ О НОШЕ Њ У ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ и 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 52746; УВЕРЕЊЕ О 
НОШЕЊУ МЕДАЉЕ ЗА ХРАБРОСТ и МЕДАЉУ 
ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам и »оглашавам их нева-
жећим. — Маслар М. Рако, ст. водник, Рибариће— 
Тутин. 520 1-1 

МЕДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД изгубио сам и огла-
шавам неважећом. — Вујачић Мирко, Београд. 

519 1-1 

УВЕРЕЊА О НОШЕ Њ У ОДЛИКОВАЊА „ПАРТИ-
ЗАНСКИ ЗВЕЗДЕ III РЕДА се ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ 
ЗА НАРОД II РЕДА изгубио сам и оглашавам за 
невшжћа. — Крњајић Богдан, мајор, Ниш. К 552 1-1 

„ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦУ" бр. 5987 изгубио 
сам и оглашавам неважећом. — Малкоч Анте Миле, 
Чонопља. Аџије Божидара 37. К 550 1-1 

ПОТВРДУ ЗА Н О Ш Е Њ Е ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА 
НАРОД III РЕДА изгубио сам и оглашавам нева-
жећом. — Д е ш ћ Мујо), Сарајево, Југо словенске 
армије 42. К 549 .1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈА ^ПАРТИЗАНСКИ СПОМЕНИЦЕ 
1941" бр. 6039 изгубио сам и оглашавам је нева-
жећом. — Керкез Ратко1, село Наково, Срез ки-
шшпгт/,, I/ КМ шидски. К 548 1-1 

УВЕРЕЊЕ ОДЛИКОВАЊА ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД 
111 РЕДА изгубио сам и оглашавам неважећим. — 
Шеговит Томо, Ђе леко вец—Копривница^ К 547. 1-1 



страна 1546 — Број 96 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда*, 3 новембар 1ф48 

ИЗДАЊА „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ФНРЈ" 
Продажно одељење „Службеног листа ФНРЈ" 

препоручује ова издања: 

ЗБИРКА ПРОПИСА ИЗ РАДНОГ ПРАВА 
Закон о инспекцији рада, македонско издање, цена 

12.— динара); српско, хрватско и словеначко 
друго издање, цена 17.— динара. 

Збирка прописа о радним односима; плате, наднице, 
и сва остала примања и права радника; српско 
и хрватско издање; цена 45.— динара. 

Збирка прописа о социјалном осигурању, словеначко 
издање; ценм 35.— динара. 

Прописи о ученицима у привреди са об јашњени ма; 
српско издање; цена 20— динара. 

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

нама и фондовима руководства, у редакцији 
Привредног савета Владе ФНРЈ, свеска друга, 
у хрватском, с л о в е н а ч к и и македонске^! из-
дању; цена 10— динара, а трећа свеска на 
словеначком и македонском, цена 12. —динара. 

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

ЗБИРКА ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА 

Закон о таксама са коментаром у редакцији Мини-
старства финансија ФНРЈ, четврто измењено 
и допуњено српско и хрватско издање; цена 
17 динара. 

Девизни прописи ФНРЈ са коментаром др Вј. Мајк-
снерз и С. Ђуровића; друго потпуно прера-
ђено издање; ценз 80.— дии-рз. 

ЗБИРКА ЗАКОНА ФНРЈ 

Збирка прописа у Југословенско.} армији друго пот-
пуно прерађено и допуњено издање, обухвата 

. сзе важеће прописе који се односе на Југо-
словенска? армију, службу у њој, на војну оба-
везу, попуну оружана силе стоком и прено-
сним средствима, демобилизацију, пензију вој-
них лица- помоћи, ордене, затим све прописе 
о војном тужиоштву, војиим^судовимз и вој-
ним дисциплински! судовима. Издање латини-
цом: цена 30.— динара. 

Кривични законик — Општи део — српско, хрват-
ско, словеначко и македонско издање са об-
р а з л о ж е н ^ : ценз 10— динара. 

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

цена 27.— динара. 
Закон о бирачким списковима сз коментаром, у ре-

дакцији Комитета за- законодавство и изград-
њу народне власти Владе ФНРЈ, хрватско, сло-
веначко и македонско издање; цена 12.— ди-
нара'. 

Закон о аграрној реформи и колонизација друго 
прерађено издање са објашњењима и свим ре-
публичке™ прописима (ћирилицом); цена 42.— 
динара. 

Закон о држављанству са коментаром др. И. Крбека 
и Н. Оцокољић«, у редакцији Комитета за за-
конодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ (ћирилица ет латиница') цена 25.— динара 

Прописи о платама особља у трговини; словеначко 
и македонско издање; цена, 7.— динара. 

Основни закон 0 прекршај има са образложен, ем; 
српско, хрватско, словеначко и македонско 
издаће ; цена 8.— динара. 

Збирка прописа 0 Народној скупштини и о Прези-
дијуму Народне скупштине ФНРЈ; хрватско из-
дање; ЦоН'Ѓ* 20— динара. 

Општи закон о народним одборима; српско и хрват-
ско издање; цена 10.— динара. 

Закон о експропријации са објаипњењима, у редак-
цији Комитета за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, српско, хр в ат-
ол ов ен ачко и македонско издање; цена К у -
линара. 

Закон о установљен^ права на пензију и о пензи-
4 онисању државних службеника са коментаром 

М. Ђокића; друго измењено српско издање; 
цена 12— динара. 

Збирка прописа о струкама и платама државних слу-
жбеника; српско, хрватско, словеначко и маке-
донско издање; цена 50.— динара. 

НОЕ© законодавство о инвалидима са коментаром у 
редакцији Министарства Народне одбране; 

српско, хрватско и словеначко издање; цена 
18— динара. 

Основни закон- о старатељству; хрватско, словеначко 
и македонско издање; цена 8.— динара. 

Закон о народној милицији; српско, хрватско, сло-
веначко и македонско издање; цена 12.— Ди-
нара. 

Закони о штампи, Vдружен>чма зборовима и другим 
јавним скуповима и о растурињу дечје књижев* 
пости и штампе; српско, хрватско и словенач-
ко издање; цена 10— динар". 

Устав ФНРЈ (1-а македонском и с л о в е н с к о м ) и ре-
публикански у 'оригиналу; цена 42.— динара.-

Устав ФНРЈ на словеначко®*, македонско^ и хрват-
ском; цена 10.— динара. 

Устав ФНРЈ ( м и н и ј а т у р а издање), на- сл ов ен ачко м 
и македонском; цена 6.— динара. 

КОНТНИ ПЛАНОВИ И ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ 
Конт ни плац за рударство и индустрију, са упут-

ствима, друго допуњено издање, цена 25 .—• 
динара. 

КОНТНЈЈ план за експлоатацију аутЦмобилског сао-
браћаја, цена 20.— динара. 

Коитни плац за трговину, цена 25.— динара. 
Финансиско планирање за индустрију и рударство 

свеска прва, 40.— д и н а р а т р г о в и н у и уго-
стителство 45.— динара. 

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ФНРЈ 

Уставотворни одбора Савезног већа и Већа народа 
(10 децембра 1945. 4 јануара 1945); цена' 120.— 
динара. 

Прво ванредно заседање (31 јануар, 4 фебруар 1946 
године); пена 20.— динара. 

Друго ванредно заседање (20 март , ; 1 април 1946 го-
дине); цена 140. - динара. 

Друго редовно заседаше, (2—21 децембар 1946 го-
дине); цена 70— динара. 
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Министарство спољне трговине ФНРЈ и коми-
тети за спољну трговину народних република дужни 
су д а о свим предложеним узорцима! воде евиденцију, 
било да се њихово одашиљање одобрава или одбија 
што ће се означавати у посебној рубрици евиденције. 

Члан И 
Прикупљање узорака у сврху излагања' на ме-

ђународним сомовима вршиће се под надзором и уз 
одговорност Трговинске коморе ФНРЈ. 

Члан 12 
Административно-кавиени поступак и казне за 

повреде прописа о контроли квалитета и опреми узо-
рака, -означени су у Уредби о изменама, и допунама 
Уредбе о контроли извоза и увоза -(„Службен«! лист 
ФНРЈ" бр. 90/48). 

Члан 13 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федгративне Народне Ре-
публике Југоолавије". 

Бр. 82799 
25 октобра 1948 године 

Београд 

Министар спољне трговине, 
Милентије Поповић, с. р. 

812. 
На основу чл. 52, в у вези чл. 33 Закона о поре-

зима, од 26 децембра 1946, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ИСПЛАТИ РАЧУНА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИ-
МА И ЛИЦИМА ЗА ИСПОРУЧЕНУ РОБУ И 

ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 

1) Државна привредна предузећа, државне устан 
нсве, државна надлештва, задруге и задружни саве,зи) 
и народне и друштвене организације не могу вршити! 
исплате рачуна! за извршене им услуге и испоручену 
робу ако немају извештај о стању пореског дуга 
подносиоца рачуна, и то: 

а) приватним превознички ако исплата премаша 
З.ООО.— динара; и 

б) свим осталим приватним предузећима и лици-
ма ако- исплата премаша 2.000.— динара. 

Изузетно, од земљорадника1 тражиће се извештај 
о стању пореског дуга 'само приликом исплате рачуна 
за контрахир|ане и обавезне испоручене пољопри-
вредне производе у току 1948 године. У свим осталим 
случајевима од земљорадника се неће тражити из-
вештај о стању пореског дуга, без обзира ди ли се 
ради о исплати рачуна' за извршену услугу (превоз 
и сл.) или за испоручене производе. 

2) Повереник за; финансије среског (градског) из-
вршног одбора може појединим обвегницима за које' 
ана да су иначе уредни, а моментално нису у могућ-
ности да измире- своју обавезу, издати овлашћење за 
исплату њихових рачуна иако дужни порез нису из-

мирили. Ово овлашћење може се издати за наплату 
Једног одређеног рачуна, а може-се издати и за нап-
лату више рачуна у току одређеног времена. 

3) Руководилац книговодство надлештва, уставом 
ве, предузећа, задруге' и организације може исплати-
ти поднети рачун само оном лицу моје поднесе из-
вештај да је исплатило доспели порез. Оним подно-
сиоцима. рачуна који доспели порез нису измирили, 
а дугованог износ пореза је већи од износа који пот-
ражују но поднетом рачуну, неће се вршити исплата, 
већ ће се цела сума коју потражују доставити путем 
чека надлежном среско®- (градском, реонском) извр-

. шном одбору, а У корист рачуна пореског обвезника. 
Ако је дугов-ани нерез мањи од потраживање по под-
нетом рачуну, подносиоцу рачуна »издаће се чек ва 
вишак, а износ који покрива« његов порески дуг до-
ставиће се надлежном среском (градском, реонском) 
извршном одбору ради измирења тога дуга. 

4) Извештај е стању пореског дуга издаје пове-
реништво за финансије среског (градског, реонског) 
извршног одбора. Овај извештај као и молба којом 
се тражи његово издавање, не подлеже наплати 
таксе. 

Извештај о стању пореског дуга неће се при ла-
гати рачуну поднетом ради наплате, већ ће се само 
показивати на увиђај. Службеник који прима рачун 
дужан је на истом назначити који је орган издао 
извештај, б р о ј и датум извештаја и износ дужног по-
реза!. па то потврдити својим потписом. 

5) Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
ње. у „Службеонм листу Федеративна Народне Репуб-
лике Југославије". 

Бр. 37369 
Тб октобра 1948 године 

Београд 
Министар финансија 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

813 . 

На основу чл. 11 Уредбе о радним књижицама, 
а у вези са тач. 1 ст. 2 Наредбе За; ревизију издатих 
радних књижица („Службени лист ФНРЈ" бр. 84/48) 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О РОКОВИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕВИЗИЈЕ 
ИЗДАТИХ РАДНИХ КЊИЖИЦА 

1) У времену од 11 до 30 новембра 1948 године 
закључно има се извршити ревизија свих радних 
књижица издатих до дана почетка ревизије. 

2) Пријаве за ревизију издатих радних књижица, 
радне књижице, као и извештаје и спискове из тач. 4 
Наредбе за ревизију издатих радних књижица, дужни 
су послодавци предати иа дан почетка ревизије од-
носно по реду који установи повереништво рада 
надлежног среског, градског (рејонског) народног 
одбора. 

3) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративна Народне Ре-
публике Југославија". 

Ш бр. 15454 
29 октобра 1948 године 

Београд 
Министар рада1', 

Љубчо Арсов, е, р/ 
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814. 

На основу чл, 13 у вези чл. 6 Уредбе о једин-
ственим ценама и Решења Владе ФНРЈ IV бр, Иб 
од 5 априла 1947 године, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ЈЕДИНСТВЕНИМ ЦЕНАМА КРОМПИРА И ПА-
СУЉА У ПРОДАЈИ НА МАЛО 

I. —I Одређују се следеће ниже јединствене цене 
у продаји на мало кромпиру и пасуљу: 

Динара 
1) кромпир по 1 кг — — — — 4.50 
2) пасуљ 

а) пасуљ I врсте (тетовец, трешњевац, 
градиштанац, кокосов пасуљ и овима 
сличне врсте) по 1 кг — 13.50 

б) пасуљ II врсте (све в {Ате јед по-
бој ног пасуља) по 1 мг — 11.— 

б) пасуљ III врсте (шарен и мешани 
пасуљ) по 1 кг — 9.— 

По овим ценама куповаће кромпир « пасуљ по-
трошачи у оквиру реп убли ка неког обезбеђен ст снаб-
девања и земљорадници у оквиру снабдевања путем 
трговине по везаним ценама. 

II. — Одређују се следеће више (комерцијалне) 
цене у продаји на мало кромпиру и пасуљу: 

Динара 
1) кромпир 

а) за- подручја Народне Републике 
Хрватске и Народне Републике 
Словеније по 1 кг — 8.— 

б) за подручја осталих народних ре-
публика по 1 кг —. * 10.— 

2) пасуљ 
а) пасуљ I арете (теновац, трешњева^ 

градиштанац, кокосов пасуљ и овима 
сличне врсте) по 1 мг 29.— 

б) пасуљ II врсте (све врсте једно-
бојнаг пасуља) по 1 кг — 24.— 

в) пасуљ III врсте (шарени и мешани 
пасуљ) по 1 кг — — — 18.— 

По овим ценама продаваће кромпир и пасуљ 
државна трговачка предузећа и задруге- свим по-
трошачима из количина које нису намењене за снаб-
девање потрошача у оквиру републиканског снаб-
девања и за снабдевање земљорадника путем трго-
вине по везаним ценама. 

III. — Ово решење ступа на снагу одмах. 

Бр. 178Б0 
28 октобра 1948 године 

Београд 
Претседник 

Привредно« савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

815. 

На основу чл. 9 Уредбе о оснивању радничко-
елужбеиичких ресторана и управа друштвене исхра-
не у сагласности са Претседником Привредног савета 
Владе ФНРЈ доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ТРОШКОВИМА РАДНИЧКОлСЛУЖБЕНИЧКИХ 
РЕСТОРАНА И О ЦЕНАМА У ТИМ РЕСТОРАНИМА 

1. — Трошкови радничко-службаничких ресто-
рана састоје се паз: 

а) Трошкова моји се у р а ч у н а в а ј у цену хране, 

Ови трошкови покривају се из претплате коју 
ал З'ћ а ј у пр етил ашици. 

б) Трошкови који се не у р а ч у н а в а ј у цену 
хране. 

Ови трошкови покривају се из средстава које 
обезбеђује оснивач р а дни чко^с лужб еиичк ог ресторана 
по чл. 6 Уредбе о -оснивању радничко-службеничких 
ресторана' и Управа друштвене исхране, 

2. — У трошкове који се у р а ч у н а в а ј у цену 
хране улазе: 

а) трошкови материјала; 
б) општи трошкови (режија!); и 
в) допринос за фонд руководства код оних ре-

сторана који и м а ј свој фонд руководства (чл. 10 
Уредбе о оснивању радничко-службенички« ресторана 
и Уирава друштвене исхране). 

3. — У трошкове материјала улазе: 
а) трошкови животних намирница;; • 
б) трошкови превоза намирница; и 
в) кало, мањак, растур у кам крпицама. 
4. — У опште трошкове (режију) улазе: 
а.) трошкови огрева и горива; 
б) трошкови осветлен.а; 
в) трошкови воде и леда; 
г) трошкови материјала за одржавање чистоће: 
д) трошкови ситног материјала брзе потрошње 

(чачкалице, паоирнате салвете и сл.); 
ђ) трошкови за ситне оправке; 
е) управни трошкови (таксе, канцелариски мате-

ријал, поштарина, телефон итд.). 
Висину општих трошкова одређује оснивач рад-

ничко-службеничк ог ресторана1, узимајући у обзир 
Стварне потребе, цену хране и број претплатник а, 
е тим да општи трошкови не могу бити већи од 6% 
од промета ресторана (тј. од укупног износа прет-
плате). 

У изузетним и оправданим случајевима среска 
(градска) управа друштвене исхране може, на обра-
зложени предлог оснивача ресторана, одобрити да 
општи трошкови појединог ресторана за< извесно од-
ређено време буду већи сд 6% од промета ресто-! 
рана. 

Ако се раисон ал изгниј ом пословања и залага^ 
њем 'особља радничко службеничког ресторана снизе 
општи трошкови испад износа одређеног у смислу 
предњих ставова, 50% тако остварене уштеде иде у 
корист фонда руководства а 50% за побољшање ис-
хране. Снижење општих трошкова не сме се вршити 
на штету квалитета и квантитета хране и начина ус-
лужи в ања. 

5. —• У трошкове који се не урачунава ју у цану 
хране улазе: 

•а1) плате особља; 
б) трошкови допуне рас ход оваког ситног ин-

вентара; 
в) амортизација основних средстава'; 
г) закупнина; 
д) велике оправке инвентара и просторија; ЈИ 
ђ) остали трошкови (осигурање, камате на обртна 

средства итд.). 
6. — Ако се у радничко-службеничком ресторану 

врши продаја пића ('алкохолних и безалкохолни«: и 
других производа' у трошкове овог пословања улазе: 

а') трошкови материјала'; 
б) плате особља које се искључиво или прете-

жно бави припремом односно услуживањем ових 
производа. 

Ов« трошкови терете само ово пословање и не-
могу се урачунати у цену хране. 

Добијени приход из овог пословања употребиће! 
се за побољшање исхране. 

7. — Цена хране у радничко-службеничком ре-
сторану формира се из трошкова одређених у 'тачци 
2 ©даг решења. 
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За раднике који. раде тешке физичке послове 
потрошачке категорије Р1-а, Р1-6 и Р-ш цена ручку и 
Вечери т кал ор и чи ом вредношћу од најмање 3.500 
Калорија може бити највише до 1.100.— динара ме-
сечно!. 

За све остале прети ла типке цена ручку и вече-
ри еа калоричном вредношћу од најмање 2.800 кало-
рија! може бити највише до 900.— динара месечно. 

Ако раднич1&-елужбенички ресторан издаје до-
ручак, цена доручку се одређује према стварним 
{Трошковима {цена коштања). 

Цену хране у радничко-службеничком ресторану, 
одређује министар трговине и снабдевања народне 
републике на предлог оснивача односног ресторана 
0 према предњим прописима! ове тачке. Министар тр-
говине и снабдевања народне републике може овла-
стити оснивача! радничко-службеничког ресторана! да 
одерди цену хране е тим да одређену цену саопшти 
•министарству трговина и снабдевања ради потребне 
контроле и евентуалне ревизије. 

8; — Министар трговине и снабдевања! народне 
републике може на предлог претплата и ка, који је 
донесен на њиховом састанку, одредити и вишу цену 
хране од оне која је као највиша! предвиђена! у тачци 
7 овог решења. 

9. — Артикле из тачке 6 овог решења радничко-
службенички ресторан продаје тао' одређеним ценама. 

10. — Ово решења ступа на снагу одмах. 

Бр. 18874 
20 »октобра »1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевана, 

Јаков Блажевић, с. р. 
Сагласан, 

Претседник Привредног савета, 
Владе ФНРЈ 

Борис Кидрич, с. р. 

816. 

На основу чл .2 чл. 6 Уредбе о радничким техДш 
куми,ма („Службени лист ФНРЈ!' бр. 96/47), у сагла-
сности са Комитетом за школе и науке Владе ФНРЈ1, 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОСНИВАЊУ РАДНИЧКОГ ТЕХНИКУМА 
У ГРАФИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ 

• 1. — У сврху подизања стручних кадрова у гра-
фичкој индустрији, оснива се при Југословенско')« 
штамшрском предузећу у Београду, Раднички техни-
кум са техничким отсеком. 

2. — У основани раднички техникум могу се при-
мати као слушаоци и радници из других предузећа 
графичке индустрије, која у том случају сносе одго-

варајући део трошкова издржавања радничког тех-
нику ма. 

3. — Персонално одељење Министарства лаке ин-
дустрије ФНРЈ — Отсек за школство извршиће по-
требне припреме за благовремени почетак рада у на-
веденом техникуму. 

4. —< Ово решење ступа на снагу даном објављив-
ан^ у „.Службеном листу Федеративне Народне Ре-
ублике Југо1С1л'а!В!И(је''. 

Бр: 14136 
171 »октобра 1948 године 

Београд 
Министар лаке индустрије, 

Саво Златић, с. »р. 

817. 

На основу Решења Владе ФНРЈ IV. бр. 7791/48, 
Комитет за законодавство и "изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОСНИВАЊУ' И ДЕЛОКРУГУ РАДА ЦЕНТРАЛ-
НОГ КОНСТРУКЦИОНОГ БИРОА ТЕШКЕ ИНДУ-

СТРИЈЕ 

1. — У сврху научно-практичног проучавања и 
- израде нацрта градње малиша! и машинских постро-

јења! оснива се и у саставу Министарства тешке ин-
дустр»ије ФНРЈ Централни! конструкциски биро тешке 
индустрије са седиштем у Љубљани. 

2. — Задаци Централног коне тр уставног бироа 
су нарочитог 

а) да проучава, усавршава и израђује пројекте 
за машинска! »постројења као и поједине машине; 

б) да на основу резултата свога проучавања и 
• праксе предлаже типизирање машина, њихових де-

лова »и њихове опреме; 
в) да се бави научно-практичним проучаввњем 

у сврху побољшања ефекта машина. 
3. — Пословима Централног кскетруктивног би-

роа, руководи директор кога поставља, Министар 
тешке »индустрије ФНРЈ у сагласности са- Прет: ед-
ником Владе ФНРЈ. 

4. — Централни коне тр унци они биро има посео гк 
предрачун прихода и расхода у оквиру предрачуна 
прихода и расхода Министарства тешке »индустрије 
ФНРЈ. 

Своје расходе Централни конструкциони биро- по-~ 
крива: 

а1) приходима од услуга које чини заинтересова-
ним предузећима и установама. 

д) дотацијама из савезног буџета. 
Директор је наредбодавац за извршење предраг 

чуна. 
5. — У Централном конструкции«,ом бироу по-

стоји стручни саќет који је надлежан да даје миш-
љење о свим важнијим питањима из области израде 
конетрукц,ионих нацрта за машине и машинска по-
стројења. 

Чланове стручног савета именује Министар те-
шке индустрије ФНРЈ. 

Савет се састаје по потреби, а његовим радом 
руководи директор. 

6. — Ближе одредбе о организацији и раду Цен-
тралног конструкционог бироа прописаће »правилни-
ком Министар тешке индустрије ФНРЈ. 

7. — Ово решење ступа на снагу одмах.-

Бр. 3117 
29 октобра 1948 године 

Београд 
Министар -Потпр етседник 

Комитета за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ. 

Станоје Симић, с. р. 

РАТИФИКАЦИЈА СВЕТСКЕ ПОШТАНСКЕ КОН-
ВЕНЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ЈУЖНО АФРИЧКЕ УНИЈЕ, 

РУМУНИЈЕ И КАНАДЕ 
Амбасада Републике Француске у Београду, 

својом нотом од 19 октобра 1948 године'обавестила 
је Министарство иностраних послова Федеративне 
Народне Републике Југославије да су следеће Др-
жаве ратификсвале Светску поштанску конвенцију, 
закључену и потписану у Паризу 5 јула 1947 године 
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Јужноафричка Унија 30 јула 1948 године, Румунија 
27 августа 1948 године. Канада 8 септембра 1948 го-
дине, Румунија и Канада ратификовале су истовре-
мено Споразум о писмима и кутијама са означеном 
вредношћу, Споразум о откупним пошиљкама, Спо-
разум о поштанским упутницама, Споразум о по-
штанским вирманима, Споразум о поштанским нало-
зима и Споразум о претплатама на новине и часо-
писе. а Румунија још и Споразум о поштанским па-
кетима који су такође потписани 5 јула 1947 године. 

Југославија је ратификовала Светску поштанску 
конвенцију и све наведене Споразуме 27 јула 1948 
године, а указ о ратификацији објављен је у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ" бр. 61 од 17 јула 1948 године, 

Бр.. 427082/48, — Из Министарства иностраних 
послова, Београд, 26 октобра 1948 године. 

РАТИФИКАЦИЈА ПРОТОКОЛА О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА СПОРАЗУМА, КОНВЕНЦИЈА И ПРО-
ТОКОЛА О ОПОЈНИМ СРЕДСТВИМА СКЛОПЉЕ-
НИМ У ХАГУ 23 ЈАНУАРА 1912. У ЖЕНЕВИ 11 ФЕ-
БРУАРА М25. 19 ФЕБРУАРА 1925 И 13 ЈУЛА 1931, 
У БАНГКОКУ 27 НОВЕМБРА 1931 И У ЖЕНЕВИ 

26 ЈУНА 1936 

Према извештајима које је Министарство, ино-
страних послова Федеративна Народне Републике 
'Југ остави је примило од Генералног секретаријата 
Организације Уједињених нација, досада су Прото-
кол о изменама! и допунама споразума, конвенција 
и .протокола о опојним средствима склопљеним у 
Кату 23 јануара 1912, у Женеви 11 фебруара 1925, 
119 фебруара 1925 и 13 јула: 1931, у Бангкоку 27 но-
вембра 1931 и у Жен ев јГ 26 јуна 1936, закључен и 
потписан у Лејк Сакеесу 11 децембра 1946, ратифи-

к о в а л а или му приступиле следеће државе: Аустра-
лија 29 августа 1947, Норвешка 2 јула 1947. Сједи-
њене Америчке Државе 12 августа: 1947, Абидини ја 8 
децембра 1947, Швајцар ска и Лихтенштаји 25 септем-
бра 1947, Француска! 10 октобра 1947, Савез Совјет-
ских Социјалистичких Република 25 октобра 1947, 
Украјина 8 јануара' 1948, Финска 3 фебруара 1948, 
'Јужн©афричка Унија 24 фебруара 1948, Ирска 18 
фебруара 1948. Египат 13 септембра! 1948 подине. 

Југославија ј е ратификовала овај Протокол 19 
маја 1948 и он је објављен у. „Службеном листу 
ФНРЈ" бр. 21 од 13 марта1 1948 године. 

Бр. 426747. — Из Министарства иностраних пос-
лова!. Београд, 20 октобра; 1948 године. 

ПРИСТУП ИСЛАНДА КОНВЕНЦИЈИ ЗА ИЗЈЕДНА-
Ч Е Н ^ ИЗВЕСНИХ ПРОПИСА О МЕЂУНАРОДНОМ 

ПРЕНОСУ ВАЗДУХОМ 

Амбасада Републике Пољске, својом нотом од 20 
октобра 1948 године, обавестила је Министарство 
иностраних послова; Федеративне Народне Републике 
'Југославије да је Исланд на дан 21 августа 1948 го-
дине приступио! Конвенцији за изједначење извесних 
прописа о међународном преносу ваздухом, закљу-
ченој и потписаној у Варшави 12 октобра 1929 го-
дине. 

_ Југославија је ратификовала ову Конвенцију 27 
»маја 1931 године, и она. је објављена у „Службеним 
новинама" бр. 124 од 5 јуна 1931 године. 

Бр. 427033/48. — Из Министарства иностраних 
послова. 'Београд, 27 октобра 1948 године. 

о д л и к о в а н а 
На основу члана 2 Закона о орденима и меда* 

љама, а на предлог Претседника Владе ФНРЈ, Пр4» 
зидијум Народне скупштине Федеративне Изроди6' 
Републике Југослав ИЈ е 

ре ш ,и о ј е 
да <;е за заслуге учињене нашим народима У. 

току на род ноослободи лаике борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА Н А Р О Д III РЕДА: 
Нинчевић Мирка Босиљка, Новаковић Петра Ја-

ка, Нефат Јосипа, Фер учио, Мола Ловре Дивна. Оро-
бабић Игњатије Љубица, Опалић Николе Живко, 
Ожболит Јосипа Антонија, Орлић Јуре Никола. Опић 
Петра Марко, Опић Мате Шиме, Образовић Глише 
Саво, Огњеновић Живко, Обућина Луке Томо. Окре-
т а Ђуре Иван, Огризовић Дане Милан, Орлић Ми-
лоша Петар. Орлић Симе Љубомир, Обад Мате 
Томо, чОш тари јани Ђуре Ђурђа, Оштар иј аш Стјепана 
Стјепан, Ојданић Јоце Љубомир, Ожболот Јосипа 
Винко,Оженић Антуна Јенко. Остовић Миће Мара, 
Орландини Јерка Када, Григар Вен чеслава Славка, 
Папић Ивана Павле, Петричић Мр. п х Јован, Осто-
јић Драгина Драги, Петрановић Ивана Иван. О ш т а р 
Ферка Томо, Плетикоса Ивана Соња. Пилепић Анте 
Златко, Периша Дунка Пешко, Прокоп др Ана, Па-
вић Петра Петар. Пејчиновић Спасоја Милош, Попов 
Ристе др Недељко, Панзини Вицка Др Карло, Па-
де лин' ПаТрицијев Јулијан, Панајотовић Илије Ми-
хајло, Нашке е Хенрих^ Бруно, Петровић Николе 
Миленко, Перишић Срећка Мирко, Продановић Јо-
вана Петар, Прибић Павла Димитрије, Пешут Радо-
вана Милован, По стр а шија Филипа Ксенија, Падо-
ван Ивана Грга.. Премужић Константина Мирко, Пал-
чок Ивана Зоран, Под бој Милоша Милка, Павичић 
Андрије Марија, Поповић Боже др Здравко, Пивац 
Пашков Стипан, Пишкулић Новице Крешимир, По-
повић Милића Милан. Пушкар Марка Филип, Пада-
вић Августа Станко, Палчић Станка, Палчић Мате 
Анте, Пуач Илије Душан, Пуач Миле Станко, Пе-
тровић Кузмана Милан. Пуач Паје Васо, Поповић 
Ђуре Стево. Пуач Јосипа Милан, Павковић Милана 
Душан, Посавец Мије Стјепан, Петричевић' Јосипа 
Фрањо, Поповић Томе Јово, Перић Божина Милка! и 
Пугелник Фрање Иван; 

Просечан Мартина Иван. Препечен Стјепана 
Мијо, Панкарић-Подравец Магица, Павковић Иван, 
Панићанин Станка Иво, Пу,клин Јакоба Јосип. Под-
горац Ивана Јосип, Прван Мартинов Милан, Пашкеш 
Енрика Дора, Паштар Мије Шпиро. П еран ић Јосипа' 
Анте, Пае а ца Ра јмонда Лино, Вранчић Мије Иво, 
Параћина Јована- Бранко, Перић Мате Никола. Пуи-
зина Дујин Динко, Половић Мије Иван, Пуратић 
Шимуна Јаков, Пири Андрије Алојз. Пешут Блажа 
Иван. Петровић Мате Иван, Полић Мате Мато, Ис-
куп ић Мишка Анка, Пижир Фабијана Вјекослав, Ни-
жи,р Стјепана Зорица, Павлек Анђелка, Плечко Пе-
тра Фрањо, Шевац Ђуре Младен. Павелић Винка 
Рикад, Пихлер Ото, Перкушић Ивана Иван, Пажић 
Матије Ана, Палатинуш Антона Иван. Пилипић Фр;1-
ње Владимир, Леротић Милана Милан, Покровац 
Манд а, Павишевић Дане Милан. Пурлија Саве Ми-
лутин, Поповић Илије Никола. Пољак Марка Лука, 
Павлишко Марков Иван, Пресечки Мишка Славко, 
Пилек Антона Вера., Позаић Алојза Ивка, Позаић 
Лаика Рудолф, Пушкар Ђуре Љуба . Пулишелић др 
Стјепан, Пили Фрање Антон, Петањек Ивана Миљан, 
Павлек Јосипа Љубица. Пругинић Миле Мили. Пав-
ловић Петра Маца, Пајић Ђуре Васо, Поповић Павла 
Петар, Павић Драгутина Владимир, Падован, Фрање 
Фрањића, Павковић Марина Иван, Пуклавец Фрање 
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Јелка, Пољшак Ивана Иво-Ото, Пилић Алојза! Бошко 
И Пеовић Ивана Марија. < 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Врбос Мије Никола, Физир Крешимира Ивица, 

Фит ош Данила Злиѓа, Хаџиомер Есада Хасим, Харт-
ман Роберта Ренате*, Хорват Томе Александар, Хава-
дић Јанка Јосип, Хала®ан>а Вује Никола1, Церњак 
Јосипа Драгутин, Црнека Антова Антон. Црнковић 
'Андрије. Миливој, Цвитановић Фрање Јаков и Пул ић 
Ђуре Петар. 

Б о 101 

20 априла 1948 године 
Београд 

Секретар, 
М. Перуничић, с. р. 

Претседник, 
др И. Рибар, с. р. 

На основу-члан,з 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Претседника Владе ФНРЈ, 
Президијум Неродне скупштине Фелера,тивне Народ-
не Републике Југославија 

ре ш и о ј е 
да се за нарочите*заслуге учињене нашим наро-

дима у току народноослободилачке борбе, за учвр-
шћење братства и јединства међу нашим народима, 
као и за показну храброст одликују / 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II јРЕДА: 
Мрнаревић Ника Михо, Матајић Даниела Паво, 

Месић Иванов Милан, Миленовић Стевану Буро 
Мандић Милоша Лела, Миленић Антона Силвије, 
Михаловић Шимуна Тадија, Мод ру план Мартина 
Анте, Матић Петра. Јосип, Марушић Јоже Марија, 
Никшић Миле Томо, Новак Николе Марин, Нинић 
Луке Иво. Нефат Јосифа Франнеско. Огризовић Ми-
лана Раде, Орешковић Анте Владимир, Поровшек 
Јанез, Премеру др Анте. Павићевић Миленова Ве-
лисава, .Продановић Николе Милан. Продановић Сто-
јана Мирко, Пирјавец Алојза Јосип. Пипловић Алојза 
Јосип, Пипловић Томе Ана. Перић Анте Иван. Пешић 
'Јакова! Јозо, Полачек Драгутина Фрањо, Пикунић 
Миховила Миховил, Пићурић Жарка Милан, Рада-
новић Илије Стево, Рубчић Данијела Никола, Радо-
боље Динка Јозо. Рајковић Ивана Стјепан. Рукавима 
Анте Карло, Рожић Јозе Дује, Радаковић Мирка 
Дане, Ркман Тодора Душан. Расе Марка Богдан, 
Раос Мате Анте, Спанић Дмитра Милан. Сертић Ма-
те Фрањо, Скорупан Стеве Мићо. Трбојевић Симе 
Мане, Туцман Мате Јосип, Томић Јакову Стево, Та-
деГЈановић Мате Мишко, Таталовић Перо, »Томић Јове 
Милан, Три пал з Бранка Анте, Узелац Раде Мићо, 
Франић Анте Петар и Ферит Ив:и. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
Турак Ивана Милутин, ТрубеЉак Јозо. Тинтор 

Милован, Топић ч Илије Анте, Томић Ивана Домина, 
Тонтић Мате. Грго. Тепавец Боже Нина, Тумбас 
Ђуре Милош, Тркуља Ђуре Милош, Трбојевић Раде 
Симица, Тамбаћа Мариа Љуба, Чачић Ђуре Стојан, 
Ђушић Тодора Милош, Ћувић Јована Јован, Трбо-
вић Дмитра Илија. Ћудина , Николе Анте, Узур Ни-
,кв«е Стево, Узур' Николе Игњатије, Узелац Мује 
Џемила, Узелац Миле Иван, Фејзо Злата. Фудурић 
Николе Јурај, Флего Саве Олга, Фиоренгин Антона 
(Иван. Фрковић Анте Мато, Франић Анте Петар, 
Фариш Иван, Фистић Мирка Славко, Фиорцело Псм-
пилиа Гаетано. Фанић Анте Марин и Ференчина 
Томо. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
(Марчеља Андрије Јосип, - Милановић Мила 

Бранко. Маравић Петра Живко, Марковић Николе 
Никола, Миловановић Ђуре Милан, Милета Лазе 
Шпиро, Милинковић Стевана Војислав, Малобабић'/ 
Ђуре Светозар. Маровић Стојана Мирко, Малоба-
бић Милована Ђуро, Момчиловић Душана Богдан* 
Манојловић Васе Гојко, Мандић Глише Васо, Мику-
лић Томин! Мијо, Маравић Ђуре Никола и Малнар 
Антуна Јосип, 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
Жидо,вец Јосипа Драгутин, Жуванић Анте Анте, 

Живановић Николе Милутин, Жукина Јосипа Фрањо, 
Жокаљ Фрање Драгутин, Жаиић Фрање Доагутин, 
Жатар Блажа Венцеслав. Жаја Бл>ажа Вјекослава, 
Жижић Ивана Милка, Жувић Марија и Ступичић 
Шимуна Јово. 

Бо. 104 
20 априла 1948 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар. с. р. 

На основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама. а на предлог Претседник Владе ФНРЈ, 
Президијум Народне скупштине -Федеративне На-
родне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 

да се за нарочите заслуге учињене нашим на-
родима у току народноослободилзчке борбе, за 
учвршћење братства и јединства међу нашим наро-
дима, као и за показану храброст одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
Фауст Љубо, Халуза Савка, Циноти Антона 

Анте, Цар Стјепана Рудолф, Цветковић Ђуре Вера, 
Чавић Адамов Ђуро. Чакара Стојана Мишо, Шољан 
Винка Марија. Шкарић Петра Петар, Шурић Петра 
Ернеста, Штајбрикнер Адама Адам, Јурић Јакоба 
Владо и Вучинић Шиме Вељко, 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
Ахметовић Зора, Античевић Иве Иво, Албанесе 

Јосипа Бранко, Ајдуковић Ловре Марија, Антунац 
Ивана Атилијо, Алујезић Јерков Душан, Алач Луке 
Вице, Алексић Миливоја Никола, Анзуловић Шимин 
Иван, Ајдиновић Вујо Гојко, Арбутина Саве Миле, 
Андриј,ашевић Мате Анте, Бсрековић Петра Вида, 

• Бг.рбиери Мариела Франо. Беламарић Анте Иван, 
Будак Јосипа Анте, Беочина Јурија Ицо, Водачи 
Божидара Далибор. Бабић Илије Миле, Баковић 
Фране Јерко, Венац Мате Марија, Богуновић-Тома'-
шевић Ивана Марија, Барбић Мије Иван, Божић Стан-
ко, Брадић Ферде Антон, Брусиќ Винка, Марија. Бар-
балић Мате Маријан, Брнабић Ивана Бернард, Бра-
даоац Иванов Иван, Батнога Милошев Никола. Бо-
ројевић Милоша Стево. Бардек Томислава Иван, 
Брковић Лазе Никола, Боже Гргура Андрија, Брло-
шић Стјепан, Богда« Петра Марица. Борота Обрада 
Милош, Благојевић Томе Ђуро, Белавић Мије Сте-
вица,, Ббљковац Јуре Петар, Бељавић Мике Мијо', 
Бенић Марка Јожа, Баковић Луке Коштан и Бобић 
Саве Дане. 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ И1 РЕДА: 
Бродарец . Стјепана ДР Иван, Дружић Николе 

Иван, Дмитрашиновић Раде Никола. Жунић Николе 
Јанко, Јока Стоје Васо," Јурјевић Марина Анте-Баја, 
Ме јаниќ и Марије Дане, Перовшек Јанез, Серии ћ 
Мате Фрањо; ' -
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ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
. Вукли јаш Јуре Срећко, Банда Миле Ђуро, Беде-

ковић Фрање Злота, Булић Ивана др Фране, Бергер 
Бориса Марко. Бунчић Јанка Јанко, Бошковић Ни-
коле Недељко, Боже Грегура Андрија, Восак Марка 
Јосип-Мг^кус, Брезичевић Грге Томо. Бороте а Јове 
Никола, Булат Василија Драго, Бјелобрк Милоша 
Анђелка, Бедалов Андрије Иван, Врањеш Марка 
Иван, Вински Мије Петар, Вукелић М'рко. Вујаклија 
Николе С а Мои ло, Валенчић Мије Алојз, Волф Јосипа 
Јерко, Врбанац Стјепана Иванка, Вукмановић Душа-
на Ђуро, Вранчић Ивана Анте. Герхжац Миле Јосо,-
Гостовић Раде Бранко, Габрић Симе Марија, Габрић 
Адама Михајло, Грубић Ђуре Драган, Глушић Јуре 
Стјепан, Грубишић Јер ин Марко, Горанин Јосипа 
Вицко. Гашпић Анте Милан, Дуда Стевана Милош, 
Де вчић Николе Стипе,- Дрпа Стевана Милан, Дивјак 
Јосипа Драгица, Дан ел иш ен Ивона Михајло, Дамја-
нић Томе Јуро, Делач Ивана Филип и Добрић Ан-
тона Тома,но, 

Ђерић Дане Душан, Еремић Марка! Винко. Же-
жељ Вида Анђелија, Жмикић Милоица Анђелка', Жа-
гар Блажа Венцеолав, Жегарац Петра Дане, Загорац 
Павла Дмитар, Зрнић Јосе Вељко, Затегло Михајла 
Ђука, Заниновић Луке Микица, Ивић Мате Иван, 
Ивошевић Ђуре Милутин, Ивошевић Станка Касач-
ка, Иванушић Јосипов Иван, Јелић Миле Ранко, Јак-
шић Петра Јово. Јакшић Петра Никола, Јанковић 
Николе Никола, Камалић Ивана Војко, Конта Јосипа 
Мирко. Кукић Михајла Станко, Крајновић-Пухач 
Млађана Иван, Колачић Симе Јово, Кобал Јакоба 
Владо, Ковачевић Јуре Марица, Комозец Вује Стан-
ко, Косановић Боже Милан. Косановић Петар, Кр-
знариќ Јосе Миле, Корица Боже Дане, Лучић-Лав-
чевић Бартола Грго, Ласић Милка, Лукач Бошка! 
Мишо. Лончар Дане Дане. Ловрић Филипа Милан, 
Лончарец Мирка Мирко, Лабуса Анте Микица, Мо-
хоровичић инж. Анте, Мајлендер Јулија Милан и 
Милинковић Матије Пајо. 

ОР ДЕНО, М ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 

Гачина Фелицијев Данко, Грубишић Николе Ли-
дунка, Грубишић Шиме Иво;, Гиздић Грге Милка, 
Грубић Маријана Мартин, Грубишић Јозе Тома, 
Га цилић Ловре Марон, Гиљевић Марков Иван, Га-
шпић Анте Милкан. Годева Мате Фрањо, Гаеназо То-
ме Бруно, Годева Мате Гиордано, Грабан Антона 
Даница, Грубишић Јер ин Марко, Гостовић Раде Да-
ница, Гортан Шиме Живко,. Гомет Фрање "Гулио, 
Гашпар ић Антона Антон, Драгичевић Анте Адолф, 
Дефинис Марка Марија, Д е л и т е Јоке Јакша, Дам-
њанић Фрање Анђелко. Докмановић Богдана Бого-
љуб, Девић Мате Шпира, Др еж анчић др Иво. Дра-
кулић Илије Мира, Дим Миховила Јулије, Дуд чић' 
Марина Анте, Даутовић Димитров Никола. Дроњак 
Петра Перо, Диковић Јакова Иван, Дуда Стевана 
Милош, Делић Ђукан а Кока, Донадић Мате Симе, 
Дабо Кажимира Кокић. Дабо Ивана Кажимир, Дроб-
њак Васе Никола, Дабић Андрије Миле, Драшкић 
Станка, Дамјановић Боже Ђуро, Дворни Јосипа 
Недељко, Драганић Цвијетов Лазо, Драгобратовић 
Анте Иван, Делић Нике Николина, Драгић Станка 
Ђуро, Драгић Антона Стјепан, Дробац Томе Милка, 
Детелић Јакоба Фрањо. Докић Јосипа Иван, Друга 
Фрање Томе! Думенџић Антона Стево и Дурман 
Дмитров Јово; 

Драганац Николе Анка. Дрк Мије Петар, Д обре-
нић Руже Марјан, /Гр жен ица Павле Никола, Дас ов ић1 

Дане Никола, Дежић Ибре Алекса, Дејановић Миле' 
Душан. Д у р к о в и ћ Миле Милета, Дуковић Јака Кри-
лима, Дур баба Марка Душанка, Дмитровић Саве 
Глишо, Драгаш Илије Раде, Дрпа Стевана Милан, 

Дружинец Едуарда Јосип. Др аш ић Стјепана Бранко, 
Драгојевић Пере Перо, Дреновац Мије др Неда, 
Дјетелић Антуна Перо, Дивјак Јосипа Драгица, Да1 

нел ишен Ивана Михајло, Дамјанић Томе Јуро. Дра" 
таш Николе Илија, Дељан Ивана Филип, Додић 
Марка Иво, Дружић Анте Мирко. Думичић 'Петра 
Вјеко, Димчић Петра Јозо, Делић Анте Божо, Делић' 
Стипе Мирко, Думичић Петра Петар. Ду мам и ћ Виц* 
ков Драго, Дидић Јурија Славица, Дероси Јакова 
Ема, Ђиковић А*нте Невенка, Ђурђевић Манојла 
Никола. Ћирић УвХна Јосип, Ђаковић Ђуре Ружица, 
Ђаковић Марка Јосип, Ђирлић Павла Пашко, Ђура«!} 
Мирка Фрањо, Ђакман Мирка Бариц, Ђуришић Ан-
дрије Душан, Ћи таш Фрање Милан, Ђурић Стеве 
Никола, Ђурић Стеве Милан, Еремић Марка Винко, 
Е ић Јанко, Елез Марка Томо. Ерцеговић Милана 
Здравка, Елез Мате Дане, Ерцег Адама Петар, Жу* 
панов Анте Јосип, Жиц Ивана Бранко. Жидек Ол* 
дрих, Живац Михајла Борис, Жиц Мате Јосип, Жиц 
Антона Иван, Живковић Рале Раде, Жидић Анте 
Крунослав, Жмегач Фрање Иван. Житњак Имбре 
Игњап, Жегараи Миле Милка, Жакула Буде, Жит-
ник Фоањо. Живковић Јована Миле, Жмикић Ми-
лоша Анђелка, Жупан Грге Паве, Живковић Петра 
Васо, Кер ов сц Антуна Јосип и Дегонђија Паје Пајо. 

Бр, 100 
20 маја 1948 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

809. Уредба о израчунавању пуне цене ко-
• итања, о одређивању и расподели до-
бити, амортиза.ционом фонду, фонду ру-
ководства и централном фонду пољо-
пр нередно-машинских станица 

810. Правилник о распореду послова у инду-
стрији цемента, оалонита, печеног магне-
зита, гипса, креча., лаких грађевинских 
плоча и бетонских производа у групе — 

811. Правилник о контроли квалитета) и опре-
ми узорака робе намењене за извоз — 

812. Наредба о> исплати рачуна приватним 
предузећима и лицима за испоручену 
робу и извршене услуге — — — 

813. Наредба о роковима! за спровођење ре-
визије издатих радних књижица 

814. Решење о јединственим ценама кромпира 
и пасуља у продаји на мало 

815. Решење о трошковима! радничк о-службе -
етичких ресторана и о ценама! у тим ре-
сторанима — — 

816. Решење о оснивању' Радничког техни-
кума у графичкој индустрији 

817. Решење о оснивању и делокругу рада 
Централног конструкционог бироа тешке 
индустрије — — — 

Ратификацита Светске поштанске конвенције 
од стргне Јужноафричке Уније, Руму-
није и Канаде '1553 

Ратификација Протокола о изменама и дону- : 
нама споразума1, конвенција! и протокола 
о опојним средствима склопљеним у Хагу 
?3 јануара 1912. у Женеви 11 фебруара! 
1925, 19 фебруара 1925 и 13 јула, 1931. у 
Бангкоку 27 новембра 1931 и у Женеви 
26 јуна! 1936 : 

Приступ Исланда Конвенцији за изједначе ње 
извесних прописа о међународном пре-
носу ваздухом — 

— 1545 

1548 

[1660 

15511 

1551' 

— 1552 

— 11)553 

1553 

1554 

1564 
Издавач:, Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузећа — Београд Бранкова 20. — 

Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа 
Југословенског ш т а м п а р е ^ предузећа, Београд 


