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81. 
На основу члана 134 Закона о социјалист осигу-

р а н ^ пад,ника и служ-беника и њихових породила 
Влада ФНРЈ, на предлог Мин-истра народине од-бране и 
Монистра у-нутра-шњих послова ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАНА ВОЈНИХ ЛИЦА И 
ПРИПАДНИКА НАРОДНЕ МИЛКЦИЈЕ 

ОПИЈТЕ ОДРЕДЕВ 

Члан 1 
Акти-в-ни официри, војни службеници и официри 

оружаних снага ФНРЈ, припадници На-ро-д не мил иди ј е, 
као и ч л анов и њихових породила, имају на основу 
социјалист осигурана ева пра-ва предвидена Законов 
о социјално!!! осигура њу радинка и -службеника и ша-
ховиќ породила. 

У погледу стица-ња, остваривања и корншћсња 
грава на основу социјално^ осигурана-, као и у по-
гледу престана , губитка и обуставе тих права, при-
мењују се на лица из става 1 свог члана прописи 
За-ко-на о -социјал-ном осигуран^ радинка и службеника 
вг њиховнх по-родила, као и прописи д о-не ти -на о-сно-ву 
то-г Закона, уколи-ко овом уредбом пиј е друкчије про-
в е а н о . 

Као официри у с ми сл у ове уредбе сматрају се и 
генерал-и и адмирал%, а као подофицери сматрају се 
и вој-ни-ци на поновиов року. 

Као припадни-ци На р оди е милиције ематрају се 
милиционери, подофицери и офицери (генерали) На-
род,не милиције. 

ПОСЕГНЕ ОДРЕДЕВ 

1) О правиме за случај болести и болозања 

Член 2 
Активи им подофиц-ирима, војним елужбеницима и 

официрима сружаних сна-га ФНРЈ, ка-о и припадници-ма 
И а род-не миливије, кој-и су услед болести или боло-
вања прив-ремено неспособн-и за службу, припадају за 
време болести одн-осно бол о-р,ања редов не ме сеч-ие, 
принадлежности (плата и стал.ни додади) по пропк-
сима о пр-инадлежкостима војни-х лица на служби у 
оружан-им с и ага и а ФН-РЈ, односн-о о принадлежностима 
-припадиика Народ не милиције. 

Члан 3 
Министар на-род-не одбране, од-носно од шега овла-

шћеии виши стареши-на, одобрава лроцуже-ње трајан,а 
права (на материјално обезбедеше за случај бо-лести 
однос-но болс-вања преко голине да-на активи им подо-
фицирима, војним службеницине и официрима ору-
жаних снага ФНРЈ, ако то захтевај-у погребе лечења 

односно опоравка и уколико се предница могућност 
осотособљавања за службу у даљем року од највише 
годи,ну дан-а, 

Мини-стар народие одбра-н е молев изузет-но поо-
ду-жити трајанче права -на материјално обезбеђење за 
случај болести и болувања преко две голине. 

Одобреле по -ст. 1 и . 2 за припадник^ Народна 
миливије доноси Мини-стар унутрашњих послова 
ФНРЈ. 

2) О правпма за случај смањења способности за рад 

Члан 4 
Активном подо-фициру, вој-ном службе,нику и офи-

диру оружани-х снага ФНРЈ који је услед смањења 
способности за рад стекао или стекне право на инва-
лиднина' по про-писима За-ко,на о мирнодоиок-им војним 
инвалид и-ма -и по п-ропи с им а Закона о социјално^ 
осигурању пад-ника и службеника и њихових поро-
дила, нрипада за и-сти случај' инвалид,ности само једна 
инвалиднина, и то она која је за уживаоца повољнија. 

Одредба ст. 1 важи и за припадник Народне ми-
лиција ко ји . ј е стекао или стекне прав-о на и ива л ид-
ни ,чу по Уредби о инвалидима Народов -милиција 
(„Службени лист ФН-РЈ", бр. 21/47). 

Члан 5 
Преквалификација актив-них подофшпра, војник 

служ-беника и официра о-ружан-их снага ФНРЈ, као и 
припадника Народне милиције, којима ј-е смалена спо-
собност за рад одно-сно за службу, ре-гулише се -
посеб-ним прописима које. дон ос-и за војна лица Ми-
н-истар на родне одбрале, а за ирина д ни-ке На-род,не ми-
лиције Министар унутра-шњих послова ФНРЈ. 

Лица из ст. -1 која се -не би мо ,-а првквал-ифико-
ната у сасв-иру -сружаних с-нага ФНРЈ, од-носно у ре-
сору унутрашњих по-слова, упућиваће се по преста-нку 
акти-в-на службе ради одговарајућих упо-слења од-
носно преквалификација органима кадлежним за упо-
слење и преквалификадију инвалида рада. 

Ѕ) О правиме на нив?.дчдену и стѕросну неазију 

Члан 6 
Уживаоцу ин-валидоке -пензнје који има п-раво на 

"лосебан додатак за сталну туђу иомоћ и негу по про-
писпма о социјалн-ом -оснгурању и по пропи сима За-
кона о ратпим војним н-ивалидима или За-ко,на о 
Ј г ир кодон с к и м ној,ним н-н-г-нлидима, од-носно по Уредби 
о кнвалид-нма -Народие милкције, — припада само је-
дан тапав додатак, и то онај који је већи. 

Чдан 7 
Активцом подофициру, вој,ном службенику и офи-

циру оруоканих снага ФНРЈ, - као и п-рипаднику На-
р-одне ми ли-ци'е, који постане потпу-но неспособен за 
служ-бу у орЈ^жаним сна-гама ФНРЈ или у Народној 
милиција услед озледе или по-вреде ѕадо-бнввне у 
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рагу-, и ги углед болести која је пастулнла као непо-
средна последица вршења конкретних службеник за-
давана, пгипада празо на нуиу инва.тидоку пеизију. 

Исто тдко, припада право на нуиу инвалида^ 
пензију активном подофнциру, војком службенику и 
официру оружаних снага ФНРЈ, као и припадннку На-
родна миливије, који је би о у саставу Пар о дно осло-
бодил ач-к е војске или на активи о м и оргаиизованом 
раду у Ма роди о о сл о о оди л а чко ј борби, ало постане 
неспособен за службу у оружаним Снагама ФНРЈ или 
у Народ,ној милиција услед болести ноју је задобио 
као учесник народноослободилачке борбе, или која је 
каступила као последица учествовања у Народноосло-
бодилачкој борби, под условон да је -постојана бо-
лести пријављено најдаље до 31 децембра 1951 голине. 

Члан 8 
АКТ! гвнсм подофи циру, војном службенику и о-фи-

пмру оружаних снага ФНРЈ, који после навршених 55 
' од ина живота (муш,караи) односно 50 година живота 
(жена) буде разрешен активно служба у оружаним 
с на гама ФНРЈ, одредиће се старосна пензија која одго-
вара навртено^ пснзиском стажу: 

а) ако ја извршно најмање 20 година ефективног 
стажа којн се рачуна за пензију; или 

б) ако је бис у саставу Народнооелободиллчка 
војско или на актив не.м и организова,ном раду у На-
родкосслободилачкој борби најмање две голине. 

Врховни командант оружаних снага ФНРЈ може 
лицима из ст. 1 изузетно признати право на личну 
пензију и у случају над не испуњззају услове одре-
ђене у ех. 1 езог члана. 

Ако у случајевима из ст. 1 под б) и из ст. 2 овог 
чла.на навршени стаж којн се рачуиа за пензију износи 
мање од 15 годи.на, пензија ће се одредите као да је 
завршен стаж сл 15 година. 

Млад 9 
Ужива сади пензија одређене П-Ј члану 8 ове уредбо 

меѓу према указаној погреби бита одредени на зојну 
или ноју другу службу (реактивирани), уколико иису 
навршили 60 година живота (мушкарци) односно 55 
година' живота (жене). 

Рушење о реактивирању доиоси Врховни коман-
дант оружаних снага ФНРЈ. Решење о реакптирању 
у својству државног службеника донови Секретар 
Владе ФНРЈ за персоналну службу. 

Даном одређеним за пополно ступање у слулсбу 
обуставља се исплата пензијо. 

Кал реактив ирано лице стекне право на пензију 
по одговарајућпм прописи ма, престаје му право на 
Р"пије одређену пензију. 

Ако служба престане пре него што су испушени 
услови за одређизање но,ве пензије, иродужиће се по 
престана елужбе са исплатом раније одрече,не пен-
зијо. Исто таќо, продужиће се са исплатам рамије 
одређгне пензијо и у случају кал б-и нова пензија била 
мања сл ^ раније пензије одредена по члану 8 оне 
уредбе. У о в и-м случајгвима време проведено у слу-
жби по реактивирању узима се у обзир за иовећање 
рам-ије одредена пензпје, уколико укупан радин стаж 
премзип/је 15 годи-на. 

Члаи 10 
Припадници Народне милиција стичу право на 

пуну старо-сну пензнју кад наврше 30 година радног 
стажа који се рачуна за пензиј.у. 

Милициоиарн и подофицери Народке милиција 
кад наврше 50 година живота, а официрц и генерали 
Па родне милиција кал наврше 60 година живота^ па 

им услед тога престане служба, стичу право на ста-
росну пензију која одговара наврша,ном радном стажу 
ако су наврши л и најмање 10 година ефсктиане службе. 

Припадник^' Народно милиција који је био у са-
ставу Народноослободилачке војска или на активиом 
и органнзоваиом раду у Н а р оди о ослаб о дплач кој борби 
најмеше две голине, може Министар унутраш,њих ^ по-
слоза ФНРЈ изузетно признати право1 на одговарајућу 
старос-ну пензију и у случају кал није навршио го-
лине живота одредена у ст. 2 овог члала. 

Припадницима Народне Милиција који стекну 
право на стар оси у пеизпју по ст. 2 и 3 овог члана, 
а не-мају 15 година радног стажа који се рачуна за 
пензију, одређује се пензија у висини 50% од пен-
зиско!' основа. 

Члан 11 
Активни подо-фицир, вјони службеник и офн-

ФНРЈ и Народне милиција, кажњен губитком (лнше-
њем) чина, као и војн-и службеник кажњен губитком 
звања во-јног службеника, нема право на пензију по 
прописима ова уредбе. Њихова права просуђују се 
по општим прописима о социјално-м осигурању. 

Члан 12 
у рзднп стаж рачуна се акти-виом подофицару, 

војиом службенику И официру оружаних снага ФНРЈ, 
као и припадник Народна милиције, и време ,ноје У 
том својству провеле на школозању у војним или 
другим школама. 

Време проведено у саставу На родно о елек") о-д и лан к е 
војска и на актизном и организоваиом раду у На-
родноослободнлачкој борби, -као и време проведено У 
антифашистичким ратовима и савезничкпм БОЈ с,кама, 
признаје се лицима из ст. 1 у радин стаж на исти 
начин како је то било одређено у ,члану 14 Уредбо 
о пензијана војних лица од 29 октобра 1947 голине 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 92/47). 

Члан 13 
Акти ви о м подофициру, војиом службенику и офи-

цнру оружаних снага ФНРЈ, који ја најмање годину 
дана провео на најтежим иословима у морнарицн, или 
у летачкај служби, или у граничн-ој служби начгра-
ници, при одређивању процента пензија додаје се за 
сваку годину такве службе по 1 % од пешиског осно-
ва. Оважо обрачуната пензија може ишетк на.јвише 
110% од пензиског основа. 

Министар народне одбране одродаће ближим про-
писима служба из става 1 овог члана. 

Активни подофицири, војн,и службеници и офи-
цир оружаних снага ФНРЈ, који је навршко најмање 
10 година ефективна службе одређеие у ставу 2 овог 
члана, стиче право на одговарајућу староону пензију 
кад наврши 50 година живота. 

ЈТицима из ст. 3, ако немају 15 година радног 
ставка, одређује се пензија у висини 50% од пензиског 
основа. 

Чла,н 14 
У пензиски основ улазн, поред плате, и стален 

месечн,и додатак за службу у оружавим снагама 
ФНРЈ, односно У Народној милиција, ако га је актив-
ни подофицер, војни службеник или официр, односно 
принадник Народне милиције, уживаа најмање пет го-
дина непрекидно пое пензнонисања и-л-и укупно 10 
година са прекидима. 

Као плата узкма се за пензиски основ: основна 
плата и додатак на голине службе. 
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4) О поступку за оствзриеан,е права 

Члан 15 
Министар народна одбране прописује, којн су 

војни лекари и војно-лекарска ксмиснје надлежна да 
врше послове одређенпх лекара, посебни^ лекарских 
комисија, стални^ лекарских комисија, вишиќ лек ар -
с кик комисија и виших комисија отецнјалиста у сми-
слу премиса о социјалном осигуран^ — за активна 
лодофнцире, војне службенине и офнцире оружаних 
снага ФНРЈ, као и блаже одредбе о оцен,нваљу спо-
собности за службу и о пружању здравствена заштито 
тим лицима и њиховим породицама. 

Војно лекарске комисије, одределе у омислу ст. 1 
за оценување смаљеља односно губитка способности 
за службу војних лида, надлежне су и за оценуваше 
сман,ен,а односно губнтка способности за службу при-
падник Народне милиција у цил,у одређнван,а љнхо-
вог права на пензију и инвалидшшу. 

Члан 16 
Старенпше војних организационих јединица или 

-дд н,их овлашћена лица надлежни су да доносе ре-
шен,а и врше исплате по донетим решењима и боло-
ван,у и о прави ма на материјална обезбеђеЈве за вре-
ме болести односно боловања, о отсуству за случај 
трудноће и порођаја и о правила на материјално 
обезбеђен,е за време тог отсуства, о праву на мате-
ријално потпоре за деду, о путиим трошковпма у вези 
остваривања права на оонову социјалног осигурања 
и о правиме на погребнину - за еве активне подофи-
цире, војне службенине и официре на служби у одно-
сној организацноној јединици. 

Вите перените , ноје одреди Министар народна 
одбране, надлежни су да доносе решен,а о упућизању 
на други посао и о преквалнфикацијн актпвних подо-
фидира, војник службеника и официра. 

За припадннке Народне мнлиције, решен,а по ста-
ву 1 и 2 овсг члана допоси министар унутрашњих 
послова народпе реиублике, а за припадннке Народна 
милиција на служби у Главној управи Народне мили-
цнје - Министар унутрашн,их послова ФНРЈ, односно 
старешина кога министар за то овласти. 

По жалбама против решен,а донетих по ставу 1 
овог члана решавају старепгине надређеннх органи-
зационих ј един ица, или од њих овлашћена лица. По 
жалбама против решен,а донетих по ставу 2 овог члана 
решава Министар народна одбрале. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБЕ 

Члан 17 
Ужнваоцима личних к породнчнпх пензија регу-

лисаних по прошисима Уредбе о пензијама војпих 
лица од 29 октобра 1947 голине, односно по Закону 
о народној милиција, одредиће се нове пензије по 
прописима ове уредбе, уколико је то за њнх повољније. 

Као пензиски основ за одређизан,е нових пензија 
узеће се одговарајуће поинадлежности по пропнсима 
о принадлежностима војних лица на служби у ору-
жаним снагама ФНРЈ, односно о п ран а д л ежи о сти м а 
лрипадника Народне милиција, која су у в а ж н о с т на 
дан ступања на снагу овг уредбе. 

Превођен,е пензија извршиће на захтев ужива-
лаца, министерства ' за социјално стараље народних 
република. 

Члан 18 
Активни.^ подофпцирима, војним службеницима и 

офицнрима оружаних снага ФНРЈ, као и припадннцнма 
Народов милиција, празнају се права на основу соци-
јалног осигурања у смислу ове уредбе у случајевнма 

која су каступили од 16 фебруара 1950 година, као 
дана супан,а ',а снагу Закона о содијалном осигуран^ 
радинка и службеника и њиховах породнца. 

Члан 19 
Одредбе ове уредбе каже и за подофицире, војне 

службенине и офпцире Управе државне безбедноста. 
Надлежности ноје по члану 3 и 10 ове уредбе ица 

Министар народне одбрале, има у односу на подофи-
цирс, војне службенине и официре на служби у Упра-
ви држави е безбедност - Министар унутрашњих по-
слова ФНРЈ. 

Члан 20 
Ова уредба не односи се на припаднике индустри-

ско-заводске ми лици ј е, за ноје у саему важе о-пшти 
прописи о социјалном осшураљу. 

Члан 21 
Блажа упутства за прнмену ове уредбе даваће, по 

пореби, Министар народне одбрале, односно Министар 
унутрашн,их послова ФНРЈ, у сагласности са Прет-
седнпком Комитета за социјално старана Владе ФНРЈ. 

Члан 22 
Даном ступан,а на снагу оне уредбе престаје да 

важи Упедба о' таензијама војних лица од 29 сктобра 
1947 го д ние („Службени лист ФНРЈ", б?. 92/47), као 
т други прописи којн су противни одредбама ова 
уредбе. 

Члан 23 
Ова уредба етула на снагу даном објављквања у 

„,Службеном листу Федеративне Народно Републик-а 
Југославије". 

3 фебруара 1951 године 
Београд 

Пр-етседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбрана, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Потпретседннк Владе ФНРЈ 
Министар унутрашн,их послона, 

Александар Ранковић, с. р. 

82. 

На осиову члана 94 Закона о државннм службе-
ницпма Влада ФНРЈ, на предлог Секретара Влада 
ФНРЈ за персонаану службу, проппсује 

ОПШТЕ УПУТСТВО 

о Д А В А Њ У З В А Њ А Д Р Ж А В Н И М С Л У Ж Б Е Н И Ц И М А 

I. Општа одредов 

1. 
Свако зван,е у смислу постојећпх уредаба о стру-

кама даје се на основу података: 
а) о стручној опреми (школска квалификација, 

курсеви и испити); 
б) о отручвдој иракси; и 
в) о сгручној способности службеника. 
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2. 
Да би се обезбедила правилна прим-ела пр-о и иса о 

сгрукама и звањима, уста,новљавају се комисијо за 
звања, којима се обавезно достављају на претходно 
шиштење сви предло-зи о давању звања државиим 
зшужбемицима (поставлењу у звање прпликом приор 
етулања у службу, у нзире ђељу у в и т е звање, давѕњу 
звања приликом -предачка из струк е у струку и вра-
ќан, у на ниже звање). 

Мишлење комисије није потребно: 
а) за давање звања IV врсте; 
б) за поставлење прилравн-пка у звање после 

пол-сжем-ег стручно,г и-спита н за постазлење лица 
ко.ја се п к . и к о м нрвог сту и.,ња у службу поставлају 
У звања за која је аки.;. \ -,а о струкама п двиђен-о 
да се ум?.сто прпнравчнчке службе има завршите од-
речни курс, од носно положите стручни испи-т; 

и) за постављење у звања: ветеринара и вете-
ринара спец;голи-с а, суднје (врескот, окружног и вр-
хкниог суз,а), С итра (среске, обласне, ноќна јнпск-е, 
републичко и к и к и г арбитражен за постављење у 
ст-а звања здрав а п-.ак е струна, изузев звања лекара 
примани;)'сл, здрава; г.--н-ог е ф т и н к а , са,нитарно-хеми-
ског са Е с ти-н-ка и виа:::" "'-рааатваиог са-вѕтпика, као и 
у звања просветно-иаучне струке, нзузе-в звања: ма-
ј, чног сарачинка, влшег кау чиог сарадника, научног 
с а пет чика и впшег научног саветника. 

3. 
1 предлог о даиању звања или о враћању на ниже 

аван,с п-еди оси непосредни старешина. Уиапређење у 
миас з н љ е мои.с тр.,лаки службени-к ирско свог ста-
ринине ако ј-е у за ни провее најмање четири г-одине. 
1 атпвку служб.и лг.а старешина је дужаа да достави 

ни. а; .. зг . . са с-.ам потребннм подацнма. 
По-ред подигана пз тач. 1 с-во-г упутства, сваки 

т е к о н о ла.в; -а; а ања мора да садржи и образло-
жение'. Иии; пс и,и наведе с-е и када се од комисија 
за кинал трап л '-никнење о вр-з На њу службени-ка у 
ни,же звање због доказине струине неспособност!!. 

4. 
К, и. о предлогу за давање звања или за враћање 

у кане аа. н.-е коми-сија да нело волно мишљење, 
,пре-дмет. се дост-авља ком,исијн за звања при секрета-
ри'' . ; ; кае за персоналну службу. 

Ако је унапређење тражио службеник, а комисија 
је д: а. н--и . ,.-л но м: ширење, предмет се доставља КО-
МИСИОН-за звања при секретаријату владе за персо-
налну службу на по ноќно I азмат-рање уколико то слу-
жба ник буде изричито тражио. 

У случају да-вања неповољиог мишлења од страке 
К ' н а . и п р и секратарпјату гла,де за персбиалну слу-
жба о предлогу за давање звања I в,роте (тач. 5), 
гоисвно разматрање предм-ета врши иста комисија, али 
у праипареном саставу. Тада у комисију п-оред раш-
јнх чданова ул али јоги и секретар владе за персонал ну 
служби и 'јодан претставни-к син,дикална орга-ни-зади-је. 

Мишлење комненје дужан је старешина, одно-сно 
орга,н надлежни за по-станљсње да узме у обзи-р при-
ман ом доношења решења о давању звања. 

И, Образование комисије 

5. 
Комисија за звања 1 вр-сте об,разује се при секре-

таријат^' владе за персоналну службу. 
У ову ком-исију ула-зе као стални членови: 

а) п,омоћни-к сек,ретара владе за перооналну слу-
жба; 

б) помошник минкстра матичног ресора, с тим 
да у комисију улази и п-омоћник мииистра (помошник 
старешике устакове владе) о-ног ре-оора у кома је слу-
жбеник запослен, а-ко се решава о службенику која 
не прниада матично^ ресору; и 

в) један познати стручњак ко,га одреди мини-
стар матичног ресора (старешина установев владе). 

Претседник комисија је помошник секретара вла-де 
за персоналну службу. 

6. 
Комисија за звања II врсте за службенине саве-

зн-их органа образује се: 
1. за пољопривредну, ветеринарску и шумарска 

отру,ку — код Савета за полопривреду и шумарство 
Владе ФНРЈ; 

2. за геодетску струку - код Главне геодетска 
управе; 

3. за геолошку струку — код Савета за енергетику 
и еќстрактивну индустрију Владе ФНРЈ; 

4. за гра!)евинарску стру-ку — код С-авета за гра-
ђевинарство и грађе-винску индустрију Владе ФНРЈ; 

5. за дипломатско-конзуларну струку — код 
Миинстарства кностраних поСло-ва ФНРЈ; 

6. за поштанско-телеграфско-телефонску струку и 
за техиичку струку електро-веза — код Мииистарства 
пошта ФНРЈ; 

7. за економско-коме-,рцијалну струку: 
а) за службеннке Министарства спољ-не трговИ' 

не ФНРЈ — код Министерства спољне трговине ФНРЈ; 
б) за службенине Министерства железница ФНРЈ, 

Министарства саобрађаја ФНРЈ и Мннистарства по-
морства ФНРЈ — посебна комисија код сваког од ових 
ресора; 

в) за службенине осталих ресора — код Савета 
за премет робом Влад,е ФНРЈ; 

8. за струку експлоатацијо железница — код Ми-
нистерства железница ФНРЈ; 

9. за индустриско-техничку струку: 
а) за службеника машииоке гран-е и металур-

шке граие црне металургије — код Савета за машЛ-
ноградњу Владе ФНРЈ; 

б) за електротехничку и рударска граЈЈу — код 
Савета за енергетику и екстрактивиу индустрију Владе 
ФНРЈ; 

в) за хемиоко-технолошку грану — код Савета 
за прерађпвачку индустрију Вл,аде ФНРЈ; 

10. за звања ревпзора конролно-инспекциске стру-
ке - код Министарства финансија ФНРЈ; 

И. за кр,и-миналистичку с-труку — код Мннистар-
ства унутрашњих послбва Ф1чРЈ; 

12. за ет,руку планирања и струку коитроле мера 
и драгоцених метала — код Савез,не шанске ко-мнсије; 

13. за сТатнстичку струку - код Савезног стати-
стичко-г уреда; 

14. за музејско,-конзерваторску и библиотекарско-
арх,ивистичку струку — код Савета за науку и кул-
туру Владе ФНРЈ; 

15. за пр-морску струку - код Мннистарства по-
мор ства ФНРЈ; 

16. за саоб,раћајну и бродо-стројарску ст^уку у-ну-
трашње иловидбе, за отру,ку друмско-г сарб,раћаја, ќар 
и за струку цивилног ваздунгпог са-обраћај^ — код 
Министерства саобраћаја ФНРЈ; 

17. за правну струку: 
а) за сл ,кбенике правосуђа — код М5ШН'Ста,р--

ства правосууа ФНРЈ; 
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за службеника јавног тужиоштва - код Јав-
ног тужтшшгва ФНРЈ; 

в) зѕ службенине свпх осталих ресор а — код 
Савета за законодавство и изградњу народна вла-
ст^ Владе ФНРЈ; 

18. за фидагосиску струку — код Министерства 
финансија ФНРЈ; 

19. за хидрометеоролошку отруку — код Управа 
хидрометеоролошке служба Владе ФНРЈ; 

20. ѕа административну струку: 
а ) за службеника помоине трене — код Савета 

за законодавство и ш ѓ р а ^ њ у народи е власти Владе 
ФНРЈ; 

б) за службе,ника управно-политичке гран е, гру-
па звања под А — код Секретаријата Владе ФНРЈ за 
церски алиу службу; 

в) за службеника управно-политичке гране, гру-
па звања под Б — код Министерства унутрашњих 
по слова ФНРЈ. 

За сваку од напред наведе,них струка, односно за 
сваку трапу једне струке образује се посебна коми-
сија. 

Секретар Владе ФНРЈ за персоналну службу, у 
сагласности са вадлежиим чланом Владе ФНРЈ који ја 
предложив уредбу о струни, може одобриш да се ко-
мисија за звања П врста образује и код друтих ве-
ћих реоора ако то захтева специфичност послова до-
тичне струка у том ресо,ру. 

Савет за зако,нодавство и изградњу народи е вла-
сти владе народна република посебним упутством про-
писаће код којих ће се органа обрезовати комисија 
за звања II врат е. 

У комнен ју за звања II врста улазе: 
а) помошник министре (старешина установа) за 

органмзационо-кадровскв послове, који је истовремено 
и прет селник комисијо; 

б) двојица познатнх стручњака ноје одреди ми-
нистар односно старешина установа владе. 

Када се решава о с л у ж б е н и ц и ^ који не припа-
дају матично^ рссору, у коми си ју улази и претстав,ни,к 
дотичног ресори, коѓа одреди министар односно ста-
решина у станов е владе. 

Комисија за звања III врсте за еве струке обра-
аује се: 

а) код министерства и других установа владе — 
за службе,ника тих министаретава и установа; 

б) код виших привредних удружење, односно 
ако предузећа нису удружена, код надлежних држав-
нИх органа — за службеника предузеће и виших при-
вр.адиих удружења, а у ресору Министерства пошта 
ФНРЈ — код дирекција ПТТ; 

в) код извршеше одбора обласних народних од-
бора — за службеник е тих Одбора; 

г) код тарифник одбора градова издвојених из 
области и извршних одбора сраских (градски^, рајон-
скИх) народних одбора — за службеника тих одбора 
и њихових установа к предузећа, као и за службе-
нине меених неродних одбора и њихових предузеће 

д) код п о в е р е н и ш т а р Главног извршнрг одбора 
Народна скупштина Агрономи е Пок^ајинв Војводине и 
повереништава Изв,ршног одбора Аутономне Косовско-
метохиске Области — за службенине повереништава 
као и службенине установа и предузеће под непосред-
ним руководством тих позереништава. 

Ако код мииистарсгава и других установа владе, 
као матичних, већ постоји комисија за звања друге 
врсте, та комисија даваће мишљење и за звања Н1 
врста за службенине самог мииистарстза односно у-
с гано-в е владе. 

За службенине градски^ народник одбора који су 
и з д в о ј а т ! из области, може се по одобрењу секретара 
влада за пфооиалну службу обрано вати ком,исија за 
звања III врста. 

9. 
Членови комисијо за звања III врста имен,уја сгак 

решина устан,ова, директор еишег привредног удру-
жење, ,односно изв,р,шни одбор народног одбора егри 
кома се комисија образује. 

У но миси ју улазе: 
а) помошник старешина за организационо - ка-

дровоке поолове, а ако овог нема — руководилац пер-
сонелне служба; 

б) двојица познатих стручњака, првенствено слу-
жбеника са виш им звањем од звања службеника чиј-а 
се предмет износи на решавања, који могу да цене 
стручна способности службеника и услов е који 'се 
траже за одговарајуће звања. 

У компсије која се образују код иззршних одбора 
народних одбора, умесно по моќника старешина за о.р-
ганизацноно-кадровске нос ло.в е улази секретар одбора, 

Решењем којим се именују членови комисија. за 
звања III врста одредића се истовремено један од 
чланова комисије за претседиика. 

10. 
Ако се решава о давању звања службен,ицима 

уже специјалности, комисија може консултовати и 
друга стручњака о условима кој,и треба да са узму у 
обзир за давање звања у конкретном случају. 

И . 
Коми.сија за звања може имети и записничара 

ако се за то укаже пот,реба. За записничара одређуја 
се један од службеника који раде у персоналној слу-
жби односно админнстрацији. 

III. Критериуми за давање звања 

12. 

Приликом разматрања предлога о давању звања 
комисија ја дужна де води речуне о следећем: 

а) Стручна спрема — Ако ја у питању давања 
звања за која је уредбаме о струкама предвидено да 
школска квалификација, курсеви и испити служе као 
критериум, а не као услов за Добијање звања, а слу-
жбеник ту с,прему нема, стручна способност за одре-
дено звања треба да се свестрано испита и утврди на 
несумњив начин. У таквим случаЈ'евима за давања ми-
шљење надлежна ја виша комисија, и то: за звања 
III врста — ,комисија код матичног ресода (тач. 7 у-
путства), а за звања II врста — комисија при секре-
таријету владе за персоналну службу. 

б) Стручна пракса — Имајућк у виду да ја од-
ређени' стаж сггручне пракса нужен услов да се по-
стигне од,редени степен стручна спбсобности, службе-
ник, по правилу треба да проведе у претходном звању 
најмање 4 година, без обзира да ли је у пнтању дбби-
јање звања Т, II или III крсте. Поред дужине стежа, 
потребно је узети .у обзир и ноје послове је службе-
ник вршио, односно на којнм радним местима се на-
лазио и код које орга^изеционе Једннице. 
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Изу зета о, одречеш стаж стручне праксе према 
лредњем ставу може да буде и мањи уколико је по-
Јебппм п,рописима друќчије одређено. 

Приликом давања звања сав,етннка и впшсг савет-
лнка, поред података о вршењу поелова у претход-
н и звању, о дужностима ноје је службеник вршио и 
/ којим организационим ј един и ца ма, мора се иопитати 
,ЈОШ и -го да л,и службеник има тео,ретских и практич-
тшх радова у служби или ван службо, разни елабо-
рати и сл. и полико ти радови могу да послуже као 
доказ о високом сгручном гнању и шпроком позна-
адњу паскова негово струже. 

в) Стручна способност — Приликом разматрања 
података о стручкој способности службеника треба 
лмати у виду да је стручна способност битам услов 
/а давање звања. Према томе, ако службеник нема 
стручне способности за вршење поетов а звања за којо 
се пред лаже (поотављење, унапређење, прелаз из 
струка у струку), звање со ме може дати без обзир а 
што службеник ни аче испуњава услове наведеме под 
а и б. 

19. 

Ово упутство етула на сиагу дадам објавлхивања 
у „Службен,ом листу Федеративне Народна Република 
Југославије". 

IV бр. 619 
3 фебруара 1951 годино 

Београд 

Претоедиик Владе ФНРЈ 
и Министар народно одб ран е, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

83 . 

На основу чл. 4 Општег закона о занатству, 
Влада ФНРЈ, донеси 

13. 
Прнлнком одабирања службеника за унапређење 

у виша звања треба да со узимају у обзир прве.нстве-
но службеници: 

а) који и,мају већу стручну способност; 
б) који су се налазили на ,радним месгима и у 

он,им организационим једннпцама где су наслови сло-
жени ји; и 

в) који су дуже време,на од осталих вршили 
псслове свота звања. 

14. 

Службеници којп су дужни да пол,оже стручни 
испит за в,шие звање, не могу бнти унапредени у ово 
звање еве лок тај испит не положе. 

IV. Завршне одредбе 

15. 
Предлози за унапређење службеника или за вра-

ќање на ниже звање поднесе се, по правни у, једаипут 
годишње, и то у времену од фебруара до маја. 

Р Е Ш Е Ш Е 

о ДОПУНИ РЕШЕЊА О ПРИВРЕДНИМ ДЕЛАТНО-
СТИМА КОЛЕ СЕ СМАТРАЈУ ЗАНАТИМА 

I. Решење о прпвредним делатностима које се 
сматрају занатима („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/50) 
допуњује се утолико шхо се и димнпчарска делатност 
убраја у 'привредне делатности које се сматрају за-
наТима. 

С тога се у тач. I поменутог решења, иза редног 
броја 55 додаје нова делатност: 

55а) димничарска. 
II. Ово решен,^ примењиваће се од 9 августа 

1950 голине. 

Бр. 524 
31 јануара 1951 голине 

Бео! ред 

Претседннк Владе ФНРЈ 
и Министар кародне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

16. 
Вл шие одредбо о подацима на основу којпх ће се 

утврђивати ст,ручна способност службеника, као и о 
начину како ће се прибазљати ти подацн прописаће 
Секретар Владе ФНРЈ за персоналну службу посебним 
упу 1СТВ0М. 

17. 
Овлашћују со секретари влада за нерсоналну слу-

жбу да могу, у сагласности са претседником савета за 
законодавство и изградњу народие власти, образовани 
лосебне комисије са задатком да изврше ревизију зва-
ња службеника појединих струка и да, у случају уста-
ковље,них неправилности, чиме предлага тадлежном 
стрешиии односно органу — за измеѓу звања. 

18. 
Потребна објашњења ?а спровоћење овог у,пут-

огва издавале Секретаријат Владе ФНРЈ ва персона ли у 
службу. 

84. 

На основу члана 4 и 9 Уредбе о струни друмског 
саобраћаја („Службени лист ФНРЈ", бр. 61/50), а У 
сагласности са Саветом за законодавство и изградњу 
кародне власти Владе ФНРЈ, прописујем 

П Р А В И Л Н И К 
к 
О ПРИПРАВНИЧКОЈ СЛУЖБИ, СТРУЧНИМ ИСПИ-
ТИМА И КУРСЕВИМА ЗА СЛУЖБЕНИНЕ СТРУКЕ 

ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА 

1. Опште одредбе 

Члан 1 

Овим лравилником регулишу се ближе услови и 
,начини за стицање појединих звања струко друадмсог 
саобраћаја, као и за стручно уздизање службеника за 
вршење послова односних звања. 
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Члан 2 
У стру^у друмско! саобраћаја службеници до лазе 

посредство^: 
- приправничка служба, 
- стручнкх испита, и 
- лрелазом из других струка, 

II. Приправничка служба 

Члан 3 
Под лрилрав,ничком службом подразумева се време 

која службеник одређених квалификација треба да про-
веде на одговарајућим стругани пословица ради прак-
тично обучавања пѕриправннка и оцењивања његов% 
олште способности за вршење ових послова. 

Члан 4 
У струни друмског саобраћаја приправнич,ка слу-

жба лостови за ,звања: млађег техничара друмског сао-
браћаја и млађег инжењера (прометлика) друмског 
саобраћаја, и траје 2 грдине. 

Члан 5 
Приправници у тону приправничка служи е дужни 

су упознати еве дужности и шелева свог будућег де-
локруга рада и упорната практичну страну проблема 
за која су се токон школовања тео,риски припремали, 
Ради тога приправници своју приправничку службу 
врше у јави им предузеђнма и већим поголема друм-
ског саобраћаја где се детаљно упознају са организа-
цијом и процесон рада ових предузеће; нарочнто са 
организацизом превоза робе и ,путника, отпремничком 
службом, службом планирања и сервисиом службом за 
одржавање возила. 

Ради бољег улознавања и кал год посгоје за то 
услови, приправници — нарочито приправници за зва-
ње млађег инжен,ера (прометника) друмског саобра-
ћаја — треба да проведу у приправничкој служби у 
више разних предузеће друмског саобраћаја (камион-
џ и и , аутобусним, трамвајским, запрежним), а завр-
шни перио,д приправничка служба од 1—2 месеца и у 
новереншнтву локалног саобраћаја града или среза. 

Чла,н 6 
Приправнички службом руководн технички руко-

водилац предузећа односно стручно лице које одреди 
управни одбор предузећа, или надлежни старешина 
организациона јединнце у чијем се саставу налази већи 
самостални -погон друмског саобраћаја. 

Члан 7 
По члану 6 одреде,но лице саставља годншње и 

тромееечке програме за службу ириправника, у којима 
предвиђа: предузеће, послове и време која ће приправ-
ници провееш на вршењу ових поелова, као и качиле 
за стручно уздизање приправничка (кружоке, курсеве, 
предавања). 

Ово лице има уз го за дужност да при,правнику 
ставља примедбе, даје савете и да за што краће време 
разја,сни проб,иеме на које он током рада наилази, и то 
личи им раз јашлелима, практич,ним демонстрацијама, 
упућивањем на стручну литературу и. томе слично, и 
да сталним праћењем његовог рада, контролом струч-
ног уздизања и старањем настоји да се приправници 
благовремено оспособљују и пријављују за полагање 
стручиих испита, 

Задужено лице крајем сваког тромесечја саставља 
извештај о резултатима уздизања припрвнкка, и то У 
три примерка, од којих се један упућује надлежном 

вишем руководству, други мллистаретву саобраћаја 
народна република, дон се трећи примерак задржава 
за дотичну организациону јединицу. 

Члан 8 
За време приправничке служба приправници воде 

дневник, у који сваког радиог дана уносе иодатке о 
врсти и обиму обављеног пеела, као и своја залажала, 
тешкоће у раду и друге момента за ноје смзтрају да 
су важни. 

Задужени руководилад приправничка службе по-
времено, а лајмање евакик 15 дана, врши преглед 
дневника. 

Ш. Стручни испити 

Члан 9 
У струни друмског саобраћаја постоје испити за 

звање: млађег техпичара друмског саобраћаја и мла-
ђег инженера (прометнине) друм-ског саобраћаја. 

Члан 10 
Стручни испит полажу приправници по завршетку 

приправничке службе. 
За полагање стручног испита приправници се мо-

гу прпјављивати и по навршењу две трећине (16 ме-
сени) приправничка службе уколико су пораза ли на-
рочити успех у раду, те су позољно оцењени од лица 
задуженог за руковођење приправничком службом у 
смислу члана б овог пра,вилин.ка и руководиода одно-
сни организациона једннице којој приправник припада. 

Члан 11 
Стручни испит за звања наведена у члану 9 овог 

правилннка састоје се лз општег и стр уч пег дела, л 
полажу се заједно односно истовремено. 

Члан 12 
Програм општег дела испита прописује Савет за 

законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ. 
Изузетло, припра,вник може подагати општи део, 

испита одвртено од спручног. дела и лре истек а при-
правничка службе, но најмала после 16 месеци при-
правничке служба. 

Члан 13 
Стручни део састојл се из писменог и усменог 

и,спита, и то: 
1) за млађег техничара друмског саобраћаја: 

— писмени испит састоји се у изради писменог 
задатка из једног од предмета под а), б), в) или г) 
усменог испита; 

— усмени испит из: 
а) економске и саобраћајне географије, 
б) економине друмоког саобраћаја, 
в) организадије превоза робе и путника, 
г) отпремничке служба, 
д) саобраћајних и о р ганиза ли о них прописа, 
ђ) технике возила друмског саобраћаја, 
е) познавања технологије материјала примење-

ног у друмском саобраћају, 
ж) планирања, евиденција и статистика у друм-

ском еаобраћају, и 
з) грађевинарства у друмском саобраћају (пу-

теви и објекти). 
2) за млађег инжењера (прометника) друмског 

саобраћаја: 
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— писмени испит састоји се у изради писмеиог 
задатка из једиот рд предмета под а), б), в), г) или 
д) усменог испита; 

— усмени испит нз: 
а) економ оне и саобраћајне географије, 
б) економине друмеког саобраћаја, 
в) организације превеза робе и цутинка, 
г) огпремничке служба, 
д) саобраћај,ног проблема насеља (градова) 
1;) технике возила друмско!" саобраћаја, 
е) познавања и технологија материјала приме-

нам ог у друмском сасбраћају, 
ж) саобраћајног законодавства, 
з) грађевинарства у друмском саобраћају, 
и) планирања, евиденције и статистике у друм-

ском саобраћају. 
Програм и о,бим знаља за стручни део испита про-

ппсује Министар саебраћаја ФНРЈ. 

Члан 14 
Општи део испита претходи стручном делу. 
Тену нисменог задатка одређује појединачно 

испитна комисија, водећи рачуна да се кандидату 
оставља рок за обраду од најмање два месеца. 

Кандидат се обавезно исиптује из пиеме и ог испи-
та при полагању усмен си испита односног предмета, 
који се у томе случају полаже први. 

Успех кандидата на општем делу и на стручном 
делу испита оцењује се заједно. 

Неуспех на пиемеком задатку и неуспех усменог 
испита из предмета из којег је дата тема пнсменог 
задатка, повлечи губитак права на даље полагање 
усменог испита. 

Слаба оцена из трн или вшие предмета испита 
условљаза погављање иелог испита. 

Члан 15 
Стручни испит оцењује се по предметнма са: 

положено са одличним, врло добрин или добрим успе-
хон, или пиј е положио. 

Писмени задагак оцењује се заједно са усменнм 
испитом односног предмета. 

Члан 16 
Стручни испит може се полагате два лута уза-

стопним испитним роковима, а трећи лут само по 
одобрењу старешине надлежно!' за поета,вљање слу-
жбеника, и то у следећем по реду испитном року. 

Приправ,нику који је положив стручни испит прв 
престанка службе, признаће се положени испит за 
исту струку ако прекид иије био дужи од три голине. 

План 17 
Ако приправник из оиравдаиих разлага не би мо-

гао прнступити полагању стручног испита у одређе-
ном року, може му се ради полагања испита проду-
жити приправ,ничка служба за 6 месеци. 

Кандидат који одустане од испита без оправдаше 
разлета, сматра се да је на испиту пао. 

Члан 18 
Испитни рок тра-је 6 месеци, и почпње 1 јануара 

и 1 јула сваке голине. 
Пријаво за испит поднесе кандидати којн у на-

редном испнтном периоду цспуњавају услове из члана 
10 овог правилника, с тим да пријаве најкасније до 
краја врвот месеца сваког испитног периода вуду до-
стављене испитној комиеији. 

.Кандидати за струине испите пријављују се за 
по"7 стручно!" испита својим непосредним старе-

шииама, којн пријаву, са својим мишљењем о успеху 
у раду и осталим потребним иодацима спроведе испит-
ној комиеији. 

Члан 19 
Испит се полаже пред комисијава, које су зајед-

ничке за еве савезне и републичко ресоре. 
Ове комисијо одређују: Министар саобраћаја 

ФНРЈ за испит за звање млађег инженера, (промет-
ни, ка) друмског саобраћаја, а министар сасбраћаја на-
родно републико за испит за звање млађег техничара 
друмског саобраћаја. 

Члан 20 
Комисије се састављају од иајмање три и највише 

рет чланова из редова стручњака из организационих 
јединица ноје таквнм лицима ,располажу. 

Један члан комнен је може се мењати према пред-
мету који се испитује. 

Прнликом именоаања комисије одређују се прет-
седник и секретар комисијо, ка,о и рок и место пола-
гања испита. 

Члан 21 
Испитна комисија даје оиену успеха и саопштава 

резултат кандидату на крају испита, односно када на-
ступи случај из члана 14 овог правнлника. 

Кандидату се по ноложеном стручном испиту из-
даје сведочанство. У сведочанство, поред лнчиих по-
датака, ста-вља се и напомена о томе који пут канди-
дат полаже испит. 

Сведочанетво потписују претседник и секретар 
испитав компсије. 

Испитна комисија се у своме раду користи печа-
тен организационо јединице ч-иј и старешина је имс-
новао ксмисију. Код мете организационо ј едипи це 
чува се и архива испитне комисије. 

Члан 22 
Службеник који полаже испит ван места свота 

службо,вања, има право на накнаду путннх трошко-на 
у циљу пола ганза испита и то само за прво полагање 
испита. 

Ако службеник одуста,не од испита без оправда-
иих разлога, нема право на ,накнаду путе,их грешко-
ва, и сматр,аће се да је на испиту пао. 

IV. Прелазач из другмх струка у струку друМског 
саобраћаја 

Члан 23 
Пролазам на другнх струка у ст,руку др;, мског 

сноб,раћаја може се одобрите приправници ма и слу-
жбеници ма из еро дни х струка, а који имају стручну 
(одно,сно школску) спрему прошгсану за од,носно 
звање струже друмског саобраћаја, с тим да издрже 
предвиђену прнправничку или пробну службу и по-
ложе предвидени испит. 

Члан 24 
Приправнику се п,ри преласку признај е раннја 

приправничка слулсба, но с тим да прип,равничка слу-
жба у струни друмско,г саобранаја не може биги 
краћа од 8 месеци. 

Припра,вник при паѕлаапу неће полагати он,е прсд-
мете које је положив на евентуалном ранијсм струч-
ном испиту. 
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Члан 25 

При предалеку из друга струка службеник издр-
жала лробну службу на по,слон има свог будућег звања 
у трајању од 6 месеци у циљу утврђивања његове 
општа способности за вршење послова однослог зва-
ња струка друмског саобрећеје, после чега се упућује 
на полагање стручког испита, с тим да рок за пола-
гање стручног испита ќе може бити дужи од једне 
година. 

Озај испит може службеник да полаже два лута, 
а трећи лут само по изричном одобрању старешина 
недлежног за лостављсње. 

Член 26 
Ако при предалеку из друга струка у струку друм-

ског саобраћаја службеник добије неко вшие звање 
за која гопе прописен стручни испит, полагале струч-
ни испит предвиђен за почетно звање из одредена 
груне звања. 

Од полагања се могу ослободите службеници под 
условима Уредбе о обавезном полагању стручних 
испита државник службеника само по оцени стручна 
комисија. 

Члан 27 
Као стручна комисија сматра се испитна коми-

сија која се одређује у смтгелу члане 19 и 20 овог 
прави линка. 

У циљу правилкије оцене, стручна комисија може 
односном службенику одредиш тему за обраду тг-
смапог задатка. Ако комисија излази за потребно, 
може тражити да се обрада задатка брани пред струч-
ном комненјом. 

Члан 28 
По издржаном пробном року и положено^! струч-

ном испиту службеник се постаеље у одреде-но 
звање. 

До п о став д, ања за ново звање службеник задр-
жава дотадешње звање и нла-ту. 

Член 29 
При преласку из др ут и х струка назив „инженер" 

призна ја се службеницима који с об лиро,м на школску 
с,прему имају право на тај назив, а назив „прометник" 
снима оставиме. 

V. Стручни курсеви 

Члан 30 
У циљу стручног у.савршавања службеника, као 

и проверувања стручне спреме службеника са зва-
њима стр уке друмског саобраћаја, образују се повре-
мени курсеви. 

Органиве вањ е и руковођење овим ку рсевима 
спала у надлежност министерства саобраћаја народне 
република. 

Члан 31 
ОБИ курсеви трају најмање три месеца и могу се 

организовати за службен,иве одређеног звања или од-
ређене груне звања. 

План и програм ових куриева одредује миниг 
старство саобраћаја народна република у саглесно-
сти са Министарством саобрзћеја ФНРЈ. 

Члаи 32 
Министар саобраћаја народна република одређује 

слушаоце и наставните курсева, старајући се при томе 
да квалитет каста,ве буде на одшзарајућем Стручно^ 
нивоу. 

Член 33 
Посећизање курсева обавезно је за еве одречеме 

службенине. 
Међутим, уколико похађање курсева за извесне" 

одредена службеника због њиховог службеног рада 
није у интересу служба, исти се могу укљ учите у 
курс на бази дописна школа. 

Члан 34 
По завршеном курсу полаже се испит из свих 

предмета предаваше на курсу. 
Испит се полаже усмено, пред испитном коми-

снјом ноју сачињавају наставници курса, 
Оцењивање успеке врши се на исти начин као 

и при полагању стручног дела испита у смислу члана 
15 овог правилни ка. 

Успех на курсу може послужиш као критериум 
за примен у члена 7 Уредба о етруци друм скот сао-
браћаја - за оцену спиеме службеника. 

VI. Завршив одредбе 

Член 35 
Прегаођење службеника сада запослени,х у друм-

ском саобраћају, који у смвдслу окот прав,илинка до-
лазе у обзи,р за прелазак у струку друмског сл обра-
ќа ја, има се завршиш нај касниј е до 30 а,прил а 1951 
година. 

Образец решења о превођењу прописује Мини-
стар сБобраћаје ФНРЈ. 

Член 36 
Преведени службеници који нису положнли струч-

ни и,спит, обавезни су да се пријаве за полагање 
спруч,ног дела) и-спиша најкасен ја у испити о м року 
који почиње 1 јула 1951 го дин е. П,реведени службе-
ници који су издржани п,робну службу у смислу 
члена 25 овог правилника, могу се пријавити за испит 
у и опитно м року који почиње 1 јануари 1951 голине. 

Изузетно се могу ОБИ службеници одмах прија-
вите за полагање општег дела испита, а независно од 
пријде е стручног дела испита. 

Член 37 
Преведени службеници који су положили стручни 

испит из друга струке, дужни су да у року од го-
деше дана положе испита ,из предмета ноје у ранијој 
струни пису полагала 

У сааком конкретном случају стручна комисија 
ће решити коме ст,ручном иошггу из овог правилннка 
одговара раније полсжеЈНИ испит. 

Член 38 
Сви поетојећи ку.рсеви имају се саобразити од-

редбеме о куроевима нз овог правилник а. 

Член 39 
Овај правилн,ик етула на снегу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративне Народна Ре-
публике Југославије." 
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Београд 
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изпрадњу пар,одне власти Вла,де ФНРЈ 

Едвард Кардељ, с. р. 
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На о спеву Иаредбе Владе ФНРЈ о државни,^ 
(везаним) цекама пољопривредних произвела („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 12/48), у сагласноети са 
Претссдннком Савета за прерађивачку индустрију 
Владе ФНРЈ, Претседниксм Савета за пољоприврсду 
и шумарство Владе ФНРЈ и Мит!строи финансија 
ФНРЈ, прописујсм 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМИНАЛА И ДОПУНАМА ПРАВШШИКА О 
УСЛОВИМА ЗА КОНТРАХИРАЊЕ И ОТКУП ИНДУ-

СТРИСКОГ БИЉА РОДА 1331 ГОЛИНЕ 

I. У Правилник о условима за контрахирање и от-
куп икдустриског биља рода 1951 голине („Службени 
лист ФНРЈ", бр, 45/50) прописи одељка о праву на 
куповтау житарица и сточне хране (чл. 12) мењају се 
и допуњују таќо да гласе: 

„П р а в о н а к у п о в и н у ж и т а р и ц а и с т о ч н е 
х р ан е. 

Члан 12 
За испсручено индустриско бнље производии 

имају право да по постојећим пропиеима о трговини 
по везаним ценама купе житарице по сииженим једин-
втес ким ценана. 

За произвођаче дувана и памука важе у погледу 
услова за купов ни у житарица по нредњем ставу про-
писи чланова 12а — 12з овсг правилника. 

Члан 12а 
Укуину количниу житарица коју произведам ду-

вана може да купи за иснорученн дуван одређује 
извршни одбор месног народног одбора у границана 
количина потребних за исхрану његову и члаиова ње-
говог домаќинства као и за исхрану љегове радне 
стоќе, 

Осим количина по предљем ставу, ироизвођачи 
дувана који ќе произведе житарице и не гаје стоку 
имају право да купе житарице у количини до 200 кг 
за исхрану једне свиње. 

При утврђивању количина житарица које произво-
ђачи дувана могу да купе, узеће се у обз-ир како 
количина житарица њихове соцствене производиа, 
таќо и оне ковачине које су на оснозу коитрахирања 
већ купили или са којима по било ком срнову ра-
сполажу, 

Члан 126 
У циљу куповине житарица на основу чл. 12 овог 

правилника утврђују се следеће групе просечиих 
откупних цена дувана: 

а) на подручјима Народне Републике Македонче, 
Петре и Народне Републико Србије без подручја 
Ауто,номне Покрајине Војводине (ориентални тип 
дувана): 

Г р у п а 

I. II. III. IV. 
Просе чие откупно До дин. Од 41— Од 61— Шеко 80 

цене за 1 кг 40 60 дин. 80 дин. дин. 

б) на подручјима Наредив Републико Весне и 
Х?.рцеговине, Нареди е Републико Хрват око и Наредив 
Републике Црне Горе (херцеговачки тип дувана): 

I ^ „ ^ Г р у п а ^ ^ ^ ^ 
ј I. ^ II; III. т : -

Про сечие откупне ! д 0 л т г н . Од 31— Од 41— Прчко 50 
цене за 1 кг ј 5 0 4 0 5 0 д ш к ди ,н . 

Члан 12в 

За испоручени дуван произвођачн ће до напред 
прониеане границе (чл. 12а) куповати жиг ари не по 
следећој табели: 

Количина житарица у кг коју 
за сзаки испоручени кг дувана 
пронзвођач може да куни 

Г р у п а 

"I I I " ш7 IV. 

а) на нодручју ориентално!' типа дувана 

до 50 1,20 2 2,50 3,30 
од 51—100 1,40 2,15 2.75 3,50 
од 101—250 1,60 2,30 3 3,65 
од 251^-4С0 1,80 2,50 3,25 3,85 
пр ек о 400 2 2,75 3,50 4 

б) на подручју херцеговачког типа дувана 

до 120 1,20 2 2,75 3,25 
од 121-260 1,50 2,25 3 3,50 
од 251-400 1,80 2,30 3.25 3,75 
преко 400 2 2,75 3,50 4 

У колнчину испорученог дувана и у обрачуну про-
сечно откупине цене не улага о п и т и за фабрикзцију 
никотина и њихова вреди :гст; 

Министри грговине и снабденан.а, државних на-
бав,ки и пољопривреде н а р о д о т република одредиће 
споразумно за с в аки срез посебно постотен до кога 
прошвођачи дувана могу да купе пшенице од укуп-
них количина житарица. 

Члан 12г 
Произвођачима дувана даваће се аванс у жита-

рицама, у проценту од укупне водичи-не која ,им нри-
пада према контрахираној количини дувана, и то 25% 
после уговарања, а 25% после завршенсг расађнвања. 

Член 12д 
Произвођачима ,који ,испоруче ду,ван у количини 

већој од угозором предвидено перенава се количина 
житарица која одговара овом винту дувана за 20% 
од количник преп и сане у чл. 12з окот прав,илинка. 

Пример за пробие пред п,ег става: проиѕвођач који, 
уместо 200 чг полико је утово,реио, испоручи укупно 

-220 кг дувана херцеговач,ког типа III групе, има право 
да купи 672 кг житарица, тј. 600 кг-ф- (60 4- 12) кг. 

Произвођачу који услед своје кривине (слаба 
обрада и сл.) поп оручи дувана у мањој кол.ичини од 
уговором предвидено, смањује се у ќуиќ а количина 
житарица за п,роцент за који је напору чека количина 
дувана мања од уговорене. 

Пример за пропис предност става: производач 
који, умеете 500 кг колико је уговорено, напоручк 
450 кг дувана ориенталист ти,па I групе има право 
да купи 810 кг житарица, тј. 900 к,г — 90 кг. 

Количина испору-
чек ог дувана 

У кг 
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Члан 12ђ 
Продају житарица лронзвођачима дувана вршиће 

дуванске станице предузећа за обраду дувана. 

Члан 12е 
Извршни одбори м-еенпх народине одбора изда-

вале проп з-в опачина на основу закљу чепот уговора 
о производии и предаји дувана носевме карте за ку-
но впи у житарица. 

При-ликом издаван,а овнх парата ис-ећи ће се из 
њих купони за ко,ти чина житарица ноје нромзвођач 
има из сопствена производите. Исто таќо, п рил ико м 
ма ког другог примања житарица од држава, псећп 
ће се производиу купони за примљене количина. 

Производии може на предње карте да купува жи-
тарице кад и-спуни усло-в е за а", апс (чл. 12г), односно 
кад испоручи сву преосталу поличниу дувана. 

Ближе пропис е о облаку и начину руковања са 
картама за куловим-у житарица про писа ће министри 
Трг овина и снабдевања народа и к република. 

Члан 12ж 

Производ ани памука нмају право да купе 2,5 кг 
житарица за сваки напоручени кг памука. 

Произвођачн памука имају и право да уз бонова 
трговцине по вез амим ценама за иеп-оручеии памук 
купе по инж,им једшктвеним ценама сено, сламу и 
кукурузовину. О Б И П Р О И З В О Д И имају то право уко-
лико не располажу потребним количинама сточне хра-
не, а у границана стЕарних потреба.4 

Продају житарица произвођачима памуна вршиће 
станица предузеће која врше откуп памука. 

\ Аванс у и-зноснма одређеним у чл. 12г даваће се 
пронзвођачнма памука после контрахирања, односно 
боеле сетве памука. 

У све-му осталом примењиваће се на произвођача 
нам ука прописи чл. 12а ст. 1 и ст. 3, као и чл. 12в, 
ст. 3, 12д и 12е овог правилника. 

Члан 12з 
Савета за промет робон наро-дних република оси-

гура!^ и доделеше благовремено цредузећима за об-
раду дувана и предузећима за о бра д у памука, одно-
сно њиховим станицана, по треби е количина житарица 
ноје ће продаваш по прописима овог правилника. 
Одредени контингенти житарица не смеју се употреб-
љаватн ни у ноје друге сврхе." 

II. У чл. 15 Правнлника тач. б) меша се таќо да 
гласи: 

,,б) производачи мака - опијума (афиона), се-
зама и арашида имају право да купа уљв и уљану 
с а ч м у и то: 

Прои-з-вођачи мака — опијума имаЈу право да 
купа по 22 кг уља 'за јело и по 15 кг уљана сачма за! 
сваких 100 кг испорученог семе-на и одговарајуће ко-
личина опијум-ске смола. Ближе услова за куповииу 
уља и уљане сачма на основу испорука оиијумскоѓ 
сем ен а и смола прописаће П-ретс едниве Сав ета за пр-о-
мет робон ЈЗладе НР Македонија у споразуму са прет-
седиицима савета за прерађивачку индусгрију к С-а-
вета за пољопривреду и шумарство Владе НР Ма-
кедонија. 

Произвођачи сезама имају право да куца по 15 
кј" уља Ја јало и по 15 кг уљане сачм-а, а хгроизвоћачи 
а^ацтда по 12 кг уља за јело и но 15 кг уљане сачма, 
за бваќих 100 кг преда-Ѓог семе-на." 

III. Оза ј правилни-к етула на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу Федеративне Народна Ре-
публика Југ осл авије." 

Бр. 1767 
3 фебруа-ра 1951 година 

Београд 

Министар Влада ФНРЈ 
Претседник Савета за промет робом, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

Сагласни: 
МГ гни-стар Владе ФНРЈ 

Претседник 
Савета за пољ-опривреду и шумарство, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Министар Владе ФНРЈ 
' Претседник 

Са-вета за прерађи -вачку ни д уотри ј у, 
Рато Дугоњиќ, с. р. 

Министар финансија ФНРЈ 
Добривоје Радосављевић, с. р, 

86. 

На ошову чл. 14 и 38 Уредбе о сузбијању и спре-
чавању сточних зараза (,,Службени лист ФНРЈ", бр. 
48/48), прописујем 

П Р А В И Л Н И К 

о СТОЧНИМ ПАСОШИМА 

1. Опште одредбе 

Члан 1 
У циљу сузбијања и спречавања сточних зараза, 

промет стоком може се вршити само на ос-но-ву сточ-
ног иасоша. 

Под прометом стока подразумева се промена вла-
сшнцтва на-д стоком, или промена места боравка стоке. 

Под стоком се подразумевају: говеда, бпволи, ко-
њи, муле, мазге, магарци, овце, нозе и свиње. 

Члан 2 
Сточни пасош ја јавна исправа којом се доказуја 

да ја стока здрава, одакле потнче (порекло), као и 
својина над стоком. 

Као доказ о здравственом стању стоке, пасош 
важи 10 дана, а као доказ о с-в о јадни — годииу дана 
од дана издања. 

Члан 3 
Под здрављем стока подразумева се, да у пасошу 

означена животине на болује, као и да не постоен 
сумња да ја зар апсена ни једном од сточ-них зараза 
наведен и х у чл. 5 Уредба о сузбијању и сиреча-вању 
сточних зараза, да потича на незаражен-ог дворишга и 
да по ветеринарско-санитарним пропнсима нема смет-
а в за њено стављањв у промет. 

Под поракдом животиња сматра се подручја оног 
меоног оДносн^ градеког народног одбора, на коме ја 
жићбтиња боравила последњих 40 дана. 

Члан 4 
Власник ^тока дуцеви је имети сточни пасош: 

када преноќи гграво својинв над животнњом (ку-
допрод^ја, замена, поклон, наследство и слично); 
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2. када тера или отпрема стоку на сајам, изложбу, 
утакмицу и слично, у истом или другом месту, иди је 
тера односно отпрема у друго место ради испаше од-
носно ширења; 

3. када се због промене места боравка сопственика 
мења и место боравка стоке; 

4. када се стока ко.ле за јавну потрошњу, или се 
коле на кланици за приватну потрошњу. 

Предње одредбе важе без обзира да ли се стока 
тера пешице или се отпрема железницом, бродом или 
којим другим превозним средством. 

Министар пољопривреде народне републике може 
пропиевте и друге случајеве у којима власник стоне 
мора имати Сточни пасош. 

Од прописа наваденцх у овоме члану изузимају се 
коњи, мазге и муле ноје се налазе на употреби код 
јединица и установа Југословеиске Армије. 

Члан 5 
Сточни пасош издаје се по приложено.^ обрасцу. 
Пљампање образаца сточних пасоша врши орган 

кога одреди Министерство финансија ФНРЈ, 

Члан 6 
Пљампање сточних пасоши врши се зеленим или 

црвениш словима. 
Зелени:.! словима штамиани пасоши употребљавају 

се за крупну стоку (говеда, биволе, коње, муле, мазге 
и магарце) а црвенам словима - за снтну стоку (овце, 
коза и свиње). 

Образац пасоша за крупну стоКу не може се упо-
требиш за ситну стоку, као ни обратно. 

II. Органи надлежни за издавање сточних пасоша 

Члан 7 
Издавање сточних пасоша врши месни односно 

градски народни одбор - (поверекпштво надлежно за 
послове пољопривреде) — за стоку која је пореклом 
са њиховог подручја, или за страву стоку (стоку са 
подрачја други? месних односно градскнх народних 
одбора), к ек'а је боравила последњих 40 дана на њихо-
вом подручју. 

Месни односно градски народни одбор може из-
лети нов сточни пасош и за стоку која на његовом 
подручју није боравила 40 дана, ако се пасош издаје 
на основу скупног пасоша, или појединачног сточног 
пасоша ако на истоме нема више места за пренос, као 
и на основу потврде ветеринарског стручњака. 

За заплењену или конфисковану стоку, као и стоку 
која је била у употреби код јединица и установа Југо-
словенско Армнје, сточни пасош издаће месни односно 
градски народни одбор на чијем подручју стално бо-
рави лице ноје је постало власник стоне, а на основу 
потврде војне јединице или установе, односно држав-
ног органа о томе да му је стока предата у власништво. 

Члан 8 
Испуњавање сточних пасоша, као и преноси и от-

писивање, мора се вршитн читко и само масталом или 
писађом машином. 

На сточном пасошу не може се употребљавати 
факсимил лица овлашћеног за издавање пасоша, већ га 
ен мора лично потписати. 

111. Поступвк при издавана сточних пасоши 

Члан 9 
Сточни пасош издаје се на језику дотичне народне 

републике. 
Сточни пасош за крурЈу стоку издаје се посебно 

за свако трло, изузев за сисаичад која се уносе у исти 
пасош са мајком. 

У један (скудни) сточни пасош за ситцу стоку, 
може се улисати и ваше грла, с тим да ова морају 
бита исте врсте и истот сопственик. 

Члан 10 
Сточни пасош издаје се на тражење сопственичка 

животиње, а на основу једног од следећих документа: 
а) пнсмене потврде о пореклу и ѕдрављу живо-

тин) е; 
б) старог сточног пасоша (појединачног, скупног, 

домаћег, иностраног); 
в) потврде ветеринарског стручњака; 
т) потврде месног односно градског народног од-

бора, војне јединице или установе односног државног 
органа који је лицу које тражи пасош, предао живо-
тињу у власништво. 

На докуменат на основу кога се издаје пасош 
став.аа се број издатог пасоша. 

Ради проверавања података, орган надлежан за из-
давање сточног пасоши може затражити да му се стока 
приведе. 

Члан И 
Као упутно место не може се у сточни пасош 

унети ни једно место које је под ветеринарско-сани-
тарном забраном. 

Изузетно, по специјадној дозволи надлежног вете-
ринарског органа може се унети и место под ветерн-
нарско-санитарном забраном. У том случају у сточном 
пасбшу треба означнтн назив органа и број и датум 
под којим је дозволу издао. 

Члан 12 
Ако се врши пренос власништва на једном делу 

стоне означене у скупноМ сточном пасошу, за отуђени 
број грла може се издати један или внше нових сточ-
ннх паеоша. На полеђики старог (скупног) сточног 
пасоша врши се отпнсивање отућеног броја грла, као 
и нази апење броја издатог новог пасоши. 

За прасад, јагњад или јарад до 6 недеља староста 
која се продају на пијанана као намирница за нотро-
шњу, продавци морају имати сточни пасош, којн се не 
мора преносити на купца. 

Члан 13 
При испуњавању сточног пасоша мора се тачко 

означите: број, врста, пол, старост, боја и напоните 
знаци стоне (напр.: коњ — дорат, цветаст, брњаст, 
задња лева нога путаста, 7 година стар, у левом седли-
шту жиг „К" итд.). 

IV. Потврда о пореклу и здраѕљу стоне 

Члан 14 
Потврда о пореклу и здрављу стоне служи као 

доказ за издавање стоинов пасоша и треба да садржи; 
име власника и његово место становања, тапан опис 
животниве — са особеним знацима, годинана староста, 
да животиња по слободној оцени није заражеиа ни,ти 
постоји сумња да је заражена некои од болести наве-
дених у чл. д Уредбе о сузбијању и спречавању сточ-
ннх зараза, као и да не потече из зараженог дворишта. 

По издавана сточног пасоша потврду о пореклу и 
здравственом стању стоне треба чувате још три голине. 

Члан 15 
Потврду о пореклу и здравствени стању стоко 

издаје: 
а) за стоку одгајену од приватнпх власника -

лице ноје одреди месни односно градски народни 
одбор (поверекпштво надлежно за по с лов е пољопри-
вреде); 
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б) за стоку одгајену на државшш пољопривред-
ним добрила, на пољопривредним газдинствима сељач-
КИ5с радшГХ задруга н на економијава предузећа и 
установа — наведена добра, задруга односно установа 
и предузећа. 

V. Накнадна уписивања, отписивања и исправив 
у сточном пасошу 

Члан 16 
Сваќа промена у власништву над животињом мора 

се у пЗсбшу уни саѓи и на полемики сточног пасоша 
навести имќ новог власннка. 

Члан 17 
Продужавање потврде о здразствеком стан,у жи-

вотиње врши се на по,теђшги сточног пасоша и важи 
10 да^а. 

Продужевење потврде извршпће се ако не постоје 
ветерпнарсќо-сѕннтарне сметње. 

Члан 18 
Промену у власништву, продужевање важностн 

потврда о здравственом стан,у означена животине, као 
и измену места у ноје се животине отпреме врши 
месни односно градски народни одбор који је издао 
сточни пасош, или месни односно градски народни 
одбор на чијем се подручју животнава налази. 

Члан 19 
У току транспортовања стоне, продужавање важно-

сти потврде о здравственом стаљу и м измену мсбта у 
које се отпрема врши: 

а) ветеринарски стручњак одређен за вршење пре-
гледа на железмичкој станици или пристаништа, ако се 
нзмене места у која се стока отпрема, односно гра-
нична ветеринарска служба ако се измена места отпре-
мање изврши на граници; 

б) ветеринарски стручњак среског односно град-
ског народног одбора на чијем се подручју у време 
истека нежности потврде о здравственом стаЊу ИЛИ 
измена места отпремање на лази стока која се тран-
спортује Другим превозним средстѕиме иди петине. 

Члан 20 
Измена упутног места може се извршити једино 

ако је пасош исправан, ћри чемУ треба нѕрочито Ш К 
у виду здравствено стање стоне. 

Члан 21 
Ако код стоне наступе промене (неир.: промена 

боје. т-ѓовб живеење , Штројење, губитак увета итд.), 
сопственик стоне дужан је да поднесе сточни пасош 
надлежном месном односно градском народном одбору 
ради уношења насталих промена у пасош. 

Сточни пасош треба полнети надлежном месном 
односно градском народном одбору и у случају када 
Је у пасошу омашком или нетачним проверавањем упн-
сан погрешен податак. 

Член 22 
Ако зе време отпремање стоне наступи прираст 

(тељење, ждребљење итд.), приновљено грло уноси 
се у пасош мајке. Ову промену у сточном пасошу из-
вршиће месни односно грздски неродни одбор места 
у ноје је стоне упућена. 

Член 23 
Отгшсивање на скупног сточног пасоша врши ме-

сни односно градски народни одбор или лице овла-
шћено за преглед меса и стоне за клање. 

Отписивање из скупног сточног паеоша животине 
отуђених (поклоком, продајом и сл.), угииулих, убије-
пих, Несталих, као и оних ноје су намењене за при-
ватиу потрошњу, а ноје нису заклане на кланици, као 
и издавање нових сточних пасоша за животин,е о т п -
еале из скупног сточног пасоша, врши месни односно 
градски народни одбор на чијем Се подручју отуђене, 
убијене, угинуле, или за потреба приватно потрошње 
заклан е животине налазе, односно нестале. 

Овлешћено лице зе преглед стоне за клање и меса 
врши отписнвање из скупног сточног песоше жив оти ње 
ззклених на кланици за јавну или приватну потрошњу. 

Член 24 
Ако при железничком или бродском утоверу, пре-

товару, или транспортовању железницом или бродом 
треба извршити отписивање појединих грла из сќупног 
сточног пасоша (угинуле животине, потребе клања из 
нужде, потреба растерећења превозног средства и сл.), 
отписивање из пасоша извршпће ветеринарски струч-
њак одреден за в р т е њ е прегледа на железничкој ста-
ници или пристаиишту. 

О пзвршеном отпнсивању ветеринарски стручњак 
нздеје влетнику отппсапих грла ттисмеиу потврду. 

VI. Издавање дупликата сточног пасоша 

Член 25 
Власнику стоне кој и је изгубив сточни пасош или 

му је на који Други на%ш нестао, може се после огла-
шење истог небежећнм и.прикупљања потребних пода-
така, излети дупликат сточног пасоша. 

На дупликату сточног пасоша ставља се црзешш 
мастнлом ознаке „дупликат". 

Члан 26 
Зе издевење дупликата сточног пасоша надлежен 

ја онај месни односно градски народни бдбор који ја 
издао изгубљени пасош, односно код кога је извршен 
пренос купљене стоне. Ако се купљена стока не налази 
на подручју месног односно градског народиог одбора 
који је издао изгубљени пасош, односно који ја извр-
шно пренос власнћштва стоне, дупликат сточног па-
соша издаће месни односно градски народни одбор, на 
чијем се подручју стока налози. У бвом случају вла-
с т и стоне ДУЈКан је да прибави еве по.етче потребна 
за издавање дутглнката пѕсоша. 

Член 27 
Ако месни односно градски народни одбор надле-

жен за иЗ^аваЉе дупликата сточног пасоша одбија 
издавање дупликЗта, издаде молноцу образложено ре-
шение о томе. 

Против овога решења, лице ноје је тражило дупли-
кат сточног пасоша може у року од 8 дане од дана 
пријема решење полнети жалбу надлежном вишем на-
родном одбору. 

VII. Икострани сточни пасош и издавање сточног 
пасоша за стоку намењену за извоз 

Члан 28 
Инострани сточни пасош има важност ал терито-

р и и ФНРЈ, ако је потврђен од стране неша греничне 
ветеринарске службе. 

Член 29 
Стоку увааа^у не шосггранстм треба до о д о б р и 

н^гг Ч ф Њ бпреА^љела превозити или гониш ааЈкр!к 
ћИк путем. 



Страна 122 — Бр-ој 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда, 7 фебруар 1951 

Ако поострана сточни пасош није потврден од 
страке наше гранична ветерииарске служба, дупено је 
повереништво за пољопривреду среоког односно град-
ског народног одбора на чије је подручје стока 
стигла да ову стави у карантин, извиди на којо ја 
начин и којим је путем стока припиела, да установи 
њено здравствено стање и да о томе одмах обавести 
министерство пољопривреде народна републике. 

Член 30 
На иностраном стоинон пасошу не може се извр-

шите пренос права власништва нити издаваш потврда 
о здравстзеном стању, већ се на основу шега има. 
издати власнику нов сточни пасош. 

Отшгсивање стоке из иностраног скупног сточиог 
пасоша врши се на исттГ начин као и из домаћег 
скупиог сточног пасоша. 

Член 31 
Ако на подручју месног односно градског народ-

ног одбора надлежног за издавање сточног пасоша, 
као и на подручјима суседних иесних односно1 град-
ских народних одбора нема сточна заразе, ставиће се 
на сточном пасошу за ону стоку која је намењена 
за извоз, клаузула о незгриженост односно подруч-
ја, која гласи: „На подручју месног односно градско! 
народно! одбора (навести име места), као и на под-
ручју суседних меенмх односно' градоких народник 
одбора "(навести име,на места) за последњих 40 дана 
није било сточних зараза за које постоји обавеза 
јављања, а које се могу пренети на врету животине 
описаних у овом паеошу". 

Клаузула о незареженоетн ставља се на полеђини 
сточног пасоша после потврде о здравственом стању 
стоке. 

Члан 32 
Прописи овог правилника важе и за стоку која 

се извози у иностранство, уколико конвенцијама 
екдопљеним са другим 'државана није друкчпје про-
пис а но. 

VIII. Плаћање такса 

Члан 33 
За излага сточни пасош и пренос овојине на стопи 

наплаћује се такса по прописи ма у Закону о таксама. 
Ако се издаје један пасош за виша грла (мајка 

са сисаичетом или вшие кома да сито е стоне), напла-
ћујв се такса за свако грло. 

Потврду о пореклу и здравственом стању стоке 
не подлежи плаћању такса. 

IX. Евиденција сточних пасоша 

Члан 34 
Органи надлежни за издавање сточних пасоша 

дужни су да воде евиденцију о издатим сточним па-
сошима, душикатима сточних пасоша и нроменама 
власништва, као и о продужењу ,потврда здравствено! 
стања и о одређивању места отпреме стоке. 

Обрасце за водење ова евиденција прописаће ми-
нистерства пољопрнгареде народних република. 

Члан 35 
Ст^ри сточни пасоши на основу којих су издати 

нови басот и, као и скуши сточни пасоши са којих 

је отпишана ева сто,ка, пошто се претходно поништи 
- чувају се три година у архиви органа надлежно? 
за издавање пасоша. 

X. Контрола издавања сточних пасоша 

Члан 36 
Конхролу над ра,дом око издавања, пренатења 

сточних пасоши и продужавања важноста потврда о 
здравственом стању стоке, врши поверениШво за 
пољопривреду извршног одбора среоког односно 
градског народног одбора. 

Резултат извршене контрола уноси се у посебну 
књигу. 

Ако се приликом контрола сточних пасоша уста--
нови да је сточни пасош неисправен, исти ће се о д у 
зета. Одузети пасош може се вратиш сопствените 
са исправкана, а,ко се исправка моту у смислу овог 
правилника извршити. 

XI. Казнена одредба 

Члан 37 
Власник стоке који се огреши о одредбе овога 

правилник^, казниве се новчаном казном до - 5.000 
динара, и то: 

1. ако-тера или отпрема стоку из места сталног 
боравка у друга места без поправиот сточног паооша; 

2. ако органу надлежном за издавање сточног 
пасоша не поднесе сточни пасош ради уношења 
исправка за слу-чај да су н ает уни л е промене збор 
којих се животниве теже распознаје (промена боје, 
жигосање, губптак увета и сл.); 

3. Ако у сточном пасошу не изврши промеиу вла-
сништва над купљеном стоком. 

Члан 38 
Административно-казнени поступак воде и решења 

у првом степену донесе извршни одбори среских од-
носно градских наро,дних одбора по одредбана Основ-
ног закона о прекршајима. 

XII. Завршив одредба 

Члан 39 
Министерства пољопривреде народннх република, 

у сагласности се министарствима финансија народник 
република могу ' основаш курсеве ради ослособљава-
ња кадрова за вршење службе око издавања сточннх 
пасоша. 

Члан 40 
Обрасци сточних пасоши, којо су досада важили, 

важиће и даље до,к се не утроше. 

Член 41 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службен ом листу Федеративне Народне Ра-
публика Југославије". 

Бр. 770 
26 јануари 1951 годиме 

^еоград 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседннк Савета за, пољопривреду 

и шумарство, 
Мијалко Тодоровиќ с. р. 
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С Т О Ч Н И П А С О Ш 

8а „ . . . схоку 
Р а д ш б р о ј китите, - с толот п а ш ш а 

Месни НО „, , . Српски ( г р а д Ш ) 
Н О ѓ Н Р ,., , 

4) 
о о ен к 

Име и презиме 

о Ѕ 
5 е одвеле М 

Врста, број и опис 
жив оти и. е т 

Пероните знаци на жи-
вотињи 

Кула се гони 

Пасош се нздаје на 
оси ежу 

Извршена дијагностичка, 
нопитивања и превен-
тивна цеиљења 

Овим се тврди да је горе означена стока едрава 
и да је ѕа њу промет према ветеринарбким п р о п и с н а 
слободан. 

Ова ј пасош важи као доказ о здрављу 10 дана 
а као доказ о с в о ј и ш го ди.ну дана. 

„ 19— голине 

(МП) 

Потпис издаваоца сточног пасоша, 

8 7 . 

На оонову чл. 42 Закона о једнообразном рачуно-
водстзу, у саглаокоети са Претседнпком Привредиог 
савета Владе ФНРЈ, пропИсујем 

О П Ш Т Е УПУТСТВО 

о ЕВИДЕНТИРАНА МАТЕРИЈАЛА И ГОТОВИХ ПРО-
ИЗВОДА КОД ДРЖАВИИХ ПРОИЗВОЂАЧКИХ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ПОД ПРИВРЕДНОМ УПРАВОМ САВЕЗНИХ 

И РЕИУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

1. Задади евидентирања 

Основни задади евидентирања материјала и гото-
виќ пр о изво д а јееу: 

а ) обеабеђнвање народно теновине и омогућа-
вање контроле прет ања и прав или ог иоморишћавања 
сцровина, основног и помоћног материјала, полутарои-
звода, горива, амбалажо, ситног и н в е т а р а и от,падака 
(у даљем тексту: „материјала") , као и омогућ звање 
контроле кретања и искззивања стања готових прои-
звод а; 

б ) утврЈјивање тачиих количина материјала и 
готових произвела који се налазе на складиштен^,"без 
претходиог инвеитарисања; 

в) омо,гу^авање контрола утврђених норми за-
лиха материјала и ѓо^ових п р б ш в о д а ј и 

г) благовремено утврђивање свих неискорпшће-
шмс в,рста материјала ноје могу да се изузму из одре-
ђзног прздуЗећа у циљу мобилизације унутарњих ре-
зерви. 

П. Магацин, његово обезбедеше и уређење 

Просторија одреден е за смештај материјала и го-
тових произвела морају бита у сваком погледу н о 
тода е, да би се могао очувати како квантитет таќо и 

' квалитет материјала и тото,вих производи. Просторија 
морају бита добро затвореле, осигуран е од провеле к 
крађе, не смеју бети влажна нити смеју да прокишња-
вају. 

У магацину, на присту,пачиии местена, мора, увезе 
да буде припремљеи уређај за ватротасиу службу. 

Рафеви, стелаже, ормани и иолице морају бита 
нумерирани, поделени и употребливи према приреди 
материјала и готових произвела ко ји се смештају у 
њих, да би се ОБИ мопли лако примаш, издаваш и 
проверавати. 

Материјал и готе,ве произведе треба груписати по 
врстана, а по потреби и у случају већег броја про-
сторија, материјал треба распоредити према потребава 
потонал 

Материјал ко ја служи за општ е погребе тре,ба да 
буде до макеимума цептрализован. 

Кабасти материјал (угаљ, грађа и сл.), чији је сме-
шна) у затвореннм проеторијама нецелисходан или не-
могућ, мора се чувате иа одређеном месту, које треба, 
према потреби, за ту сврху оспособите. 

Лако з а п а л и в и и експлозивни материјал и готеви 
производи морају се чувате у просторно одвојеним 
и изолованим просторијама, према постојећим пропи-
сима. 

Магацин мора бити онабдевен потребним справама 
за мерење (ване, судови, сандуци и сл.), и не сме се 
вршите примање и издавање материјала и готових 
произвела без претходниот мерења. 

Евидентирање материјала и готових произвела у 
магашшу врши се само по количини. Сваќа врста ма-
теријала, као и сваќа в,рста готових производа мора 
имате, сво ј картон, к о ј а се налази на месту где је ма-
теријал у складиштен. Руко,в о д идаи предузећа пр.о пит. 
сује норму залиха (мин и мал ну и максималну коли-
чину) сваке иоједиие прсте ,материјала, а надзор у 
том погледу врши орган предузеће ко%1 врши набавка 
материјала. 

П!. Дужности магационера 

Магационер, складиштар, руков алан материјалон 
(у даљем тексту: магационер) ја одговора и за цело-
купни ,примљени материјал, односно за целокупну ко-
личину примљених готових проиѕвода материјално, 
дисциплински и кривично. Према томе, за свако при-
мање или издавање е,н мора имани одговарајући про-
писани докуменат. Он такође сноси одговорност за 
свако не,прав-илно издавање материјала и готовиќ про-
извела, као и за штету насталу услед небрижљивог 
руковања материјалон и готов,им производима (велиќе 
растур, прекомерни кадо, квар, лом, мањак итд.), од-
носно услед немарљизог чувања материјала и готов,их 
производа. Вредност неоправданих мањкова магацио-
нер је дужан да накнада, рачунајући вредност неста-
лог материјала и готових произвела по вишој комерц 
пи ј а ли о ј цени, уколико се такав матери,јал односно 
про извода могу набаѕити по о в о ј цени; у осталим 
случајевима — п о дневној , тржишиој цени. 

Ни јед,ио лице у предузећу не сме вршите при^ 
мање материјала и готовиќ производа о д било к о п 
бе(з знања магационера. 
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Сва документа примања материјала морају бита 
претходно евидентирана код органа који врши набав-
ив материјала, разведена у евиденција утов ора и пот-
мисана од стран е одговорност лина. Издавање матери-
јала и готових произвела врши се само на осиову 
документа, и то, по правилу, мерењем односно бро-
јањем. Докуменат мора да потпише и лице одредено 
да материјал прими. 

Ради лакшег проверавања станаа материјала и го-
тових производа, магационер је дужан да за сваку 
врету материјала и готових произвела уведе посебан 
висећи картон или етшсету, који стоје на месту одре-
ђеном за ту врету материјала и готових произвела и 
онда кал тот материјала односно готових произвела 
нема. Исто таќо, магационер је дужан да води и по-
себну чартотеку материјала и готовнх произвела но 
врстана, у коју хронолошки уписује ева примања и 
издавања у натурал ним показателите. Стање по овој 
картотсци мора се слагати са стварним стањем мате-
ријала и готових произвела. Поред ек оѓа, у магацину 
се води и дневник примљеног материјала, у који се 
упосе хронолошки,м р е дом еве количине материјала 
примљене на основу налога органа који врши набавив, 
уз назначена осталих потребних података. 

Примање и предавање дужности магаиионера вр-
ши се комисиски и исклучиво по инвентарнсању ма-
теријала и готових произвела и упоређивању ствзриог 
стања са стањем у езиденцијн. 

Утврдени виткови материјала и готових прои-
звела уноее се у картотеку у колону „улаза", са на-
поменом ,,утврђен вишак". Пребијање вишнова и мањ-
коза код разних врста материјала и готевих производа 
- није дозволено. 

IV. Пријем материјала 

Пријем материјала и готовнх производа врши се 
путем комисијо или од стране одређеиог службеника, 
уко л ико прописима, трговач,ким обпчајима и узансама 
није друкчије одређено. Комисију одређује руководи-
лац предузећа. Према потреби може се одредиш прв 
пријема материјала и готових произвела претходно 
техничко и лабораториско ишитивање. Одредени слу-
жбеник односно комисија утврђује да ли материјал 
одговара техничким условима. 

Пријем извршен од страке одређеног службеника 
или од страке комисије утврђује се или на самој фак-
тури добављача којом је материјал фактурисан, или 
у записнику о пријему. У случају када се саставља 
посебен записник, морају се у записни,к умети полани 
о фактури на коју се односи, а на фактури мора се 
означиш да је пријем материјала извршен путем по-
себног записника. 

По извршеном п,регледу и пријему магационер на 
оси о в у документација уноси примљене количнне у 
сзоју езиденнију по врстама и кол пини ама, што пот-
врђује на сам еј фактури односно записнику. 

Књиговодство материјала књижи пријем матери-
јата само на основу документације која садржи пот-
врду о пријему материјала у магацин од стране ма-
гационера. 

V. Издавање материјала и готових произвела 

Издавање материјала може се вршиш: 
а) за производњу и остале потребе поједииих 

одељења, 
б) за прераду и дораду, 
в) другом складишту, и 
г) трећим лнцима ван предузећа. 

Издавање готових производа врши се по правилу, 
ради иепоруке купцима. 

За свако од овнх издавања мора да постоје од-
говарајући прониеаии документи: требовање, налог за 
прераду, опецијално одобрена за из,давање матери-
јала трећпм лицима, односно налог за отпрему гото^ 
вих производа купцима. 

Документа за издавање материјала издају се из 
једног центра — органа који даје радне нашоге одно-
сно производно задатке. Руководилац лредузећа по-
себним решењем именује лица која су овлашћена да 
потписују требовање материјала. Руководилац преду-
зећа такође пронисује време издавања материјала и 
готових произвела са складишта. 

У циљу^обезбеђења аутоматске контроло трошења 
материјала преко норме за материјал који се требује 
на оонову радних (производних) над оѓа, а подиже у 
више махова, као и за редовни погонски материјал 
који се подиже у в и т е махова са складишта - могу 
се установиш ^имитирана требовања. Ово се требо-
ван,е издаје посебно за сваку врету материјала и по-
себно за сваки радни налог односно погон — одеље-
ње. Лимитирана требовања иопоставља орган који из-
даје р ади е налоге, и то у два примерка. Један при-
мерок даје се одељењу које требује материјал, а дру-
ги магацииу. Количина означена у лимитираном тре-
бовању одговара утврђеној норми потрошње матери-
јала за одговарајући радин налог односно време, а 
највишс за рок од месец-дана. За свако трошење ма,-
теријала преко ли-митира,не водичине морају се изда-
вати посебна требовања која потписује главни инже-
њер или директор предузећа. 

Приложени образац тииског лимитираног требо-
вања је саставни дво овог општег упутства. 

VI. О евидентирању материјала у производњи 

Евидентирање мате,ријала у производњи води се 
према специфичности проивзодње. Оне мора да обе-
збеди контролу потрошни материјала у тону пропзвед-
но,г процеса до изласка готовог производа. 

Сав материјал у погонима на којем још није за-
почета производња, мора се крајем сваког месеца 
прекњижити у магацин. На тај начин остаје у прон-
зводњи евидентиран само онај материјал на коме је 
стварно започета произеодња. Најкасније крајем ме-
сеца мора се дефинитивно вратиш магацину сав онај 
материјал који је остао од производгое довршене у 
тону месеца. 

VI!. Книговодство 

Евидентирање материјала и готевих ироизвода на 
складишту и у књи,говодстзу организује се и води 
под руково,дством руководиоца привредно - рачуиске 
службо предузећа, а на ссневу инструкција добивених 
од руководиоца привредно-рачунске службо надлежног 
вишег органа. 

Материјал се, по правилу, води по сталној (илаи-
океј) пени по којој се планира потрошња и ноју за 
сваку годину унапред одређује за сваку врету ,руково-
водилац предузећа иосебним ценовкиком обавезннм за 
ева одељења предузећа. 

Евидентирање материјала и готозпх производа 
води се у књиговодству на тај начин, што се у оклопу 
синтетичких конта „Залихе материјала" и „Готови 
производи" отварају посеб,на аналитичка ко-нта за сва-
ку врету материјала односно готовнх производа. На 
01ВИМ аналнтичким к ен тим а исказује се стање и пра.ти 
кретање, и то у новчаким и натуралиим показател има 
за сваку врету материјала о-гносно за сваку врету го-
тов нх производа. Аналитичка конта материјала и го-
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тових производа која се воде у књиговодству, морају 
да се подударају са магацинским картицама. Провера-
вање се врши повремено. Стање и промет аналитички% 
конта морају да се слажу са стањем и прометон синте-
тичкнк конта, Проверев ан,е се врши, по праѕилу, ме-
сечно. 

Привредно-рачунска служба организује у ѓону целе 
голине сукцесивно проверавање — инвентар исењ е 
стварног стања појединих врста материјала односно 
готових произвела и њихово уиоређивање са стањем 
у књиговодству, 

VIII. Завршив одредбе 

Надлежни савезни органи игрив р еди е управе про-
писаће иајдаље до 1 марта 1951 голине детална у п а -
ства за примену овог оиштег упутства, водећи при 
томе рачуна о специфичним потреба,ма и кон прет ним 
условима појединих грама привреде. 

У детаљннм упутствима морају се, поред осталог, 
предвидете норме за растур, ќато и лом материјала 
и готових про извод а, као и постуиак око примања, 
издавања и евидентирања материјала и готових прои-

-звода који се набављају односно продају у паковању 
бруто за нето. За про-пиев којима се одређују норме 
за растур, кадо, и лом материјала мора се прибавил! 
согласност Савезне планске комисије. Детална упутства 
треба да предвиде такође и поступак када се у слу,чају 

нужде мора да отвара магацин у отсутноста магацио-
иера за евентуално хитно изузимање материјала. 

По један примерен детаљних упутстава сви ор-
гани доставиле надлежном министарству финансија. 

Директор предузећа на предлог руководиоца при-
вредно-рвчунске службе (књиговодства, рачуновод-
ства) организоваће до 1 марта 1951 годиие пословање 
у вези се документира о материјалу и готовим прои-
заодима (притицање и циркулација докумената), одре-
ђујући уједно и задужења појединих службеника, као 
и ракова у којима ја поједини службеник дужан да 
преда докуменат другом службенику. 

Ово унутство етула на снагу дадам објављивања 
у „Службеном листу Федеративне Народи е Република 
Југославије". 

Бр. 33590 
13 децембра 1950 голине 

Београд 

Заступа Министра финансија ФНРЈ 
Ми-нистар снољне трговине ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповић, с. р. 

Сагласан, 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Савезне планска комненје, 

Борис Кидрич, с. р. 

Образец типског лимитираког требовања 

Предузеће 

Номенклатура 
Број 

Склади-
ште 

Погон 
број 

Б р о ј За месец налога 
Лимитирано требовање 

Бро ј Предузеће 

Номенклатура 
Број 

-

Назив материјала Марка " Дпм.ен- Једпн. т а н к а з и ј а д е р е 

, , ! ЛИКОТ. 
ивка 1 КОЛИ,,а 

1 1 ј ! 

Потпис органа набавив службе Потпис органа плана 

Датум 

Требовано Изда го из складишта 
Остатак 
лимита 

Враћено у 
складиште 

Датум 
Количина Потпис руководи-

оца потона 
Количина Потпис 

магационера 
Потпис 

примаоца 

Остатак 
лимита Коли-

чина 
Број по-
вратница 

1 

! 
1 

Снега у месецу: 

Магационер, Руководилац погона, 
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88. 
На основу чл. 26 Уредбено међусобном плаћању 

у прикради (,,Службени лист ФНРЈ", бр. 67/50), про-
п и е н и 

У П У Т С Т В О 

о ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УПУТСТВА ЗА ИЗВРШЕШЕ 
УРЕДБИ О МЕЂУСОВШМ ПЛАЋАЊУ У ПРКЅРЕДИ 

1. — Упатство за извршеше Уредба о меѓусебном 
шгаћаѕшу у иривреда („Службени лист ФНРЈ", бр. 
2/Ѕ 1) меља се и до нулава у следећем: 

а) Став 3 таше 1 мања се и гласи: 
„Уредба се не односи на задруга, задружна орга-

низација и шикова, предузеће у погледу шарања на 
"перат њнхобшх рачуна, дои за наилату фактура од 
страна задруга, задружнине организација и шаховиќ 
гаредЈг-зећа на гарет рачуна оних к м,и су укључѕни у 
нлаћања по прописи ма уредба а т к е прописи Уредба 
о мећусоб-ном плаћању у игг" 'педи." 

б) У тач. 1 до дај е с . ное четврти став, која 
гласи: 

„Народна банка ФМРЈ ће одреди в ат и инегрум-еите 
и начин плаћања с-о. лета како за оне сво-ја кооди-
тенте који не меѓу ни плакати ни иапдаћшада по 
прописи ма у,редба, таќо и за плаќања задруга, за-
дружних орга,низација и шаховиќ сѓрђдузева:." 

2. - Ово упатство примењиваће се од дана сму-
кања на спасу Уредбе о међусобном планању у прѕе-
тарели. 

Бр. 2734 
30 јануари 1951 година 

Ваоград 

Мини,стар финансија ФНРЈ, 
Добривоја Радосављевић, с. р. 

8 9 . % 

На ослову чл. 4 Уредбе о надлежности за одре-
див аш е и контроду цена и тарифа -(„Службени лист 
ФНРЈ", бр. 63/50), у сатлас-н-оети' са Мииистром финана 
сија ФНРЈ, а на предлог Прет-с евника Комитета ва ту-
ризам и угостителство Владе ФНРЈ, прописуј-ем 

У П У Т С Т В О 

О ПРОДАЈШМ ЦЕНА МА, ПОВЛАСТИЦАТА И НА-
Ч.ИНУ Ш1ДЂАЊА УГОСТИТЕЛСКИ^ УСЛУГА У 
ПАНСИОНИ Ш И ПРОЛАЗИШ УГОСТИТЕЛСКИ/^ 
РАДЊАМА ДРЖАВНИК УГОСТИ/ГЕ^СКИХ 
ЗЕЋА - ЗА ИНОСТРАНЕ П У т Ш К Е И ТУРИСТИ 

1) Продајне цене, повластеше и Начин плсћац,а 
угостител ск-их услуга у пансионско и ррбламј^м 
угосштељским радња ма државник уѓоаздељсжих пре-
дузећа - за поострана -путнике и т у р а т е (у д а љ ш 
тексту: иностракп г) одређују се према -проииснма овог 
упутства. 

2) Продажна це,не једнодн-е,внрг најгорда, као и 
појединих услуга једно^невног павдсирнВ. га.нноезраине 
у пансвонскбм и пролазам угостител асим радшаМа 
ед,ређују се у висини цена лрсшисаних Решењем о 
ироДајним ценава нанси она у нансионским угоетитељ-

сшм радњама држааних угостител) ских предузеће 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 5/51). 

Од продајн-их цена -одређених у смислу пре,дав ат 
става могу државна угостителска предузеће одобра-
вати инострамцима попуст у висини д '.0%, и те у 
случајов има посебиих аранжмана, излета, кружних пу-
тов ања и сл,, који се уговоре измеѓу Предузеће за 
про,мет пуштеа и тури ста у Федеративној Народи ој 
Републици Југославија ,Дупите" (у даљем тексту: 
„ П у т и ќ " ) и односног угостител-ско! предузеће. 

Претседни,к Комитета за туризам и угостителство 
владе народна република, у епораз-уму са министром 
ф,инансија народна република, може у случајов им а па 
претходног става о,д обоил и и већи проценат попуста 
од 10%. 

3) На угостителска услуга по цената из претход-
на танка имају право ни с странци ако угостителска у-
слуге плаћају упутницом (ваучером) или у динар и ма 
уз бонов е. 

4) У продајну цену једнодневног пансиони као и 
појединих услуга је диоди авног пансиона пропи еану у 
смислу тап. 2 овог упутства урачунатн су икостранцу 
н трошкови (провизија) ни оетран ик путничких аг-е-н-
ција и „Пуниша". 

Ови трошкови (провизија) могу износите највише 
до 15% од о древен и х предавник цена. 

5) Продајие цене угостител еких у-слуга исхрана и 
пула која иностргнци кор,нете по избо-ру (а 1а са-Не) 
одређују сама угостител.ска предузећа на начи,н про-
пиени постојећим пропиеима о форми-,рању и одређи-
вању продајних цена угоститељских у-слуга у угоети-
тељским радњама државних угоститељских предузећа, 
кр.Ш у про-дајну цен-у угоетнтбљских услуга урачуна-
вају добит и порез. 

Од продајних це-на одређених у сми-слу претход-
Н01Г става има иѕностранац право на попуст од 70% 
ако плаћа у динар има уз бонов е. 

0 Прода.де цен-е угоститељоких услуга исхрана упа-
ти ен е за 70% на име попуста, не могу бнти -ниже од 
одговарајућих продајн-их цена угоститељских услуга 
исхрана предни,ђених у прода-јним цена-ма пансион-а. 

6) Продајна цене услуга споредиих радњи одно-
сно делаТности утсститељства о^ређују се у сми-слу 
пострјећих прОпи-са -за одрећивање продајних цена тих 
услуга. 

Од продајних цена одређених у смислу нредњег 
става има ин-остранац такође право -на попуст од 70% 
ако плаћа у динар,има уз бо-нов е. 

7) Пропие ан-и начин плаќања угоститељских услу-
га, као и услуга сноргдних рад-њи односн-о делатности 
утостИтељства — за дагостреине, односи се на еве уго-
стителска радња за см-ештаѕј (хотеле и преноћишта) и 
угоститељске ра^.ња за нсхрзну (ресгоране, кафана, 
бехаре, грст-иојтце, крчма, ашчинице, бифеа, посла-
с т Ш ^ ^ т , боез^шнице, здрајвљаке), као и на ева 
еп ора ли е радња одаосно дђлакшСТи угоститељства 
која су у саса-азу цѕкћ^н^г угоститељског преду-зећа 
у к-ојем ја иНострдаац сте% о. 

3) Упухницу (ваучер) за ина страшна издаје иѓкљу-
чи,вр „Цугтж-К", а бонова и-здаја „ПутНик" и послов-
нице ШрРдНе банка ФНРЈ на оснрзу потврда о пре-
дд^јм су,рѓгнЈш ^редѕсвкма плаќања у којој ће б и т 
наЅѕ^еџа укудна пр-отин^едЈдост стр аниќ средстава 
плаќања изражен-а у динарима. 

Цо-сгупак око издавања, манипулира.а и обрачуна 
са ^оноЕима пррписаћа Мшис јар финан-сија Ф Ш Ј у 
сноразуму сл Претседникрм Комитета за туриаак 8 
угосТитељство Владе ФНРЈ. 
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Уколико нностранци долазе са ваучером издал им 
од неке инострапе путничке агенције, може га угости-
телско предузеће односно радња Прим итн, с тим да 
накнадно овај ваучер код „Путника" замени у што 
храћем року за упутницу (ваучер) предузећа „Пут-
ник". 

Ѕ) Ово упутство етула на снагу осмога дана по 
објављивању у „Службенсм листу Федеративне На-
редив Републико Југославије", кога дана престају да 
важг сви рамије издати прописи којн су у супротно-
Сти са овим упутством. 

Бр. 794 
16 јаиуара 1951 голине 

Београд 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Савета за промет робом, 
Осман Карабеговиќ с. р. 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Комитета за туризам 

и угостителство, 
Станоје Симић, с. р. 

Согласен: 
Министар финансија ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

90. 

На оонову члана 17 Решења о разради и достав-
љању планова за 1951 годину донесених на основу 
пленских квота за 1951 годпну, као и на основу заклу-
ч е ш е уговора (,,Службени лист ФНРЈ", бр. 5/51), а у 
сагласностн са Савезном планском комисијом, прони-
сујем 

У П У Т С Т В О 

О РАЗРАДИ И ДОСТАВЉАЊУ ПЛАНОВА ЗА 1951 
ГОДИНУ ЗА ГРАНЕ 411 И 412 (ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

И ГРАБЕЊЕ) 

1. Грађевинска предузећа и други непосредни из-
в о з н и грађсвинских радова сеетављају своје годишње 
иланове грађења (производње у грани 412) на основу 
„извођачких" насловнпх спискова грађевинских обје-
к т а , добивеннх од стране надлежних планских органа, 
као и на основу предмера и предрачуна по врстана ра-
дова за грађевинске објекте из насловних спискова. 

Непосредни инвеститори дужни су непосреднпм 
извођачима грађевиноких радова предати пројекте са 
нредмером и предрачуном 'за грађевинске објекте. За 
објекте за које не располажу нзрађеним пројектама, 
инвеститори су дужни да предају непосредним изво-
ђачима скице са трубам предмером и предречуном по 
врстама радова. У прошвном, извођечи ће сами вг-
радиш груби предмер и предрачун за дотичне грађе-
винске објекте на основу просечних предмера и пред-
рачуна за одиосну категорију (подкатегорију) грађе-
винских објеката. 

2. Пројектантска предузеће (органи) саставлају 
свој годпшњп план пројектовања (производите у грани 
411), изрежен у вредности (ПЦП) пројеката, на бази 
залетана који су утврдени у „инвестицпоним" наслов-
ним списковима прађевинских објеката и других одо-
б р е н а задатаке, као и на основу свог капацитета, 

Потребне податке о задацима пројектна предузеће 
(ортаци) прибавило код републичкнх оперативннх шта-
вова за ннвестнциону изградњу. 

3. План грабења за 1951 годину састављају грађе-
вннека пфедузећа и други непосредни извођачи грађе-
винеких радова по врстама радова, у натуралном и 
вредносном иоказу. 

План грађења, који у ствари претсгавља сумарни 
предмер и шредрачун свих гр а!; е ви.ц ски х радова који 
ће се изврши ти на гређевин ским објектима из „изво-
ђачких" насловних спискова у 1951 години, мора се 
изредити на сбрасцу ВИ 51 - 101 (А). 

План грађења на обрасцу ВЛ 51 - 101 (А) мора 
се израдити у трн дела: 

а) план грабења за еве грађевииске објекте за 
које поотоји пројека,т (било за логични или за иден-
тични објеќат, 

б) план грабења за еве грађевинске објекте за 
које још не ностојн пројекат, а за ноје су предмери и 
предрачуни утврдени на сснову скица са груби?! пред-
мером и предрачуном или на основу просечних пред-
мера и предрачуна за односно категорнје (подкатего-
рије) грађевинских објеката. 

в) укулни план грабења за еве објекте (а + б). 
Пропнсани обрасци ВИ 51 - 101 и 101а се за гране 

411 и 412 не попуњавају. 
4. Пропиени обрасци ВИ 51 — 102 и 103 се за 

гране 411 и 412 не попуњавају. Ове обрасце, који прег-
стављају раеподелу про,извода на кориснине, у овом 
случају и роп ЗБОЛ а грађевинарсша на иивеетиторе, за-
мењују насловни епископи грађевпнскнх објеката. 

5. Прнвредна удружења (основни извођачч гра-
ђевинскнх радова) састављају на осно в у планова 
предузеће свој план грабења на оби ас д у ВЛ 51—101 (А) 
такође у три дела (као у танци 3) и достављају га: 

а) локални и републички основни извођачи мини-
старствима грађевина неродних република; 

б) савезнн основни извођачи Савету за грг.Ј;евн-
нарство и грађевинску индустрију Владе ФНРЈ, одво-
јено по народним ренубликама и у,купно. 

Министарства грађев'ше народних република до-
стављају своје планове грађења (тј. планове грабења 
републичко онеративе и режијо) Совету за грађев;:нар-
ство и грађевинСку нилусирију Владе ФНРЈ. 

6. План материјалист обезбеђења ће крајњи потро-
шачн, у овом случају грађевинска пре.:узећа и други 
непосредни извођачи грађевннских раде за, исказати по 
гранама делатпости на обрасцу ВИ 51 — 104 и 104а, 
и то балансне груне и кључне гоупаилје нз грана дс-
летности производње потребног мате ијала за одгова-
рајуће гране своје делатности, као и за инвестицијо. 

Уз план материјалног обезбеђења потрошачи са-
стављају преглед ку,пљених (утов орен их и из сопствено 
производна обезбеђених) ќе личин,а по произвођачима 
и по категоријама немене, е према обрасцу ВП 51—103 
и ВП 51 - 106. 

7. План радне снаге ће грађевинска преду.нћа и 
други непосредни из-зођачи лрађевииских радова, виша 
привредна удружења (основни извођачи) и мннистар-
ства гређевина као и Савет за грађевинарство и гра1)е-
винску индустрију Владе ФНРЈ радиш према обрасцу 
ВИ 51 — 107, иоказујући укупан број запослених према 
структури запослеиог особља, као и фонд плата уку,пио 
за 1951 годину, и у динамнци по тромесечјима. Са-
везнн нзвсћачи лулани су свој план иоказати одвојено 
по народним републнкама и укупно. 

8. У циљу сводног исказивања свнх планова по 
гранама, иредузећа, привредна удружења и над-
лежни органи привредне унраве саставиће биланс дру-
штвеног ноодукта са разрадом његових елеменате по 
обраецу ЕП 51 - НО. 
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9. Сви обрасци, као и тех,нич,ка улутства за састав-
Л.анзе и д о с т а в а њ е ових образаиа составни су дво 
Ш р г упутс-тва. Образец ,ВИ 51 — 101 (А) је посебен 
образец и важи само за израду плана г,ребења (,плана 

у грани 412), до к су об,расци ВП51 — 104, 
ј Ш М - 104в, В-П 51 - 105, ВИ 51 - 106, ВИ 51 - 107, 
јс ВИ 51 — 110 идентични са обрасцима из решеше 
ЈбГЖ бр. 445/51 („Службени лист Ф Ј Ф Г број 5/51) Уз 
,Т^ШЗка у^утстве у ,,Службено^ листу ФНРЈ", б,рој 
5/51 дат-ф су уз ооо упутство д блуда, које се однесе 
на трене 411 И 412. 

10. Уколико надлежни плански органи не основу 
ВД 5.1 — 104 утврде код појединих 

а ^ ^ г и г ч а ( Дзћбђапа) вишак, а код друѓих мањак у 
' Ш о ј баладсдој групи односно кључној групацији, из-
^ ^ к ћ а ду Грашцама моѓућности) одѓозерајући вирман 

ббШкфења, а виш еп пданском органу 
да^^Ѕћа одговарајубе обрасце по обављеном вирма-
ШШњу. 

Ово вирманисање се може обавити само у грани-
цана материјЅлног о б е з б е д е а ќоје произнлези из 
обргспа Т 51 - НО. 

Министерства гра,ђевина народник републике ће 
се приликом вирманисаља коислМтовати се републич-
к и плаќеким комисијава. 

П. Севет за грађавинарство и министерства гре-
ђавика ДуЛШи су илкнове материјалист обезбеђен.а по 
.ф^,сцима'Ш1 51 - 104, ВО 51 - 104а, ВИ 51 - 105, 
ВЛ 51 106, као и план ради-е снеге и платног фонда 
ШИ 51 - 107) и биланс друштвеног дродукте (ВП 51 
- 110) за грану 411 и 412 да доставе н а д л е ж н а 
ЛланШкм комина,ма. 

12. Као образложение потребних количина материи 
јала и редна1 гШаГе ѕћ граиу 412 грађевННска предузеће 
И дру,ги Не^ШрадСи и Џ б ђ а т грађевинских редове 
јЈужни су ЈјјјЅ шќажу НрШењенИ просечен норматив 
за сваку врету 0Ж из плана грабења на обресгју ВИ 
51 - 101 (И). 

13. Министерства гређевина народннх република 
организоваће п у м п а њ е И расћоделу образеца, ВИ 51 
- 101 (А) за еве иЗвбђече на својој територии без 
обзира на њихов знечај (савезип, републички и ло-
кални). 

14. Грађевинска предузеће и други непосредни из-
едначи гра^еќинских радова дужни су да бдМех по 
стУпЋњу нћ сШѓу овбѓ уНутсШ издаде планббе за 
Града 411 и 412, ноје ћо истовремено се планоЗима за 
остале гране делаМбСТи, добта^ити основани ,про-
изв^ђачнма односно потрошевме нејкасније до 20 
фббруара 1951 Године. 

Ми нистарстве гређевине неродних република и са-
везни осибМи извођачи дужни су своје планобе до-
стави,ти савешим савета,ма дејка садије до 5 Мврта 1931 
година, и то: 

а) еве планове Совету за грађевинарство и гра-
ђевииску Индустрија Владе ФНРЈ, 

б) план о т.е материјалног обезбедено за 1951 
ГО дину по обрасците ВИ 51 - 104, 104а, 105, 106 и 
НО и са вети ма — главици произвођачима само за 
оне тране које они обједињују. 

15. Грађевинека предузеће ће у погледу остелих 
грама двлатности, ноје се код њих појављују као спо-
редна делатност, поступити у свему по решењу СГ1К 

. број 445/51 (,,Служб-ени лист ФНРЈ", број 5/51). 

16. Грађевннске предузеће и остели непосоедни 
извођачи гређевинских радова израдићв поред сумер-
них плавева зе еве грађевинске објекте још и посебне 
цланове за привредно најважниве инвестициона објекте, 
ноје одреди Северни оперативни штаб за иивестициону 
ШѓрадАу. 

За сваки од ових инвестиционих објекате израдиће 
се посебно: 

е) план грабења па обрасцу ВП 51 - 101 (А) 
за важннје (од којих зависи почетен производље и 
монтажа опреме) грађебинске објекте поједикачно, а 
за остале грађевинске објекте инвестиционог објекта 
скупно. На плену грабења за поједине грађевинске об-
јекте мора бити назначено како је израђеи предмер 
и предрачун (по пројекту или по просечНом предмеру), 

б) сумарни план грабења за цео инвестициони 
објекат на обрабцу ВП 51 - 101 (А), 

в) план материјалног обезбеђења за цео ин-
вестициони објект на оВрасцу ВИ 51 — 104 и тосамо 
за Цемент, бетонски челик, (тешки, средби и лаки 
профили), гра^а (резана, тесене и обла) и за друге 
специфична односно критична материјала на дотичном 
објекту, 

г) план радне снаге и платног фонде за цео 
Лнвестиционн објект на обресцу ВИ 51 — 107. 

Копију ових пленове примају само: основни из-
вођечи министерстве грађевнна народне република 
(Само оних објеката ноје изведе републички и локални 
изјзођачи) и Савет за грађевинарство и грађевииску 
индуст^Ију Владе ФНРЈ (свих објекета). 

17. Овим Упутством замањују се респиси Савета 
за (грађевннарствб и грађбвИнсКУ индустрију Владе 
ФНРЈ и то: Стр. нов. број 529/50 и број 598/51 
(упућен министарствнма грађевина н а р о д н а ре-
публика) и Поз. број 91/51 и Пов. број 153/51) 
упућИИ савез-ним осаоши-м иавођечима, сем захтева 
за достављанзе п,росеч,тих предигра по категоријама 
(подкатегсрфама) г^а.ђевинс,кик објеката који се 
И,мају п!р5глож-ити азим пла,новима. 

Бр. 774 
5 фвбруар 1951 голине 

Београд 
Министар Владе ФНРЈ 

Прередите Савета за г р а д и н а р с т в о 
и грађевинску индустрију. 

Љубчо Арсов, с. р. 

ВП 51—.101 (А) 
града: 41Ѕ 
Датум: 4 

ПЛАН ПРАЂБН?А У 1951 Г О Д И Ш 
за (делосреддор, оОтвног, главног извођеча): 

СЗ с? 
Врста грађевлнских 
производа (радова) 

Уќупно 

I : 
Н а 

Врста грађевлнских 
производа (радова) к 21 Вредчсил О Ч ! у (КП ДИН.' 

- Х1 (ПЦП) 

1 2 з 1 4 
Укупно - 1 

Грађевински производи 
(радови) Укупно 1—38 

) 
" 1 

1 — ископ у земљи м' 
2 — ископ у стени мв 

3 — превоз земљаних маса м" км 
4 — уграђиваља земљених меса М8 
5 - тунел, ископи у тврдом 

материјалу м8 
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6 — тунелски ископа у меком 
материјалу 

7 — тунелски зидови од камена 
8 - т у н е л о т зидови од бетона 
9 — ѕидови од камена 

10 — зидови од глине и черпића 
11 — зидови од онеќе 
12 — унутр. малтерисање површина 
13 — опољне обрађене површина 
14 — бетон 
15 — армирани бетон 
16 — арматура 
17 — шљунчани коловози 
18 — туцанички коловози 
19 — калдрмисани коловози 
20 — бетонски коловози 
21 — битуменоки коловози 
22 — оплате 
23 — скеле 
24 — дрвене кснструкције 
25 — оеталк тесарски производи 

(радови) 
26 — кровни покривачи од ирепа 
27 — кровни покривачи од салонита 
28 — кровни покривачи оетали 
29 — побијзње талпи (припрема 

унети под 15, 16, 25) 
30 — побивање шипоза (при-

према под 15, 16 и 25) 
31 — рушење 
32 — гер. строј пруга нормалког 

колосека 
33 - гор. строј пруга узаног 

кодосека 
34 — рударски подземни радови — 

ископи 
35 — рударски подземни радови — 

зидови 
26 — дубинска бушења нафте 
37 — остала дубинека бушења 
38 — разни трађевински прсиз. 

(радови) 
Грабев, занат. производи 
(радови) укупно 39 до 51 

мЗ 

м3 

М8 
м ѕ 

м3 

м3 

ма 

м3 

м3 

м ѕ 

т 
м ѕ 

ма 

м 9 

м2 

м2 

м2 

ООО дин 
м3 

м' 
м3 

м а 

м" 

м 

ООО дин 

км 

ООО дин 

39 — : столарски производи ма 

40 — паркетарски производи ма 

41 — браварски производи т 
42 — лимарски производи ООО дин 
43 — стаклороз а ч ки п р о и а з о ди Ј,а 
44 — молерско фарбарски производи -а 
45 — кзолац.-асфалтерски радови 0^ дин 
46 — терацерски производи 

ООО дин 47 — каменорезачки производи ООО дин 
48 — керамичарски производи АД" 
49 - печарски производи кон 
50 - тапетарски производи м" 
51 — остали занатски производи 

(радови) 
Грађевинске инсталација 
укупно 52—64 

62 — инсталација водовода и ка 
и али з аци је (у н у т рати њ е) 

53 — цевоводи шољњег водовода 
54 — инсталацијо електричног 

освета е ње 
55 — инсталација централног 

грејања 

ООО дин 

бр. излив. 
мест-а 

к?. 
бр. ска.т. 

56 -

57 -
58 -
59 -
6 0 -
61 -
62 -
63 -
64 -

65 
66 
67 
68 
69 

70 
71 
72 

инсталација вентил, и 
климатиз. ма 

инсталацијо громобрана ком 
инсталација гаса ООО дин 
инсталација лифта ООО дин 
инсталација слабе струје ООО дин 
ваздушни водови јаке струјо км 
кабловски водови јаке струјо км 
ваздушни водови слабе струје км 
кабловски водови слабе струје км 
Грађе-винскс монтажни производи 
укупно 65—69 

челичне конструкције т 
зидови од бетонских блокава м1 

арм. бет. монтажни делови м3 

дрвене монтажно конструкције м3 

разни монтажни грађ. 
производи 

унутрашњи транспорт 
спољни транспорт 
посебни трошкови 

ООО дин 
ООО дин 
ООО дин 
ООО дин 

Формат А4 

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО УЗ ОБРАЗАЦ „ПЛАН ГРАБЕ-
ЊА ЗА 1951 ГО ДИНУ" (ВП 51 - 101) (А) 

Овај образац састављају грађевинска предузеће и 
други непосредни извођачп грађевпнских радова по-
себно за грађевинске објекте за ноје постоје пројекти 
и посебно за оне објекте за које још не постоје про-
центи, као н укупно за еве граћевинске објекта (тач. 
3 упутства). 

Поред тога, грађезинска предузећа и други непо-
средни извођачи грађевинских радова састављају ове 
обрасце и за грађевинсќе објекте привредно најважнн-
јих ннвестнционих објеката (тач. 16 упутства). 

Као помоћан образац, у циљу израде сумарног 
предмера и предрачуна, грађевинска предузећа и други 
непосредни извођачп грађевпнских радова могу да 
израде (за себе, у једноМ примерку) табеларни пре-
глед свих грађевинских објеката из свог производиот 
задатка, и то посебен преглед за објекте за ноје има 
промената, и посебен преглед за објекте за ноје још 
нема промената. У сваком од овпх прегледа унеће се 
предмерп и предрачуни но врстана радова Спрема 
редним бројевима 1—72 обрасца ВИ 51 — 101 (А) за 
сваки грађевннски објекат и на крају нараснати су-
марни предмер и предоачун, који па се она,а ппеиети 
у обрасце ВИ 51 - 101 (А). 

У погледу исказивања вредности (ПЦП) поједииих 
врста грађевинских производа (радова) напомнње се: 

— посебни трошкови (пз структуре цене) за поје-
дине објекте уписују се под реднпм бројем 72 (додаје 
се и порез), 

— општи трошкови управе и продаје у вози за-
натских услуга узеће се у обзир код занатских радова 
и инсталација у одговарајућем износу на вредност 
занатских радова и инсталација (додаје се и порез). 

— трошкови спољњег транспорта и унутрашњег 
транспорта уписују се под редни број 70 и 71, те се 
додају износи амортизације, општих трошкова, добити 
и пореза, 

— за сваку врету производи (радова) износи 
А т Б увећавају се за одговарајуће нзносе амортиза-
није, општи! трошкова, добитн и пореза и овако уве-
зени износи као ПЦП уносе се као вредност сваке 
в р сте про-извод а (радова). 

На основу прнмлзоних Планова грабења од грађе-
вика'-над предузећа (непосредни! нзвођача) основни 
извођачл састављају своје планове грабења, такође У 
три дела (према тач. 3). Министерства т р а ф и к а на-
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родних република састављају план грабења (за репу-
бличку и локалиу оперативу и режију) на основу пла-
нова републичкнх осноѕних извођача такоће на об-
расцу ВП 51 - 101 (А) у три дела. 

ТЕХНИЧКО УПАТСТВО УЗ ОБРАЗАЦ „Г1РООЕЧАН 
НОРМАТИВ УЗ ПЛАН ГРАБЕЊА ЗА 1951 ГОДИНУ" 

ВП 51 - 101 (Н) 
Образец ВИ 51 — 101 (Н) не мора се штампати. 
Сваки норматив за 70 врста грађевинских произ-

вела (радова) — без спољњег транспорта и посебних 
грешкова, и то само за оне врсте ноје су заступљене 
у плану грабења-, грађевинска предузећа и други не-
посредни извођачи исказаће у следећој форми: 

ВИ 51 - 101 (Н) 
ПРОСЕЧАН НОРМАТИВ УЗ ПЛАН ГРАБЕЊА 1951 
ГОД. Трапа: 412 - за непоередног, основног, главног 
извођача): Датум: — — — — — — — — — 
Врста грађевинскнх производа (радова): —- — — 
Једшшца маре: — — — — — — — — — — 
Укупна количина на објектнма са пројектима: — — 
Укупна количина на објектима без пројеката: — — 

Утрошак материјала на јединицу мере врсте грађе-
винских произвела (радова): 
(уписују се редом називи грака производа, балаќсиих 
група и кључних групација материјала, који се троШе 
односно у-грађују у о дно,оној врсти грабев шских про-
иѕвода, према „Службеном листу ФНРЈ", бр. 63/50; 
се исправкана у бр. 65/50; 
уз сваку трупу материјала уппсује се и одговарајућа 
јединица мере и количина). 

Утрошак рад-не снаге на јединицу мере врсте грађе-
винских произведе (радова): 
(уписују се редом занимања радинка који долазе у 
обзир а уз љих и утрошак времена у часовине по-
требан за извршеше јединица производа — радова). 

Формат А 4 
Грађевинска предузећа могу поред норматива за 

прсте произвела (радова) исказати и нормативе за 
одређене груне производа (радова) унутар врста. 

Виша привргдна удружења (основни извођачи) на 
основу примл-.ених просечних норматива од иепосред-
иих извођача израчунавају своје (пондериране) про-
сечне нормативе које на исти начин достављају Мини-
старству грађевика, а савгзии основни извођачи непо-
средно Савету за грађевинарство и грађевкнску инду-
стрии Владе ФНРЈ. 

Министарства грађевина народких република иска-
ѕаће просечие иормативе за делу републику (за ре-
публичку и локалну оператизу и режију) и доставиш 
Савету за грађевпкерство и грађевинску индустрију 
Владе ФНРЈ. 

ДОПУНА ТЕХНИЧКО!" УПУТСТВА УЗ ОБРАЗАЦ 
„ПЛАН МАТЕРИЈАЛИСТ ОБЕЗБЕЋЕЊА ЗА 1951 

ГО ДИНУ" (ВЛ 51 - 104 и 104а) 

План материјалист обезбеђења састављају крајни 
потрошачи (грађевинска предузеће и други непосредни 
извођачи грађевинских радова) и достављају га осиов-
ном нотрошачу (основном извођачу), Основни потро-
шачи (основни извођачи) достављају овај план као 
сумар по динији п л а н е р раеподеде и по извршеном 
вирманисању - главном потрошачу (извораЧу), тј. 

републички и локални основни иззођачи Министарству, 
грабев ина, а саве зни основни нз водачи непосредно 
Савету за грађевинарство и грађевинску индустрију 
Владе ФНРЈ. Министерства грађевина своје сумарв 
достављају Савету за грађевинарство. 

Основни извођачи ове обрасне достазљају и глав-
ици произвоћачима материјала, и то само за грака која 
главни п р о и з в о д и обједињавају. 

Сви се обрасци раде по балаксним групана и кључ-
кнм труп аци јама и то та,ќо што се у коло,ќе 4—16 (о-
браеца ВИ 51—104) уносе лодацн из којих резултира 
вишак или мањак појединим групана, дои се у колона 
17—33 (образец ЕП 51 - 104а) уноеи расподела потре-
ба на ној е дине гране производна потрошње (инвести-
ција, репродукција). Пошто је материјал за грабење 
расно делбен на име „инвестиција" то се напомиње — 
у вези објашњења СПК Нов. бр. 232/51 од 1. II. 1951. 
годовде — да ће се у колоно 20 и 21 обрасца ВП 5 1 ^ 
104а унети само опрема (без вантржишне која се н о 
казује посебно републички,м миннстарствима трговија 
и снабдевање) из одговарејуће грапе односно бален-
сне и кључне груне, а у грани цама одобргног шан,а 
опремо и то укупко и из увеза. У лој е дине од ,колона 
од редног броја 24 па дељо унеће грађевинска и п,ро^ 
јектна предузеће исказ потребинег материјала за трапа 
411, 412 и друге гране ноје долазе у обзир код сваког 
предузеће. 

Код планова материјалног обезбеђења за привредно 
најважниве инвестиционе објекте (тач. 16 овог упут-
ства) се код попуњавања обрезаца ЕП 51—104 хори-
зонтално рубрика увоз и сере. не попуњавају; такова 
се образец ВИ 51—104а код тога не саетавља. 

Уосталом важе у погледу попуњавања образаца 
ВП 51—104 и 104а улутетва из „Службеног листа 
ФНРЈ" бр. 5/51, стр. 84 и 85. 

ДОПУНА ТЕХНИЧКОГ УПУТСТВА УЗ ОБРАСЦ,И 
„ПРЕГЛЕД КУПЉЕНИХ КОЛИЧИНА У 1951 ГОДИНИ" 
(ВП 51 - 105) „РЕКАПИТУЛАЦИЈА К У П Љ Е Ш Х КО-

ЛИЧИНА У 1951 ГОДИНИ" (ЕП 51 - 106) 
Уз упутство у „Службеново листу ФНРЈ", бр. 5/51, 

на стр. 86 и 87, напомиње се да је по,требно материјал 
за грађење и пројектовање, чија потреба ће бити у 
обрасцу ЕП 51 — 104а иоказана „за репроду,кцију" У 
грава,ма 411 и 412, у обрасцима ВП 51—105 и ВИ 51— 
106 исказети у колонама „инвестиције", јер је овако 
изврш ен а рашо д е л а. 

ДОПУНА ТЕХНИЧКОГ УПУТСТВА УЗ ОБРАЗАЦ 
„ПЛАН РАДНЕ СНАГЕ (ЗАПОСЛЕНОЃ ОСОБЈБА) И 
ПЛАТНОГ ФОНДА ЗА 1951 ГОДИ1НУ (ВП 51 - 107) 

Ток овог обрасца идентичач је са током обрасца 
ЕП 51 — 101 (А). У осталом важе упутства из „Служ-
беног листа ФНРЈ" бр. 5/51, стр. 87). 

ДОПУНА ТЕХНИЧКОГ УПУТСТВА УЗ ОБРАЗАЦ 
„БИЛАНС ДРУШТВЕШГ ПРОДУКТА СА РАЗРАДОМ 
ЊЕГОВИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА 1951 ГОД." (ВП 51 - 110) 

Уз упуЈСТво у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 5/51, 
стр. 89 и 90, даје се доиуне: 

У веди објаиЈњења Савезне планска комисијо Лов, 
бр. 232/51 у колони бр. 11 под ред, бр. 1г треба да 
гласш из погоноке режије, а тач. 1д треба да гласи? 
остали материјал. 

Образац састављају грађевииока и пројев тла цре^ 
дузећа посебно за грану 411 и посебно за трапу 412, 

Када се образец попуњава з,а граву 411 онда 
у ^рлонама 3—6 остављају празна рубрика под ре,д, 
брбјевима 1, 3 и 4. Колоне 7 и 8 се попуњавају. 
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Нада се образац полудава за граиу 412 онда се 
у полована 3—6 оставаљју празна рубрике под редним 
број е вима 2, 3 и 4. Колоне 7 и 8 се не попуњавају. 

Поједпни елементи из структуро цене грађевинских 
и пројектантских услуга улазе: 

— плате парале под 4а, 
— материјал под 1а (16 и 1в се не попуњзвају). 
— спољии транспорт под 26, 
— амортизација под 3, 
— лични расходи р ежи ј е градилишта под 46, 
— материјални расходи режија градилишта под 1г, 
— остали расходи режијо градилишта под 2а, 
— трошкови алата и ситиот инвентара под 1д, 
— лични расходи управо предузећз, допринос за 

кадрове и допрниоеа АО?-у као и из посебни! 
трошкова под 4в, 

— материјални расходи управе предузеће, дс-при-
носа за кадрова и доирино-са АОР?у као и из 
-посебни! грешкова под 1 д, 

— Остали расходи управа предузеће, доприноса за 
кадро-ве и доприноса АОР-у као и из посебни! 
грешкова под 2а, 

— готовс конструкција и делови под 1а, 
— занатске услуге под 2а, 
— разлика у цени материјала у колони 16 под Р, 
— добит под 6а, 
— порез под 6з. 
Рубрика IV, VI и VII не долазе у обзир. 

91. 
На сено-в у чл. 8 у вези чл. 34 Уредбо о управља-

њу фондон за мех-анизацнју и нив е сти цио-ну изградњу 
задружне пољопривреде од страно задружког савета 
и о организација и зада цина фонда („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/50), у сагласиоети са Саветом за зако-
нодавство и изградњу народно власти Владе ФНРЈ, 
пропи сујем 

У П . У Т С Т В О 

о ДОДЕЈБИВАЊУ СТРУЧЊАКА - ДРЖАВНИК СЛУ-
ЖБЕНИКА НА Р АД СЕЉАЧКИМ РАДНИМ 

ЗА ДРУГ АМА 

1. По одредбата овог упатства додељују се на 
рад сељачким радним задругава стручњаци — држав-
ни службени,ци пољопривред-не, ветеринарско и еко-
ном еко -ко мерни ја лн е стр ук е, 

2. Стручњаци -- државни службеници наведени у 
тач. 1 додељују се на рад сељачким радани задру-
гана п реко фо,нда за меха,низацију и ни-в ести циону 
изградњу задрунске пољоприлреде. 

3. Министар п-о-љ о при в-р-ел е на,родне републико, у 
са,гласности са надлсжннм сек,ретарон владе за пер-
сонални служба, а оне е и рушења о распо-ређивању 
стручњака поједннпм фондовима за механи-зацију и 
инвестициону иаградњу задружно пољопривреде, у 
циљу доделувања на рад појелинии сељачким радани 
задругана. 

Решењем о расно,ређивању стручњака, донесен им 
у смислу претходно а става, стручњак постане службе-
ник фонда за механизација и инвестици-ону изградњу 
задружно пољоприврело. 

4. Стручњак — службеник не може п рила кои ра-
спореди вања бити преведен у ниже зв^ње од оно-г 
ноје је дота д а имзо, нити му у купи е примал леж-носш 
могу бита мањо од оних ноје је геримао у време ра-
спар еђив ања. 

5. Доделување стручњака на рад појединим се-
љачким радани задругана, врши управни одбор фонда 

за механкзацију и ннвеетицију изтрадњу задружно 
п о ЈН о ири Е ред е. 

6. Директор фонда, као и претходник сељачке рад-
не задруте, дужни су да се старају да стручњаци до-
делени на рад задругана стварно раде на стручним 
пее ловиме за којо су доделени,, 

7. Доделени стручњац,и па рад сељачким радинм 
задругана, одговорни су за свој рад сељачкој радној 
задруги и фонду за иеханизацију и инвестициону из-
градњу задружно пољопри,вреде. 

Стручњак доделен на ред сељачкој радној задру-
зи дужан је да се у свои реду придржала конкретни! 
ради,иѕх налета добив ених од управиот одбора одно-
сно од пр-етседника оељачке ра;.не за аруч е. 

Ако доделени ст,ручњак но иа.врнѕава своја ду-
жности на паду у сељачкој радној задруги, уп-ра-вни 
одбо,р одно-сно пр-ет селник за друго мож-е ире-сложите 
директору фонда да се против одгово-риог стручњака 
предузму од, това,рајуће дисциплинско море, и-ли да се 
п-овуче из задру-го, а у тежнм случајевим-1 мо-же му 
се забраниш даљи рад до даношења одлука од ст-ран е 
ди,ректора фо-нда. 

Џ 8. ^ н а д л е ж н о с т и ДО дел. саим служба а а,ца-а! ис-
пл-аћује из св-ојих -сред-става фо,нд за мах :ниа п-п,у и 
и,нвгешцнону штрадњу задружно по-љеирпареле, е тим 
да нсплаћ-ене изн-е-се до доленци службен- а ма ф-онд 
обрачунава на терет задруге којој ја стр ,п,ак по де-
љан на рид. 

9. Управ,ни одбор сељачке радио : адрул а Ј--аже 
додсљен-ОА! стр-учњаку, према показана-аѕ усп-еху на 
раду у поједи,ним грчкана производна, одречна-ти и 
повремено наг.радо. 

Уп,рав,ни о-дбо,р сељачке радио з...друг е може са 
дод,еленин стручњакон закључити у.говор о - одаа-аној 
премини, на осиову ко-га ће селечка рада а рута 
доделен-ои стручња,ку на крају го-ли-не псцтм. л ире-' 
мију за промашеле планирано пренаоодње, ораамаипо 
иребаченои планиранон нето дохстку задруг-а. 

ПреТсед,ник Савета за пољоиризрсду и шумарство 
Владе ФНРЈ мо-же донети ближе пропиев е зак.лучи' 
вању уговора о премији. 

10. Сељачка радка задруга којој је стручњак до-
делен на ,ред дужна ј-а да стручњаку и његовој по-
родиш! обезбеди уз Прим ери у иааа: 'ду: -ал-а-н, огрев и 
о,не прадмете исхрано из фонда обезбеђенсг снабду-
вања ноје сељачка ред,на задруга про-изводи или на-
бавља за с-воја задругара, као и да му ич иродајо 
под н-стим у-слов,и,ма као и својим зад,ру га,ри ма. 

Управни одбор фонда за мекани.-ганију и пнв-естп-
циоиу изградњу зад-ружно погенривреде ду,ќан ја 
старата се да задруго ства-рно изг,чназају своје оба-
везе из претходног става. 

11. Ако стручњ-ак жели да имеђ-е у службу с-е-
ља,чие радне зад,руго којој је дол а ен, дир-ектор фон-
да за меха-низацију и инвеспшиону изградњу зад,ру-
жно пољопривреде дужан је да о матуш! о дај прелат. 

12. Ово у путство стуиа на снагу ла-пом сб-. а а.жи-
вања у „Службеном листу Федеративне На,родно Ре-
публико Југославије". 

Бр 820 
27 јанура 195.1 годино 

Есетра,д 
М,и,ниста,р Владе ФНРЈ 

Претседник Савета за пољоприв-реду, 
и шумарсгпо,-

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 
Сагласан: 

Потпретседник Савета за законодавство 
и изг,радњу н-а,родне власти Владе ФНРЈ, 

Министар спољке тргови,ке ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповић, с. р. 
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Ѕ2. 
На основу чл. 5 Уредба о слободној дрод,а-ји и 

ден ама робе широк е потрошње (,,Службени лист 
ФНРЈ", бр. 29/50), у сагласности са Прелее д никои 
Призредног савета Владе ФНРЈ и Мжгистром финан-
сија ФНРЈ, а по претходном мишљењу Цент,ралног 
одбора Савева синдиката Југославије, донесам 

Р Е Ш Е Њ Е 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ВИСИНИ И 
НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ДОПРИНОСА ФОНДУ РУ-
КОВОДСТВА И ФОНДУ ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ ТР-
ГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ РАЗЛИКА У ЦЕНАМА 
КОЈЕ СЕ КОД ЊИХ ОСТВАРУЈУ ПРИ ПРОДАЈИ НА 

МАЛО ПРОИЗВОДА У СЛОБОДНОЈ ПРОДАЛ! 

1) Ставља се ван снага Решен, е о висини и на-
чину одредив ања доприноса фонду руко-водстоа и 
фонду за рационали,зацију трговкнских предузеће ИЈ 
разлика у цеиама ноје се код њих остварују при нро-
даји на мало проидаода у слободној продади („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 34/50). 

2) Изнесе учешћа у остеареним разликана У це-
нава ко-ји су обрачунети по тач. 1 наведеиог решења 
према одобреном завршно^ годишњем рачуну за 1960 
годину, као резултат обрачуна разлика цена ѕа целу, 
годину, трговниска предузећа на мало (државна, за-
дружна и друштвени^ организација) су дужна да 
уплате на свој посебни рачун издвојених сред,ста-ва 
код бани е (конт-о 102). Тано уплаће-на средства распо-
делиће се према по-с ебип м прописи,ма која ће се па-к-, 
на д-н-о дон-ети. 

3) Ово решеше примењиваће се од 15 јан у ар а 
1951 го дине. 

Бр. 955 
19 јануаоа 1951 голине 

Београда 
Министа-р Владе ФНРЈ 

Претседник Савета за промет робом, 
Осман Карабеговиќ с. р. 

Сагл а-сни: 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседни-те Привредног савета; 
Борис Кидрич, с. р. 

Министар финансија ФНРЈ 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

93. 

На осно-ву чл. 5 Уредбе о снабдевању стамов,ни-
шгва („Службени лист ФНРЈ", бр. 12/48), до-но си м 

Р Е Ш Е Ш Е 

О КОРИШЋЕЊУ КУПОНА ЗА ШЕЋЕР ИЗ ПОТРО-
ШАЧКИХ КАРАТА - ЗА КУПОВИНУ ПРОИЗВОДА 

НА БАЗИ ШЕЌЕРА 

1) Потр-ошачи преу-зети -на обезбедено снабдевање 
предметима исхрана мо-гу по свои избору на купола 
за шећер из потрошачких карата умеете шећера ку-
п и ш ниже наведена и-ндустриска произведе на бази 
шећера, и то у сл-едећој сразмерна 

умеело 100 гр шећгра 190 гр мармеладе 1а квалитета 
220 „ марм-еладе Па квалитета 
320 „ компота 1а квалитета 
400 „ ко-мпота Па квалитета 

1000 „ пекмеза 
160 „ слатка 
160 „ џем-а 
160 „ заслађеног воћног сирула 
120 „ ратлука 
180 „ чоколаде 

2) Пропис тач. 1 овог решења односа се само на 
оне количина наведених индустриских произвела ноје 
су планом ра-сиоделе намењене за продају по инж им 
ј-единственим цена-ма потрошачи-ма на обезбеђеном 
снабдев а Го у (ни Јад вид у ал н и м потр-о-шачима на ку-поке 
еа шећер, а- здра-вствен им и социјалним у-становама на 
начин прописен постојећим пропиевме). 

Чоколада се може умеете шећера к у т и и само на 
потрошачке карте кате-горија Д-1 Д-2 и Д-3. 

3) Ово решеше етула на с-нагу лаком објављи-
ваша у „Службено-м листу Федеративне Народне Ре-
публико! Југославије". 

Бр. 1172 
24 јануари 1951 годи-на 

Београд 

Мини-стар Владе ФНРЈ 
П,ретседник Савета за промет робом, 

Осман Карабеговиќ с. р. 

94. 
На основ-у чл. 18 Уредба о ко-нтрол-и извоз а и 

увеза („Службени лист ФНРЈ", бр. 10/48 и 90/48), у 
согласности са Претседником Призред-ног савета Владе 
ФНРЈ и Министре финансија ФНРЈ, дотогаш 

Р Е Ш Е Њ Е 

О СТИМУЛИРАЊУ НО СИ ЛАЦА ПЛАНА ИЗВОЗА 

1) Сви носиоци пл-ана извоза која премаше своје 
планове извеза по вредности добивају на с-лободно 
расп-олага-ње изнесе створене премашењем план-ова из-
веза под условима наведеним у о-вом решењу. 

2) Као основа за кзрачунавање -изно-са која ,при-
па-дају носиоцима плана служи шахов Квартални де-
ви 31ни план -извеза. 

Квартални деви-зни пла-н извоза носиоца плана из-
веза одређује се на основу квоте одобрене оеновним 
носно ци ма плена извеза (ген е р али им и главним дирек-
цијама). Ми,н,и-ста-р-ство спољне трговине на предлог 
надлежног савета (министарстве, комитета), а у ок-
ви,ру њ ег-о БОГ девизног плана, одређује квоте оонов-
ним иосиоци,ма плана, према основном план-у иззозе, 
на бази одређених цена на односпом тржишту, ивра-
чунатим у динари-ма франко југосло-венска граница. 

3) Обрачун износа створено ирема-шењем плана 
изве-за врши се тромесечно односно о роковима која 
ће утврдите М,инистар ство спољне трговија у спора-
зуму са надлежни^ саве ти ма (министарствима, комите' 
тима) за поједине дирекције. 

Код обрачун-авања Миииета,рство с-пољне трговинв 
ћв водите такође рачуна о извршењу давизи-ог ш а н а 
по зе-мљама, односно в ал ут ама, а код кључних арти-
к а-л а, који ће бита посебно одреде-ни, и по количини, 
као и о евентуалним променама плана пласмана која 
би се у току квартали наметнуле. 

100 II 
м 100 о м 
и 100 и м 
о 100 и м 
и 100 о о 
П 100 И о 
и 100 П ч 
П 100 о и 
и 100 м и 
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Министар ство спољне тргознне ће у сар,а д; ви са 
иадлежним саветом (мшшстарством, комитетон) нај-
деле у року од 15 дана по истеку квартала дати на-
лог Народно; банди ФНРЈ да на посебне рачуне оси оп-
ни х носиоца плакова иззоза, који ће у ту сврху бити 
код ње отворени, књижи оне износе у де визи им ди-
нарите који су отворени у том кварталу вреќо плана 
и ред в пленот У тач. 2 овог решења. 

4) За коришћење створених оредстава по О Б О И 

основу савета (министерства, комитети) ће унапред 
утардити начин учешћа појединих носнлада плана 
унутар савета, према принципу да отворена средства 
п.рвенствено прннадају р,нон произвођачу — извознику 
који их је створио, односно донринео да се она створе. 

5) Озако утврдени корисници тих средстева мони 
ће да их употребљавају у сагласности са саве.том 
(минисТарством, комитетон), под чијом се привредном 
управен налазе за по д мирење својих потреба из увоза. 

Поету па-к ок0 коришћења овнх средстава (дозволе 
за увоз, плаќање и др.) је исти као и за радован 
увоз, с тим да ће Народна банка ФНРЈ овим плаћа-
њима даваш приоритет. 

6) Због специфичности појединих привредних тра-
па које обједињавају савета (министарства, комитети), 
Министар спољне тргсвине ће у сагласности са прет-
седницима савета (министрине, претседннцима коми-
тета) проппсати посебне услове за стнмулацију поје-
динпх оскозних носиоца планова извоза. 

7) Горе предвидени начин стимулације и корпшће-
ња средбава примењиваће се почев од 1 јануара 1951 
голине, таќо да ће се под оствареипм приливом деви-
зана оредст,аеа која не служити за обрачунавање у 
смислу Озог решења, сматрати сан прилив књижен код 
Народно банке ФНРЈ почев од 1 јлкуара 1951 голине, 
без обзир а да ли он потнче од нзвоза у претходној 
или текућој години. 

Бр. 2900' 
27 јануз р а 1951 го дин е 

Београд 
Министар спољне трговпне ФНРЈ, 

инж. Милеитије Поповић, с. р. 
Сагласн,и: 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседнпк Привредног савета, 

Борис Кидрич, с. р. 
Министар финансија ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

95. 

На оскову чл. 7 и 22 Основно уредбе о откупу 
лољопрквредних произвела („Службени лист ФНРЈ'', 
бр. 53/50) плана 10 Уредбе о трговнни по везаним 
ценана („Службени лист. ФНРЈ", бр. 27/50) и Уредбо 
о надлежности за одређивање и контролу цена и та-
рифа („Службени лист ФНРЈ", бр. 63/50) доносимо 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИ МА КОЛЕ ЋЕ 
СЕЉАЧКЕ РАДНЕ ЗАДРУГЕ ИСПОРУЧИВАТИ У 1851 
ГОДИНИ И О НАЧИНУ ИСПОРУКЕ ТИХ ПРОИЗВОДА 

1. Сељачке радне задруге обавезне су да према 
прописима о планирању пољоиривредне производите 
и расподеле произведе испо,руче државним откупннм 
предузећнма из своје производње према унапред 
склопљеним уговорима следеће произведе: 

а) жиг ар ице; 
б) индустријске културо; 
в) месо; 
г) маст; 
д) вуну; и 
ђ) кожу. 

За извршење о вик испорука стара се фонд за 
меха,низацију и инвестициону изградњу задружно по-
љопривреде. 

2. Сви остали пољоприв,редни производи као и 
виткови произвела из тап. 1 овог решења иреко пла-
нон уговорених количина за испоруку држави, остеју 
сељачким радним задругана за слободну продају. 

3. Сељачке радне заљруге меѓу своја слободна 
вишкове пролеваш преко нродавнида ноје ће орга-
низоваш фондови за механизацију и иивестицнону 
нзтрадњу задружно пољопривреде у местима где зато 
постоје услови. 

Оне продавницо продаваће еве н,роизводе по сло-
бодним ценама којо ће бити ниже од цена на тржишту, 
е тим да до ситнење у просеку износи око 15%. Про-
дајне цене тих произвела предлажу Уреду за цене 
срес-ког (гра,дског) народног одбора, на чијој терито-
р и и се налази продавница, претседници сељачких 
ради,их задруга преко фонда за механизацнју. 

4. Сељачке радне задруго добнвају бонове трго-
вине по везаним ценана од Народно бакне ФНРЈ у 
износу од 15% од вредности својих производиа про-
датих преко продавницо из тач. 3 овог решен,а. 

Обрачун нзнеђу сељачке радне задруго и продаз-
нице вршиће се на крају еваког месеца, а, исплата при-
падајућих износа за поодете производе вршиће се 
проко текућег рачуна код Наредив банке. 

5. Продавницо из тап. 3 овог решења послују по 
принципине који важе за трговинску мрежу на мало, 
с тим да за покрнће својих трошкова могу од оства-
рен с г промета з а д р ж а т само опеј износ који одго-
вара стварним неопходннм трошковнма у месецу за 
који се врши обрачун. 

6. Ближа упутства зе спрсвођење овог резнења 
прописаће Претседник Савета за пољопрнвргду и шу-
марство Владе ФНРЈ. 

Бр. 813 
27 јануара 1951 голине 

Београд 
Министер Владе ФНРЈ 

Претседник Савета за пољопривреду 
и шумарство, 

Мијалко Тодоровић, с р. 
Министер Владе ФНРЈ 

Претседннк Савета за промет робон, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

Министар финансија ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

96. 
На основу тач. 5 Упутства о и р сузи мак,у еконо-

мија, надлештаве. установа, привредннх предузеће и 
друштвених организација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 62/50), у вези тач. 4 Нередбе о мерана за штедњу 
артикала широке потрошн,е („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 59/50), а у сагласноси са Претседникем Савета за 
промет робон Владе ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЉИВАЊУ ЕКОНОМИЈА И ИСПОРУЦИ ПО-
ЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА УГОСТИТЕЉСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И РАДЊАМА ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ 

1) Срески и градски народни одбори омогућиће 
оснивање економије угоститељскии предузећнма и рад-
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м,ама друштвена исхрана (у даљем тексту: угостител-
ска мрежа) на њиховом подручју. У томе циљу сре-
ќки и градски народни одбори дужни су, према по-
требама угостителства на њиховом подручју, предати 
угостителској мрежи економија кој е су народним 
одборима доделеле ,на основу тач. 4 Наредба о ме-
рана за штедњу, артикала шнроке потрошиле и Упут-
ства о преузимању економија, надлежнава, установа, 
ири в р ед ник' предузеће и друштвених организација, 
Поред тога, среќки и градск,и народни одбор омогу-
ћиће оснивање економија угоститељским предузећима 
и радњама друштвене исхране доделивањем потрсбних 
површина земле из расположивог земљишиог фонда 
и оних локалних полонривредних добара која не слу-
же искл,учиво за унапређење полопривредне произ-
водите (приплодне стоке, садног и семенског матери-
јала и др.), а по својим производним канацитетима 
одговарају потребама угоститељске мреже на њиховом 
подручју. 

Решгње о додељивању земљишта, економија и 
полоиршредних добгра угостител еко ј мрежи донесе 
извршни одбори среских односно градеких народник 
одбора на предлог повере,н ика за поло-привреду и по-
верени^ надл-ежног за послове ту,ризма . и угости-
тел, ства. 

Економије и локална полопривредне добра, која 
долазе у обзир, предаће се у гостител, еко ј мрежи еасвнм 
оснсвним и обртним средствата и посто јећим кадров. 

2) У случају да се потреба угостител,ска мреже у 
пол,опривредним производима не могу задоволните на 
начин предвиден у тач. 1 овог решења, локална -поло-
привредна добра и економиве среоког односно град-
ског неродног одбора скла паће са угостител, скии пре-
дузећпма уговоре о испоруци пољопривредних про-
извода угостител,окој мрежи на њиховом подручју. 

Ова локална пол,опривредна добра и економија 
приликом састевл^ања свог прсизводиог плана узеће 
у обзир потребе угостителска мреже у полопривред-
ним производима на њиховом иодручју по времену, 
количини и асортиману. 

3) Гекералие дирекције државних пол.епривредиих 
добара односно Главна дирекција државник пољопри-
врез,мих добара Породив Република Црне Горе, у спо-
разум;/ са . комитетима за туризам и угостителство 
влада народник република односно Управе за туризам 
и угостител,ство Владе Народна Република Цоне Горе, 
одредиће државна нољо,привредна добра која ће своја 
произведе са кој има слободно располажу испоручи-
вгти палено,некои угостителетву. 

Испорака произвела за пансионско угостителство 
вршиме се на осиову угоеора ќоји складеју одредена 
полопрлвредна добра и угостителска предузећа која 
у спом составу имгју паисионске угостителот радње. 
Која 1:е угостителска предузећа склапати уговора 
одреднће Комитет за туризам и угостителство владе 
на роди е република односно У,права за туризам и уго-
ените ' ство Владе Народне Република Црне Горе. 

4) ерес,г и и градски народни одбори, према -по-
треба-на угостпт д. с ќе мрежа, извршиле доделивања 
земљишта, економија, односно поло-пртаредних добара 
у смислу тач. 1 спот решења, и сбезбедиће потребна 
средства за препзподњу до 15 марта 1951 година. 

5) Свз угостителска предузеће оријентпсаће своје 
економија на производна повртног била која се гаји 
на ши вам а и у С штама, на свињогојство (т-ов свиња), 
на одржавање потребног бр^ја крава музара, живине, 
куниће, потрбиог броја кошница пчела и слично. 

6) Оснивање и преузимање економија, као и орга-
низација пословања извршиће се опрема постојећим про-
дисима. 

7) Ово решење применувале се од дана објавли-
вање у „Службеном листу Федеративне Народна Ре-
публика Југославије". 

Бр. 710 
24 јануера 1951 година 

Београд 
Ми,нистар Владе ФНРЈ 

Претседник Савета за пољопри^раду 
и шумарство, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р, 
Саглесан, 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Савета за промет р обол!, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

97. 
На оонову члана 137 Закона о социјално^ осигу-

рању радинка и служ-беника и њихових породиш! 
пропи сујем 

У П У Т С Т В О 
о ИЗМЕНАМА УПУТСТВА О ЕВИДЕНЦИЈАМА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАНА 

Прописи Упутстве о евиденцијана за спровсфење 
социјално^ осигурана од 24 априла 1950 година („Слу-
жбени лист ФНРЈ", број 33 од 3 априла 1950 годиме) 
под I, ставлају се ван спаѓа и замењују следејќи 
упутством: 

I. 
1) ОсигЈранику или члену његове породиле, када 

треба да користи здравствену заштиту, предузеће од-
носно устено,ва дужно ја де бесплатно изда „Боле-
снички лист" према пропивал ом обрасцу број Е-1. 

Издавање „Болесничких листова" треба органнзо-
вети таќо, де га може осигуреник лебити без икакви-х 
тешкоћа и на најбржи начин. Према томе када преду-
зеће има виша потоне односно радилишта, требе пред-
видете да се „Болеснички листови" издају на. поје-
диним редилиштима (погонима), ако то изискује по-
треба. 

„Болеснички лист" вамси за прву ординацију код 
лекара, три дана од дана љеговог издавања. У оправ-
дан им случајевима (уд а л еност радног места осигуре-
нине до надлежног лекара и сл.) предузеће односно 
установа може „Болеснички лист" издати са важно,шћу 
од 8 дана, што треба назначити на „Болесничком ли-
сту". Зе чланове породице који живе удаљено ' од 
места рада осигураника (на пример: због нремештаја 
и сл,), може се ,,-Е ол-е ен ички лист" излети се важно-
шћу од 30 дана. 

Када здравствен!' заштнту користи член породена 
осигураника, предузеће односио установа мора прв 
издавања „Болеоничког листе" — на основу -података 
својих евиденција односно према потврди синдината 
или в е,ро десто јној изјави самог осигурани, ка нтд. — 
проверити, да ли осигуреник издржала дотичног члана 
-породиле, јер треба да на „Болесничком ли-сту" испуши 
и потпише потврду о издржавању. Уколико предуз ћа 
односно установа у поједпном случају нису уверени 
о постојлл,у издржавања член,а породице од страна 
оситурангСка, могу захтевапг од осигураника да накна-
дно поднесе одго-варајуће доказа. 

За оснгуранике запослене код приватних посло-
даваца потврду о издржавању члана породице од стра-
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не осигураника. оверава орган извршног одбора па-
родист одбора надлежног према месту стано-ваша члана 
породеше осигуранмка, 

2) О осигураницима који су стенли право на ма-
теријално обезбедеше, односно који су пријавил!! свој 
изостанак са доела, треба в о д и ш посебну евпденцкју, 
која има следеће рубрике: 
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У ту евпденцију уписују се у тону појединог дана 
пријављени изостаноци са посла због ставања права 
на материјално обезбедеше. Право нзоста-нка са пбсла 
установљава се на основу лекарског налаза, означеног 
на „Болесничком листу", те се раздор тот изостанока 
означује у наведеној евиденцији у одговарајућој ко-
лони (од 4 до 7) са цртицом. Крајем месеца треба те 
колон е (цртине) сабрати ат добије се бро ј новопри-
јављених случајева, односно у току месеца наново 
пријавлених изостанака са доела, ноје треба исказ ати 
у извештају о коришћешу права, на рснову социјалист 
осигура-ша, образац Е Л у рубрици 2 под а) до д) . 

Неспособност за рад збот несреће ван до-ела иска-
ѕује се у колони 5 („због болести итд.") а у извештају 
-образец Е-5 исказује се под б) рубрике 2. На оВим 
местата исказују се и изостани,!! са до-ела збо-г изо-
лација осигураника услед заразност обољеша друго-г 
лица. 

3) Осигуреници који су неспособни за рад односно 
који су стенли право на матери-јално обезбедеше због 
привремене неспособноста ѕа рад услед болести или 
боловаша, несреће у послу или неге члана лородице, 
дужди су да „Болеснпчки лист", на којем је лекар 
славно свој налаз, одмах после првог лекарско^ пре-
гледа поднесу на увид предузећу одн-осно установи 
где су запослени. На основу таквог „Болеспичког ли-
ста" предузеће односно установа доноси решеше о 
лравима -оспгураника на основу социјалист осигура-
н а (чл. 98 и 114 Закона о социјалном о с и г у р а н ^ рад-
инка и службеника и шихових лородица) и нспоставл^а 
„Евиденциони лист к о р и с н и к социјалист осигураша", 
према приложеном обрасцу број Е-2, а „Болеснички 
лист" се одмах враћа осигуранику за његову даљу 
-употребу код лекара. 

О с и г у р а н и ^рји је би о на јгживаљу„ ^атеа?.цал5д.ог 
о б е з б е д и л , . д-ужеи је да п.о завршело:,! лечењу врати 
предузећу односно установи „ Б о д ш и и ш лист'\, КОЈИ 
тгаба п р и к л у ч и ш последици декарском „Уверењу за 
-неалату материјално^. .обезбедеше". Ако .тапав осигу-
реник треба да корист!! здравствену заштиту и после 
- о т п а д а па носао, нздаје му се п.репис одузетог му 
,,Во л с е и ич ко-г .1 и с га 

раша" треба усдоставцти и кал осигуреник - жена 
п р и ј а м своде отсуство због ' трудноће и лорођаја. У 
том се случају „Болесничка лист", на којем је лекар 
исцуико свој налаз, одузима од оснтураника - жене 
и лрТГкључује ттрвом налогу ва исплату материјалног 
обе^беђеша због трудноће и порођаја. З а даљу упо-
требу код лека-ра'издаје се у тим случајевима осигу-
ра лику - жени п-репис одузетог јој „Боле-сничког 
листа-

4) С^е и,сплате материјалнот обезбеђења, као и 
ноллате једиократних потпора евидент-ирају се у ,Д;ви-
А ^ т ѕ т Ш лист корисника социјалиог оси-гурања ' 'обра-

зац Е-2. ОБИ евиденциони листови чува ју се у две 
- иса сТ(ака:- : но азбучнгм реду према нрсзпментаа 
осигураннка. У једној групи чувају ' се евиденциони 
листови о с и г у р а н и ^ к-оји су на уживању мате-ријалног 
обезбеђења (активни), а у друтој групи чувају се еви-
денциони листо-ви оситуран-ика, чије је право на мате-
ријално обезбедеше престало, односно којима су ислла-
ћене само једнократне нов пане потпор е (пасивни). Прв 
нег-о се испостави нови ,,Евиденциони ли-ст" треба у. 
то ј евиденцији провериш, да ли ни је био та ј „Евиден-
циони лист" већ радије испостављен за дотичног оси-
гураника, те се у том случају сви уписи врше на тај 
раније испоста-вљени „Евиденци-они. лист", који се, — 
а-ко -се ради -о поновион стнцању права на матери-
јално обезбеђеше — улаже у ев-нденцију активних 
„Евиденционих ли-стова," , 

У рубрици 1 „Евиденционог листа" означује се 
рнмским бројем редни бро ј оболења дотичног -осигу-
ра ник а односно шеговог стицаша права на матери-
јално обезбедеше. Кад се ради само о исплати једно-
кратних потпора (на пример: потпора за оирему де-
тета осигураника у случају порођаја шегове жене која 
сама није запослена, погребнина итд.), ова рубрика не 
испушава се. 

Св аки „Евиденциони лист" је предвиден за шест 
о т с у с т в а о-сигураника са правом на материјално обе-
збедеше. За прво о б о л е ш е ставља се ознака ,Л" у 
колони а) рубрике 1, а за следеле ново о б о л е ш е или 
отсуство због трудноће и порођаја итд., ставља се У 
то ј рубрици у колони б) ознака ,,П" (тј. друго обо-
л е ш е одн-осно други изостанак са доела због стицаша 
права на материјално обезбеђеше) . З а д а л а обољеша 
односно изостани^ са стоела ставља се одговарајућа 
ознака „III" , „IV" итд.) у колоне в), д) итд. р-убрике 1. 

У рубрици 2 „Евнденционог листа" уписује се 
износ дневно редовно плате (чл. 20 Закона о социјал-
-ном о с и г у р а н а радинка и службеника и шихових по-
родица) , који служи као осн-ов за одређиваше мате-
ријал-ног обезбеђења, а у -рубрнци 3 треба о знаат-пат 
просечни дневни износ свих сталних додатака. У чу-
брици 4 означује се -у купи и изн-ос (збир рубрике 3 
и 4) од којег треба осигуралнку одредити материјално 
обезбеђеше. 

У рубрици. 5 треба оз-начити проценат материјално-г 
обезбеђеша који припада осигуранику према шеговом 
радном стажу (50%, 75% или 100%). 

У рубрици 6 означује се под а) дневни и-знос ма-
тернјал-ног обезбеђеша ко ји припада осигуранику (из-
нос наведен у рубрики 4 помножен са одговарајућим 
процентом наведеним у рубрнци 5). Код ударника- тре-
ба таќо добавени и-знос ло-м н-ож и ти -с а евентуално, ири-
падајућим процентом повишеша маторијалног обезбе-
ђеша (10% или 20%). 

У рубрици 7 означује се к рати но м разлог отсут-
ности (болести или боловање — „бол." —, несреќа У 
-послу — „Н"—, ван посла — „нвл.", изолашЈЈа — 
„и-зол." — неге плана лородице — „нега" —-, трудноће 
и порођаја — „тр. п,ор."). 

У рубрици 8 уписује се од када до када и полико 
укупно календарских да-на је трајало о б о л е ш е односно 
уживаше материјалног обезбеђеша. 

Рубрике о д 1 до 7 и подрубрика „од" у рубрици 
8 „Евиденццрног листа" испушавају се 1сад на осИову, 
лоднетог „Болесничког листа" буде донето решеше о 
лравима осигураника, а подрубрике „до" и „укупно 
дана" у -рубрици 8, испушавају се по лрестаику права 
иа- материјално обезбеђеше, т ј . приликбм ликвидација 
и исплате по лоследшем лекарском уверсшу о тра-
јашу неспособно-ста за рад (образац Е-б) . 

Колоно 11 до 22 на другој страни ,,ЕвиденционОв" 
листа" служе за евидентираше теку^и-х исплата мате-



Среда, 7 фебруар 1951 

риј али еп обезбедена (месечно или 15 дневно). Иопла-
ту - материјалист ебезбеђеша треба евидентирате и у 
случају кад је са нрвом исллатом уједно и закључено 
бол о за н а . 

У (долани 11 озиачује се на ноје се о б о л е н а од-
носи исплата материјелног обезбедена (I, II итд.), 
према рубрики 1), а у колони 12 означује се датум 
исплете материјалист обезбеђеша (тј. дан на који ћа 
бита извршена прва редовна исплата плата односно 
аконтација). 

У колоиама 13 и 14 означује се од којег до којег 
дана је извршена поједина исплата, а у колони 15 
означује се број радних дана (не календарских) за 
полико је извршена исплата материјалист обезбеђења. 
Као радин дани оматрају се сви дани у н е д е л и , сем 
даба неделног одмора (дакле сваќа н е д е л а рачуна се 
са 6 дана, а месец са 24 (фебруар) , 26, 26 односно 27 
дана. 

У рубрици 16 уписује се износ сваќа но ј е дине и-
сплате. Када су испушени сви редови колона о д 11 до 
16, нспушавају се на исти начин кол оне од 17 до 22. 

У рубрици 9 упису ја се од којег до којег дана је 
била осигуранику — жени испдаћивана потпора за 
по ј ачана исхрана мајке и детета. Та ј упис врши се 
по престанку права на ту потпору, а појавине исплата 
бележе се на другој страни „Евиденциониот листа", т ј . 
у колон ама од 11 до 22, За те исплате треба у колони 
15 односно 21 исказати број календарских, а не радних 
дана. 

Мешате потпора за п о ј е ч а н е исхране мајке и де-
тета осигуранику за жену која сама није запослена, 
упису ју се у рубрику 10, или умеете датума н и ш а т е 
ставла се водорамна петица (—), а победине исплата 
уписују се на другој страни „Евиденционог листа") у 
колонама од 11 до 22). За ове исплата не испунава се 
колона 11 односно 17, јер нема отсутноста са посла. 

У рубрики 10 евидентирају се и исплате осталих 
једнократних потпора. Врста тих потпора треба озна-
чената са краткион на пример: потпора за онрему ле-
тата означује се се „апд" ; потпора за више деце озне-
Чуја се са бројам које је родено живо дете по реду 
на пример: „4 дете", „5 дете" итд.; потребнине са 
,,л.огр."; лутви т р о ш е в и са „лут", а потпора за по ја-
вање исхрана мајка и летата исплатена о с и г у р а н и ^ у 
случају порођаја н е г о в а жена која сама није у радном 
односу означује се са „исхрана". 

'Код осигураника која ја испунио радин стаж за 
признато му материјално обезбеђеше или једнократну 
потлору урачунавашем запослена код других преду-
зеће односно установа, треба на другој страни „Еви-
денционог листа" под „Напомене" навести, код којег 
ја иредузећа односно уста но в е и у којем времеиу сте-
чен потребен радин стаж. 

Ако је осигуреник у тону евог радиог односа обо-
лео односно стекао право на материјално обезбедеше 
вшие од 6 лута, или је потпуно иопуњена друга страна 
',,рвиденцноиог листа", и опсег а в л а се нови „Евиден-
циони ^ лист". Том новом „Евиденционом листу" при-
к л у ч у ј е се рација испоставлени „Евиденциони лист". 
Т,е се наставља са ознаком редних бројева отсутноста. 
Ако су на пример: еве рубрика колона од 11 до 22 
биле полуњене у вези претходник 4 оболен ,а о с и г у 
радника, оз^ачуја се ново о б о л е ш е V рубрики 1 под 
а) мовот „Евиденционо? листа" са „V" (тј . пета От-
сутност), под б) са „VI" итд. 

5) Предузеће и установа исплаћују - материјално 
р ^ б е ђ е ш е ,оснгудадлдцма прллпком редовни! и Ш Ш 
парада к приликом д а д е ш ! . ? исплата аконтација на 
ЗЈрадг, а једнок-ралле потпора исплаћују се одмах чии 

доказ', с праву на такзу потлору, који се 
Доказ прикључује налогу за иопдату. 

6 ) ^идеп .шце .лекарски! уаереша и налога 
за иоплату Ј и а т е р и ш н о г обезбеден,а, као и ради коц-
трола, 'с в ако лекарско увереше, као и налог за исллату, 
л роба одмах по ликвидација унети у „Сгшсак за иенла-
ту материјалист обезбедена" , према приложаном об-
р з с ц у б ^ ^ ^ ј О ^ Д а ј . стоисав. треба да буде означен 
са редиим бројам, који попише сваќа година са 1. 
У списак се уносе подади из ликвидирани! л е к а р с к и ! 
у в е р е н а о тра јашу неспособноста за рад и И4 л о ја-
ди на чии х налога руководства предузеће -односно уста-
нова 'за нснлату материјалист обезбе^еша због т р у д ' 
но!ће и порођаја, те за отсуствоваше до 3 дана зоог 
болести односно боловаша у случајевима када осигу-
раник ни ја користи о ѕдравствену заштиту,' Према ра-
злогу отсутноста уписује се .у одговараЈућу кадоиу 
(од 5 д о 7 или 9) за колико радних дана се исплаћује 
материјално об^збеђеше" а износ тот материјалног обе-
збеђења уписује се у колону 8, а ако се ради о отсут-
носта еа доела због трудно-ће и порока ја, из-нос се 
уписује у колону 10. На сваком уверешу односно иа-
логу за исллату, треба о з н а ч и ш рќдни бро ј списка 
у Ј с о ^ и Ј е одвоена исплата унесеиа. 

„Сппсак за исллату материјалног обезбеђен,а" води 
се у два примерка и з а к л у ч у ј е се "на одредени дан прв 
редовне исплате плата односно аконтација. Један при-
м,ерак закЉученог списка, кома треба прилоЖити ори-
г:;иална лекарска у в е р е н а , односно "иалоге руковод-
стза предузећа или" устансве за Исплате које се врше 
без лекарског у в е р е н а , д о с т а в л а се кшиговодству од-
носно рачуНоводству, ради уноса у исплатну листу 
(платни списакј за прву наредну исплату зарада од-
носно аконт,ација на зададе. На другом примепку огн-
ен-а надлежни службеник рачуноводства односно благај-
на потврђуја пријем оригиналног списка са лрилозима и 
враЈрГ га службенику који ја задужен са пословЈша 
соцпјалног осигурања у предузећу односн,о устак,овн. 

Оригинални приморан „Списка за исплату матери-
јал ног обезбеЅешз." са п,рилозима служи као докуме-
н т за оправдание извршеиих исплата материјалног 
обе^беђеп,а. 

На сваком „Спнску за исплату материјалног обе-
збеђења" треба сабрати колоне од 5—10. Збирови ко-
лона 5 до 7 и 9 описна дају број радних дана за која 
је исплатено материјално обезбеђење и које треба 
исказати у месечном извештају образац Е-5 под „број 
дана м а т е р и ј а л о т обезбеђења" одговарајућих рубрика 
од а) до д) . Колона 8 доказује исплаћенн износ ма- ј 
теријалног обезбеђења који се уноси у рубрику 2 из- ј 1 
вештаја образец Е-5, а колона 10 показу је збир ма-1 ј 
теријалног обезбеђеша и ен лакан ог због отсутноста 
услед трудноћа и порођаја ко ји се уписује у рубрику 
2 под д) извештаја образац Е-5. 

„Опи ек о ви за исплату матернјалног обезбеђеша" 
могу се испоставлати за. цело предузеће или за оваки 
п,огон односно свако радилиште посебно. У тим слу-
чајевима, као и ииаче када је у тону месеца било 
испоставлено виша спискбва треба израднти рекапи-
тулацију (збир свих спискова) и таќо добпвене збирне 
податке унети у извештај образец Е-5. 

7) Послови у вези ликвидација и исплата додатка 
за дену моѓу се вршШт и одвојеЅо од осталих по-
слова социјалног осигурана . Додатак за дену ставла 
С(ќ'"у течЅЈ на" основу нелога органа персбнелне служба 
односно другог за то одређеног органа. Т а ј налог из-
Д1ЈЅ се рачулдв.одству односно,, благајни и треба да 
садржи подагке о дени за ноју осигуранику припада 
додаток за дбцу, износ дода.тна' за поједпно дете и 
д о Ќздѓ треба да се врши ибћлата додатка за децу на 
оснозу тот налага. КаДа настана промена у праву оси-
гураннка за 'додатак за децу, тр^ба у "целости о т п а д и 
налог за нсплату тот додатка, а' не издати само допуну 
р а и - ' г и'1.'1,", гог, налова. 

Додатак за дену не евидентира се у „Евиденциони 
лист", образац бр. Е—2, већ се налози за меил ату ДО-
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(Презиме и име) Име ода? ^ 

Дан, месеа и Девојачко 
година ронења ^ . презиме 

Запослен од дана: 

1 Редни број отсутности а о в г д 1 Редни број отсутности 

2 Дневни износ осно в. плете 

8 Дневни износ ста л. дадат. 
— 

4 Укупни дневни иѕнос Дин. АЛ В 
— 

5 % ЛЈатеријалиог обезбеђ. 

6 
а днѕвии износ ма+еријалног 

о'б;гѕбеће1Ба 6 л ј са иоаишек,еи 
1 а а ударнаштво 

7 Отсутност због 
— 

8 
Трагање 
материјално! 
обезбеђегва 

о д . 
— 

8 
Трагање 
материјално! 
обезбеђегва 

до 

— 

8 
Трагање 
материјално! 
обезбеђегва 

укулно дана 

— 

8 
Потпора за 
по јаваше 
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о д 
ч— 8 
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НАПОМЕНЕ: 
ОѓразацЕ^! ,^Шшденцнонн лист но нснака социјалист осигурела' 

''"^"(величина 21/15 си.) - Шгампано на картону-, 

датка за лецу чувају у рачуноводству по прези-енима 
осигурани^. Када пре'стаје право осигураника на до- ' 
датаќ за лецу односно важност нздатог идиота, ол се 
враћа органу персонално службе односно органу која 
је налог издао, код којот се похрањују и ева доку-
мента односно докази о праву на додатак за поједино 
дете. 

дужди 1,1 ^ Ј ^ к ш и ^ ^ ш ^ ^ р а с ц у Е-5 поднесу 
надлежнион срокон (Цјадском, рејрнском) органу со-
цијалниот осигурела „Извештај о кОртчћвњу права на 
основу социјално? осигурана" за преш л и месец. 

Подади о укупним износине извршених исплата 
уко се се у тај извештај на ос-нову понатака књиго-
водства. О исплатана односно ликвпдацији псједпнпх 
једнофатних потреба могу предузеће са већим бројем 
за но еленот особља водити пссебну евиденцпју се по-
дацима према рубрикћма 4 до 8 обрасца Е-5, не пред 
којих полетана се стављају још две рубрике, и то једна 
за оѕнЅку датума када је навршена ликвидација и 
исплата поједиикх потпора, в друга за сан аку пр е гн-
иена и имена кориснана. Овом помоћном е виден.ги јон 
олакшава се предузећу прккупљаље података за са-
С1?'в ме сечиог извештаја по обрг сну Е-5. 

У „Извешт.1у о коришћсшу пра,ва на оснрву со-
цијалноѓ осЌгуранЈ-а", (образец Е-5), под „оспгуранике 
— ота^а" у рубрнк^ма 4 и 5 подразумсва се ооигу ра-
ниќ који је примио односни Погоре зб-ог порока ја 
н,е.гово же,не која сама није у радном односу, а под 
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Назив предузеће -установа 

Катастрални број : ^ 

Шифра привредне делатности: 

Сектор : 

И З В Е Ш Т А Ј 

о коришћељу права на осмову социјалног осигурања 
за месец: 

1 
Број запослеиог особља последњег 

даг-а у извештајном месецу 

МУИЈКИ У купно 
У току иззе-

штајног месеца 
исплатено 

Дин. 

1 
Број запослеиог особља последњег 

даг-а у извештајном месецу женска 
У току иззе-

штајног месеца 
исплатено 

Дин. 
1 

2 

Отсутноста са посла 
Број 

новопријављених 
случајева 

Број дана 
материјалног 
обезбедена 

У току иззе-
штајног месеца 

исплатено 

Дин. 
1 

2 

а због несреће у послу 

1 

2 
О због болести, боловања и изолације 

1 

2 в због неге члена породице 

1 

2 

г 1 због трудново и порођаја 1 
1 

3 Додатак за децу исплатен за 
број корисника 

3 Додатак за децу исплатен за 
број деце 

4 Потпора за опрему детета исплаћена за број 
осигураника отаца 

4 Потпора за опрему детета исплаћена за број 
осигураника-мајки 

5 Потпора за појачана исхрана л'.а!ке и детета 
исплатена за број 

осигурлника-отаца 
5 Потпора за појачана исхрана л'.а!ке и детета 

исплатена за број осигураника-мајки 

6 

једнократна потпора исплатена за ронење д е т е т а : 

6 3 1 4 1 5 1 6 ) 7 1 8 1 9 1 10 и в и т е укупно случајева 6 
Ј^ ј 1 

7 

Путиќ трошкови исплатени за број случајева 

7 

а д о лекара специјалното 

7 б на комисиски преглед 7 
в у болницу, бању, климатско лечење итд. 

7 

г до надлежног лекара 

8 Погребнина ,исплаћена 

за ОроЈ умрлих 
осигураника 

зОог несреће у послу 

8 Погребнина ,исплаћена 

за ОроЈ умрлих 
осигураника из осталих разлога 8 Погребнина ,исплаћена 

за број умрлих чланова породице 
осигурани^ 

Образац Е—5 
У , дана 

(Величина 21/15 см) 

„Осигуренине - мајки" у истим рубрикама подра-
зумеве се жена која је сама запослена у предузећу 
односно установи, те је сама на основу свет радног 
односа примила озе пот-пора. 

9) Послове социјално!- осигурана у предузећима 
И установам а треба, по прави ,чу, да врши она радна 
јединица која врши ликв-идацију и исплату плата, 'Го 
важи и у случају када предузеће има своја послов-
иице у вшие срезова пете народне републике. Уко-
лнко предузеће има своје нословнние у в и т е народ-
ен их република, треба да поднеси посебен месечни 
извештај о коришћењу права на основу социјалист 
осигурана (образец Е-5) за оваку народиу републику. 
Према томе треба предвидете и еве потребие евиден-

Печат и потпис 

ције. Ти невешта ји поднесе се о,ном органу соци-
јалист 0'сигурања којег одреди ми и и ега р ство за соци-
јално старање народне република на чнјем се подручју 
налази такво предузеће, у споразуму с а министар-
ством за социјално старана народна републике у ко^ 
јој се излази пссловнпца предузећа. 

Посегне „Извештаје о коршчћењу права на осно-
ву социјалиог осигурана" треба подносите и онде, 
када се ради о комби,натима и сл. Таќо на пример: 
рударско предузеће која има рудник и електричну 
централу која не служи самом руднику већ и окол-
ним местима, треба да предложи посебен извештај 
за сваку од својих оси о,в ник делатности, тј. једак за 
привредну делатносг „Производн,а и расподела елек-



Зрела, 7 ^е^руар 1951 
ма . . .Ј! П 

тричне енергије", а други за „Производиа и прерада 
угља". Сагласно томе треба водиш и остале евиден-
ција о коришћељу' права на основу социјалног оси-
гурана. 

10) Полутка из месениот извештаја Е-5 треба 
свеќи месец винети на седницу упревиог одбора пре-
дузеће са потр ебипи обрезложењем р уко вод ноца 
(директора) предузеће, да управни одбор буде на тај 
Начин улозиат о броју несрећа у послу, обољења, 
изгубљених радних дана због болести и несреће итд., 
Те да може у потребним случајевима донетн своје 
ѕакључке. 

11) Извештаје о коришћењув права на основу со-
цијалист осигурана (образец Е-5) сестазљене према 
овом упутству достављаће предузеће, установа и не-
длештва недлежним среским (градским, рејонским) 
орган има социјал ног осигуран,а почевши од месеца 
јануара 1951 голине даље. Тиме у вези укида се во-
дење. „Евиденцијо о додатку за лецу" (образец Е^З) 
и „Прегледа коришћења права на основу социјалист 
осигурен,а" (образец Е-41,. кој и су били нрописани 
„Упутством о евиденцијана за спроведеле социјал-
нос осигурана" од 24 априла 19Ѕ0 голине. 

Лок се не утроше" (односно попуне) доеадашњи 
обрасци Е-2 (,,Евиденциони лист корисника социјал-
ног осигурана") и Е-5 (,,Извештај о коришћењу права 
на основу социјалист осигурања"), употребл,еваће се 
ти обрасци прередени према овим упутотвиме. Према 
томе, на доседашњнм обресциме Е-2 треба податке о 
једнократним потпорама (за опрему детете, породи-
цаме се вшие леце потребнине и путних трсшкова) 
упнсивети под ,,Напомена", а уколико нема виша места, 
употребиве се и празни део на другој д он,ој страни тот 
сб расна. 

Досадаи1њи образац Е-5 треба на п о л е з н и допу-
нити се поделиме ноје садржи нови образац, и то: 

1) исплаћено материјално обезбеђење; 
а) због несреће, болести и во-

левата, изолецнје и иеге чланова по-
роднце „ Дин. 

б) због трудноће и порођаја Дин. 
2) исплаћени стални додатак за 

лецу - - - - - - Дин. 
3) исплаћене једнократне потпора 

за виш е леце „ — — Дин. - -
4) Исплаћени -путни тро-шкови — Дин; 
5) исттлаћене потноре за снрему 

летата : 

осигуранику-оцу за број слу-

осигуренику-мејци за број слу-
6) исплећене потпоре за по јачење 

) ^лране мајке и детета: 
осигуранику-оцу за број слу-

чајева - - - - - . Дин. 
осигуранику-мајци за број слу-

чајеве - Дин. 
7) погребнина исплаћене: 

е) зе умрле осигураннке: 
због несреће у послу за 

број случајева — - — Дин. 
из осталих разлога зе број 

случајева Дин. 
б) за умрле членска породице 

осигураника за број случајева Дин. 
12) Око упатство етула на онагу даном објављи-

вен,е у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

III бр. 11552 
10 јануара 1951 голине 

Београд 
Претседник 

Комитете зе социјално старана, 
Бладе ФНРЈ, 

инж. Гуетаз Влахов, с р. 

Министерство поморства ФНРЈ, по извршеном 
еравњењу са извори им текстом, установило је да се у 
тексту Правник ика за извршеше Уредбе о утврђивању 
способности за пловидбу бродов а трговачке морна-
рине ФНРЈ, објављеног у „Службеном листу ФНРЈ", 
бр. 1 од 3 јануари 1951 голине, потерале ниже наве-
дена грешка, те дај е следећу 

И С П Р А В К А 

ПРАВИЛНИК З А И З В Р Ш Е Њ Е УРЕДБЕ О У Т В Р Ђ И -
В А Љ У С П О С О Б Н О С Т И З А П Л О Ѕ И Д Б У Б Р О Д О В А 

ТРГОВАЧКЕ МОРНАРИНЕ ФНРЈ 
У чл. ст. 3 на крају тачке ђ), уместо „ . . . и броја 

лица који чамце могу при мити" треба да стоји „и 
броја лице која чемци мо-гу примиш". 

Бр. 754 — Из Министар СТР, л НОЈ "-рогва ФНРЈ, 
22 јануари 1951 година. 

Из У п р а в е з а дене при 
Министаретву ф и н а н с и ј а 

Не основу чл. 3 Уредбе о надлежности за одре-
ђивање и контра л у цена а у вези онлашћ; н,а Мини-
стра финансија ФНРЈ бр. 31211 од 17 новембра 1950 
година - Управа за цене при Микистарству финан-
сија ФНРЈ донеси 

Р Е Ш Е. Њ Е 

о НИЖИМ ЈЕДИ НСТВЕНИМ ПРОДАЈНИМ ДЕМ АМА 
ЗА УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ, ВРЕТЕКСКО УЉЕ, БИТУ-

МЕН И ЛЕЖ-И ШНО УЉЕ 

1. За уље за ложење, вретенско уље, битумен и 
лежишно уље одређују се ниже једгансгаене -пролазив 
-цене се веошошћу на територији Федеративне Народ-
на Републике Југославије: 

Динара 
за 1 т 

1) Уље за ложење тешко и в-рло тешко - З.ОСО 
2) УЈће за ложење л аган о и средње 4.000 
3) Уље за ложење за морнарица/ 5.0С0 
4) Вретенско уље дестилат 12.000 
5) Вретенско уљо рафпаат 18 ОСО 
6) Битумен меки и средн,и до 50 КС 5^00 
7) Битумен тврди дувани пре,ко 50 КС - 6.500 
8) Лежишно уље дестилат 18.000 
9) Лежишно уљо рафинат 22.000 

Порез на промет цооизвода плаћа' се по Гарнфи 
поое-за на промет производи („Службени лист ФНРЈ", 
бр! 13/50). 

Рабат важи према прописима Решен,а о рабатима 
и маржама за нафту и нафтине деривата. 

2. Ово решење примењиваће се од 20 јануара 
1951 годиле којим дадам престзју да, важг це-на за еве 
произведе прописане Цено винко м ннжнх јединстве-
них цена (посебно издање „Службеиог листа ФНРЈ" 
од 30 априла 1949 голине). 

Бр. 111 
17 јануара 1951 годите 

Бгоград 
В. д. Директора 

У прав е з-а цене 
при Мииистарству финансија ФНРЈ, 

Митан Ммхајловић, с. р. 
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И5 СЛУЖБЕНИ% ЛИСТОВА 
НАРОДИИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласиш! Народно Републико Србије" у 

броју 36 од 29 децембра 1950 године објављује: 
Указ о пошвловању осуденик лица; 
Уредбу о оснивању и надлежности орга,на за цено 

Главног изв,ршног одбора Народне скупштина Авто-
номно Покрајине Војводине и Обласног извршног од-
бора Обласниот народног одбора Аутономне Коеовско-
метохиоке Области; 

Режење о Поста вљењу вештака за вештачење по 
п,роииоима Уредбе о међусобном плдћању у при вреди. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народ,не Републико Босне и Хер-
неговине" у броју 41 од 30 децембра 1950 голине 
објављује: 4 

Пословник Народно скупштино Народно Републико 
Боен е и Херцеговине; 

Уредбу о укидању Главно дирекцијо за евињогој-
ство; 

Правилник о избори им с купови ма приватних за-
п а л и ј а ; 

Наредбу о начину коришћења државни! путнич-
ких аутомобила од стран е државни! органа, установа, 
предузеће и органа друштвени! организација; 

Упутстзо о закључивању уговора о превозу робе 
у 1951 години средствима друм скот саобраћаја; 

Упатство о признавању занатски! задругана, пре-
дузелима друштвени! организација и приватни?,! за-
натски,и радњама посебног додатна за бол,и квалитет 
произвела; 

Решеше о висини никнале за одузето оружје. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народно Републико Македонче" 
у брсју 35 од 30 децембра 1950 годино објављује: 

Указ о укидању Министерства за државна пољо-
привр една предузећа Народно Релублике Македоније; 

Уредбу о обавезном откупу оризове арпе у еко-
ном СЈСОЈ 1951/52 г о д и н и ; 

Уредбу о откупу пољоп,рив,редни! произведе; 
Решеше о о,дређивању матичних подручја; 
Решеше о укидању Савеза занатских задруга, За-

матено коморе за Маѕседонију и занатски! удружења; 
Рошгње о ирелазу на четворогошње школовање у 

средњим ст,ручни^ школана. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народно Републико Црне Горе" у 
броју 32 од 20 децембра 1950 голине ббјављује: 

Закон о занатству; 
Уредбу о откупу стоко и масти у 1951 години; 
Уредбу о обавеено,м откупу вуле у 1951 години; 
Уредбу о откупу житарица у економској 1951/52 

години; 
Уредбу о о бан еди ом откупу кремпире у економ-

ско ј 1951/52 години; 
Уредбу о обзвезком^ откупу млека и млечни! про-

извела у 1951 годин,и; 
Уредбу о обавезном откупу пасуља у економско! 

1951/52 години; 
Уредбу о ,откупу сена у 1951/52 години; 

Уредбу о Научном д,руштву Народно Републике 
Црне Горе; 

Уредбу о лицима која се мо,гу користиш правиме 
која по једини п,рописи одређују за сиромашно; 

Уредбу о оснивању Ветерннарске дијагностичке 
стапиле; 

Уредбу о уки,дању Главно дирекцијо туристички,! 
и угостителски! предузеће; 

Уредбу о укида,њу Повереништва за сељачме рад-
не задру,ге. 

Ш— 
С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
81. Уредба о социјалном осигурању војних лица 
а ") и припа,дилка Народне милиције 109 
82. Општо упутство о давању звања државник 
Ѕ службеницине 111 
83. Решење о допуни Решења о привредним де-

латностима ноје се сматрају залетана 114 
84. Правилник о приправннчкој служби, стручнкм 

испитана и курсеви,ма за службеник е отру ќе 
друм скот саобраћаја 114 

85. Правилник о изменана и допушта Иран ил-
инка о условима за контрахираше и откуп 
индустрискиот биља рода 1951 голине 118 

85. Правилник о сточним насо,шима 119 
87. Оиште улутетео о евидентиран^ материјала 

и готових произвела код државни! произзо-
ђачких предузећа под привредном управом 
савезних и репуб.лички! органа 123 

88. Упутство о измени и доиуни Упутства за 
извршеше Уредбо о меѓусебном плаћању у 
прнвреди -- - 126 

89. Упутство о продајним ценана, позластицаиа 
и начину плаќања угостителски! услуга у 
панеионоким и пролазним утоститељским рад-
њама државни! угостител,ски! предузећа — 
за ипо,страно путнике и туристе 126 

90. Упутство о разради и доетављању плавева 
за 1951 го дину. за гране 411 и 412 (пројекто-
взње и грабење) 127 

91. Упутство о додељивању стручњака — држав-
н и ! службеника на рад у сељачким радним 
задругана — — 131 

92. Решење о стављању ван снаге Тешења о 
висини и начину одређивања доцриноса 
фонду руководства и фонду за рационалн-
зацију трговински! предузеће из разлика -у 
у ценана ноје се код њих оетварују при про-
даји на мало производа у слободној продаји 132 

ЅЗ. Решење о коришћењу купена за шер.ер из по-
трошачки! карата — за куповину производа 
на бази шећера — 132 

94. Решење о стимулирању носилаца плана 
нзвоза — 132 

95. Решење о пољопрнвредним производима које 
ће сељачже радне задруго испоручивати у 
1951 години и о начину испоруке тих про-
извела — — — 133 

96. Решење о додељивању економија и испо-
руци пољопривредних произвела угости-
тељским предузећима и радњама друштвене 
исхрано 133 

97., Упутство о изменана Упутства о евиденци-
јана за сировођење социјалног оситурања — 134 

Исправка Правилника за извршење Уредбе о 
утврђивању н,пособпости за плевидбу бро-
дова трговачке морнарице ФНРЈ „ 139 

Решење о нижин јединственим продајним це-
нана за уљо за ложење, вретенеко уље, 
битумен и лежишно уље 139 

Издавач; „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће - Веограа, Браикоаа ул. бр, 20. 
- Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Бранкова бр. 20.— 

Шталава Југословенско? ттагнларског предузећа, Београд 


