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153, 
На основу чл. 74 тач. 16 Устава' ФНРЈ, г на пред-

лог Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупшт.ине Фе-
дбративне Народне Републике Југослвије издаје 

У К А З 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА РЕПУБЛИЧКОГ 
ЗНАЧАЈА „СРБОКВАРЦ" ЗА П Р Е Д У З Е Ћ Е ОПШТЕ-

ДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Државно привредно предузеће републичког зна-
чаја — „Србокшрц", ма-јдан и механичка (перионица 
кварц-песка у Рготини одређује се за предузеће о-п-
штедржавнот значаја. 

Влада' ФНРЈ извршиће овај указ. 
У. бр. 209 

21 фебруара 1949 године 
Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 
Секретар, 

Миле Перуничић, с, р. 
Претседник, 

др Иван Рибар, с, р. 

154. 
На основу чл. 1 Закона' о овлашћењу Влади ФНРЈ 

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

У Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОМ Д Р Ж А Њ У СТОКЕ И УНАПРЕ-
Ђ Е Њ У СТОЧАРСТВА НА ЗЕМЉОРАДНИЧКИМ 

ГАЗДИНСТВИМА 

Члан 1 
Општ-едржа-вни годишњи план садржи годишњи 

план одржавања и унапређења сточног фонда. На 
основу овог годишњег плана Министар пољопривреде 
ФНРЈ, у спор-азуму са Министром трговине и снабде-
вања ФНРЈ, разра-ђује оперативни план одржавања 
и унапређења сточног фонда. 

На основу оперативног општедржавног пл-а-на 
Одржавања и унапређења сточног фонда министри 
пољопривреде народних република, у споразуму са 
(министрима- трговине и снабдевања народних репу-
блика, утврдиће оперативне планове одржавања и 
унап,ређења сточног фонда народних република пре-
ма сточа-рским рејонима, имајући у воду првенствено 

оне врсте стоке за које постоји потреба узгоја, као 
И могућност држања и исхране у тим рејонима. 

Оперативним планом одржавања и унапређења 
сточног фонда на-родне републике утврђује се, за 
сваку врсту стоке, број и категорија који ће се узпа-
јати и држати на подручју среских односно градских 
народних одбора. в 

У оперативном плану одржавања и унапређења 
сточног фонда народне републике предвидеће се 
оквирни рокови за утврђивање обавеза и за попуну 
сточних фондова, као и мере државе за унапређење 
Сточарства!. 

Члан 2 
У циљу планског унапређења сточарства, сваки 

срески и месни народни одбор утврдиће свој го-
дишњи план одржавања и унапређења сточног фонда. 

Цлан 3 
План одржавања и унапређења сточног фонда 

среских и месних народних одбора заснива се на оба-
вези сваког појединог земљорадничког газдинства да 
држи одређени број, врсту и категорију стоке. Ова 
обавеза преставља минимум стоке коју су поједина 
газд-инства дужна да држе. 

Срески нар-одни одбори утврдиће за сваку кате-
горију земљорадничких газдинстава број и врсту сто-
ке коју мораву држати имајући у виду карактер п'0" 
љопривредне пр-оизводње, ка-о и могућност узгоја 
стоке у том кр-ају. 

Члан 4 
У оквиру обавеза утврђених за поједи-не катего-

рије газдинстава а према годишњем плану држања 
стоке, месни народни одбори одредиће обавезу у 
држању стоке за свако поједино газдинство према 
величини пољопривредне површине и карактеру газ-
динетва. 

Пошто утврде годишње обавезе сваког појединог 
газдинства месни на-родни одбори ће саставити списак 
газдинстава., са њиховим задужењима и овај ће 
списак објавити на уобичајени начин. Газдинства могу 
ставити приговор како на- своје задужење, тако и на 
распоред задужења извршен на друга газдинства. 

Списак газдинстава- са задужењима и п р и з о -
рима, уколико их буде, месни народни одбори ће 
доставити на потврду извршном одбору среског на-: 
р-одног одбора, ' 

На основу потврђеног списка задужења, месни 
народни одбори ће издати сваком газдинству писмено 
решење о њего-вој обавези о држању стоке. 

Решење ће садржати врсту, број и категорију 
стоке коју газдинство мора узгајати и држати и ро-
кове за попуну сточног фонда. 

Против решења о одређивању обавезе старешина 
газдинства може изјавити жалбу у року од 15 дана 
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по пријему решења извршном одбору среског народ-
ног одбора. 

Члан 5 
Приликом утврђивања броја, врсте и категорије 

стоке за поједина газдинства мора се водити рачуна 
да газдинства поред радне снаге располажу и са до-
вољно приплодне стоке која ће обезбедити прираст 
за потребе газдинства и извршење обавеза по пропи-
сима о откупу стоке. 

Члан 6 
Према утврђеним обавезама од стране месног на-

родног одбора, свако земљо радничко газдинство 
дужно је да држи и узгаја одређени број, врсту и 
категорију стоке, као и да се стара о одгова.рајућем 
прирасту подмлатка. 

Уколико поједина земљорадничка газдинства 
имају мањи сточни фонд од онога који им је од 
стране месног народног одбора одређен, дужна су 
да га у одређеном року попуне. 

Члан 7 
У циљу омогућења економски слабијим земљо-

радничким газдинствима да остваре повећање свога 
сточног фонда, срески и месни народни одбори, пре-
ма упутствима министарства пољопривреде народне 
републике омогућиће овим земљорадничким газдин-
с т в а под повољним условима припуст стоке на 
државним пољопривредним добрима. 

Члан 8 
Ради обезбеђења сточног фонда, нарочито крупне 

стоке, забрањено је вршити прелаз са узгоја једне 
врсте стоке на другу врсту. 

Срески народни одбори, на предлог месног народ, 
ног одбора, могу само у појединим случајевима и 
када то интереси унапређења сточарства^ захтевају 
дозволити прелаз са узгоја једне врсте стоке на 
другу. 

Члан 9 
Новчаном казном до 50.000.— динара казниће се 

старешина односно други одговорни чланови дома-
ћинова ако смање сточни фонд испод одређеног 
броја стоке, односно ако без оправданог разлога не 
попуне сточни фонд до одређеног рока. 

У тежим случајевима а нарочито за прекршаје 
који учини екномски јаче газдинство, старешина одно-
сно други одговорни чланови домаћинова казниће 
се, псред новчане казне, и поправним радом до 3 
месеца 

Уколико у радњи учиниоца постоје обележја кри-
вичног дела, против учиниоца поднеће се пријава 
јавном тужиоцу. 

Учинилац се неће казнити ако је до смањења сточ-
ног фонда дошло нескривљеним угинућем стоке или 
услед клања односно отуђења стоке извршеног по 
одобрењу извршног одбора среског народног одбора. 

Члан 10 
Новчаном казном до 20.000.— динара казниће се 

старешина газдинства односно други одговорни чла-
нови газдинства ако недозвољено пређу са узгоја 
једне врсте стоке на другу. 

Члан 11 
Административно-казнени поступак по прекрша-

јима из "чл. 9 и 10 ове уредбе воде и казне изричу 
извршни одбори среских односно градских (рејон-

ских) народних одбора по одредбама Основног зФ 
кона о прекршајима. 

Члан 12 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе донеће 

Министар пољопривреде ФНРЈ. 

Члан 13 
Ова уредба ступа! на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

21 фебруара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с, р, 

Министар пољопривреде, 
инж Мијалко Тодоровић, с. р. 

155. 
На основу чл. 80 став 2 Устава ФНРЈ, Влада 

ФНРЈ, на предлог Министра пољопривреде ФНРЈ и 
Министра тешке индустрије ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ И РАДУ САВЕЗНОГ ИНСТИТУТА 
ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Члан 1 
При Министарству пољопривреде ФНРЈ оснива 

се Савезни институт за механизацију пољопривреде 
са седиштем у Београду. 

Институт стоји под руководством и надзором 
Министарства пољопривреде ФНРЈ. 

Члан 2 
Задаци Института су: 
а) да испитује типове пољопривредних трактора, 

машина, справа и оруђа и утврђује могућност њи-
хове употребе и рационалног коришћења у пољо-
привредним реонима наше земље; 

б) да предлаже типизирање и типове пољоприв-
редних трактора, машин,а, справа и оруђа за поје-
дине пољопривредне реоне Министарству пољопри-
вреде ФНРЈ које, у сагласности са Министлрством 
тешке индустрије ФНРЈ, утврђује ове типове; 

в) да врши испитивање пољопривредних тракто-
ра, машина и справа у циљу предлагања типских 
техничких норми за рад; 

г) да испитује погонско гориво и мазиво у по-
гледу његове употребљивости за пољопривредне 
тракторе, машине, справе и оруђа; и 

д) да се бави научним испитивана и истражи-
вањем свих проблема из области механизације по-
љопривреде. 

Члан 3 
За извршење својих задатака Институт може 

организовати теренска и ла бор агори ска испитивања. 
Теренска испитивања могу се вршити кад пољо-

привредних научних установа и на пољопривредним 
добрима, а лабораторија испитивања код полуопри-
вредних, техничких и других научних установа, као 
и у сагласности са надлежним министром код ннду-
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стрисм/гх предузећа која се баве производити по-
љопривредних трактора, машина, справа и оруђа. 

Ако Институт нема довоља,н број стручњака или 
нама специјалног стручњака аа одређену врсту по-
слова, може се за обављање одређеног теренског 
или лабораториског испитивања користити стручња-
цима других установа и предузећа уз претходни при-
станак њиховог руководства. 

- Члан 4 
Испитивање механизације пољопривреде и по-

љопривредних трактора', машин-а', справ,а, и оруђа 
врши се у целој земљи по јединственим методама, 
које на предлог Института преписује Министар по-
љопривреде ФНРЈ у сагласности са Министром те-
шке индустрије ФНРЈ. 

Институт врши испитивање по свом плану рада 
усклађеним са плановима испитивања произвођача и 
потврђеним од Савезне управе за унапређење про-
изводње. 

Републичке установе за механизацију пољопри-
вреде дужне су да своје планове рада доносе у спо-
разуму са Институтом. 

Налази испитивања републичких установа могу 
се употребити само ако су прихваћени од стране 
Института. , 

Члан 5 
Испитивања су обавезна или факултативна. 
Министар пољопривреде ФНРЈ одређује, у спо-

разуму са Министром тешке индустрије ФНРЈ, које 
се врсте и тин леи пољопривредних трактора, машина, 
справа и оруђа подвргава ју обавезном испитивању. 

Факултативна испитивања вршиће се уз накпаду, 
коју пропису,^ Министар пољопривреде ФНРЈ у са-
гласности са Министром финансија ФНРЈ. 

Произвођачи и увозници трактора, машина, спра-
ва и оруђа који подлежу обавезном испитивању, 
дужни су да на захтев Института доставе о свом 
трошку на место испитивања потребан број приме-
рака ради испитивања. 

Институт има првенствено право откупа испи-
таних узорака. 

Члан 6 
Институт има у своме саставу збирку пољопри-

вредних трактора, машина, справа и оруђа, која се 
искључиво може употребљавати за извршење по-
стављених задатака. 

Члан 7 
Овлашћује се Министар пољопривреде ФНРЈ да 

на предлог Института може, према потреби, оснивати 
на пољопоиБредним добрима општедржавног значаја 
теренске почасне станице и уступати им за њихове 
потребе на пољопривредним добрима површину до 
10 хектара. 

Члан 8 
На челу Института стоји директор, кога постав-

ља Министар пољопривреде ФНРЈ у сагласности са 
Претседником Владе ФНРЈ. 

Члан 9 
Институт има посебан предрачун који улази у 

,састав предрачуна Министарства пољопривреде 
ФНРЈ. 

Директор гје наредбодавац за извршење гиредра! 
чуна, ^ 

Члан 10 
Ступањем на снагу-ове уредбе престају важити 

прописи Уредбе о оснивању Савезног завода за ме-
ханизацију пољопривреде („Службени лист ФНРЈ'1 

бр. 1/47). 
Послове укинутог завода преузеће Институт. 
Буџетска средства и сву покретну и непокретну 

имовину, која се нагазила ма управљању Завода за 
механизацију пољопривреде, преузима Институт. 

Службеници укинутог завода постају службени-
цима Института. 

Члан 11 

Ближе одредбе о организацији и раду И.нститута 
прописаће правилником Министар пољопривреде 
ФНРЈ у сагласности са Министром тешке индустрије 
ФНРЈ-

Члан 12 

Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југослаљије". 

19 фебру?'ра 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар нзродне одбране, 

Маршал Југослвије 
I Јосип Броз-Тито, с. р. 

„ Министар пољопривреде, 
инж Мијалко Тодоровић, с. р. 
Министар тешке индустрије, 

Франц Лескошек, с. р. 

156. 

На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, Влад,а, ФНРЈ, 
на предлог Министра за новоослобођене крајеве 
Владе ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

о ОСНИВАЊУ И РАДУ ГЛАВНЕ УПРАВЕ ЗА 
НОВООСЛОБОЂЕНЕ КРАЈЕВЕ 

Члан 1 

У саставу Министарства за новоослобођене кра-
јеве Владе ФНРЈ оснива се Главна управа за ново-
ослобођене крајеве са седиштем у Волоском. 

Главна управа стоји под непосредним руководе 
ством и надзором Министарства за новоослобођена 
крајеве Владе ФНРЈ. 

Чла,н 2 

Задаци Главне упргве су: 
а) да сарађује са надлежним државним органима 

на организована снабдевања новоослобожених кра-
јева, као и да помаже и координира рад свих ор-
гана; 

б) да помаже и координира Рад надлежних др-
жавних органа на унапређењу и организацији поје-
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диних грана народне привреде, здравствено заштит.е 
и социјалног стар.ања, као и културно-просветног жИЧ 
вота новоослобођеног подручја; 

в) да сарађује са народним одборима и помаже 
им при извршењу њихових планских задатака као 
и задатака у вези са обновом и изградњом у ново-
ослобоћеним крајевима; 

г) да прати и координира рад народних одбору 
и њихових сргана и указује и,м помоћ при решавању 
њихових оргами,зационих проблема. 

Члан 3 
На челу Главне управе стоји начелник који ру-

ководи свим пословима Управе, 

Члан 4 
^ Главна управа има засебан предрачун: у оквиру 

предрачуна Министарства за новоослобођене крајеве 
Владе ФНРЈ. 

Начелник Главне управе је наредбодавац за 
извршење предрачуна'. 

Члан 5 
Ближе одредбе о организац,ији и раду Главне 

управе прописаће правилником Министар за ново-
осдовођене крајеве Владе ФНРЈ у сагласности са1 

Претседником Комитета за законодавство и изград-
њу народне власти Владе ФНРЈ. 

Члан 6 „ 
Ова уредба ступ,а иа опату даном објављиван^ 

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

19 фебруара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар за ново ослобођене 
крајеве Владе ФНРЈ, 

Већеслав Хољевац, с. р. 

157. 

На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 
ФНРЈ за доношења уредаба по питањима из народ-
не привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра лаке 
индустрије ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

0 ИЗМЕНИ УРЕДБЕ О ГЕНЕРАЛНИМ И ГЛАВНИМ 
ДИРЕКЦИЈАМА МИНИСТАРСТВА ЛАКЕ ИНДУ-
СТРИЈЕ ФНРЈ, МИНИСТАРСТВА ТЕШКЕ ИНДУ-
СТРИЈЕ ФНРЈ И МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА 

ФНРЈ 

Члан 1 

У чл, 1 Уредбе о генералним и главним дирекци-
јама Министарства лаке индустрије ФНРЈ, Министар" 

ства тешке индустрије ФНРЈ и Мин,истарства рудар-
ства ФНРЈ („Службени лист ФНРЈ" бр. 13/48), а У 
циљу промене назива Генералне дирекције савезне 
индустрије целулозе, дрвењаче и папира, мења се 
тачка 3 и гласи: 

,,З) Генерална дирекција савезне индустрије па-
пира". 

Члан 2 
Ова, урегба ступа на снагу даном објављивање, 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
ЈугославиЈе". 

19 фебруара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар лале индустрије, 
Јосип ЦРЗИ, с. р, 

158. 

На основу чл. 6 у вези чл. 14 Општег за,кона ф 
шумама, Влада ФНРЈ, на предлог Министра шумар-
ства ФНРЈ, издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ЗАШТИТИ и ОГРАНИЧЕНА СЕЧЕ ЦРНОГ, 
ГРАБА (05ТКУА САКР1МР01ЛА) 

1) Црни граб (0з1гуа сатрјшГоИа) се може сећи 
само као сировина за производњу текстилних чун" 
кова. к I 

2) Ов,а наредба не односи се на сечу ове верете 
дрвета у циљу мелиорације шикара (ресурекција) ис^ 
под 16 см пречника. 

3) Шумска газдинства и народни одбори водиће 
евиденцију о сечи и коришћењу ове врсте дрвета на 
начин који одреди министарство шумарства народне! 
републике. 

4) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

IV бр. 1495 
19 фебруара 1949 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране! 
Маршал Југо слави је 

Јосип Броз-Тито, с. р, 
Министар шумарства, 

др Васа Чубриловић, с. р. 
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159. 
На основу чл. 4 Уредбе о снабдевању становништва, а на предлог Министра трговине и снабде-

вања ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ АРТИКАЛА И КОЛИЧИНА КОЈИ УЛАЗЕ У САВЕЗНО ОБЕЗБЕЂЕНО СНАБДЕВАЊЕ 

I. — Потрошачима преузетим на обезбеђеноснабдевање, према категорији у коју су разврстани, 
обезбеђују се следеће врсте и количине артикала: 

А. РЕДОВНЕ КОЛИЧИНЕ ПРЕДМЕТА ИСХРАНЕ 

Врсте и количине артикала 

Хлеб Гриз Гриз Масноће Месо Шећер Какао Кафа Сува 
Категорија потрошача пшен. кукуруз производи сла,нива 

гр гр гр гр гр гр гр "" гр гр 

Р-1а јамски 1000 — 3200 1500 8500 1750 — 200 — 

Р-1а 850 3200 1500 7500 1500 — 200 — 

Р-16 750 1—1 2800 1400 6000 1200 — 150 — 

Р-шумски 1000 — — 1500 — " 1000 — — 2400 
Р-ж1 850 јн - - 3200 1500 3000 1500 — 200 — 

Р-ж2 750 2800 1400 3000 1200 — 150 — 

Р-1 700 — — 1200 3000 1000 — 150 — 

Р-2а 1 500 — 2400 1100 4500 1100 — 100 — 

Р-2 500 1 — 1100 2500 900 — 100 
Р-3 400 — 1000 2000 800 — 100 
г ЗОО — 600 1600 600 — — 

1Д-1 ЗОО 1000 .— 400 600 750 100 — 

Д-2 ЗОО 900 — - 600 1000 750 200 — 

Д-3 350 — — 800 1200 800 ЗОО — — 

Количине артикала у горњој табли одређене су месечно а за хлеб дневно. 
Рударским јамс,ким радницима и службеницима који раде у јамама обезбеђује се и посебни додатак 

од 6.000 гр. пшеничног брашна месечно, 

Б. ДОПУНСКЕ И СПЕЦИЈАЛНЕ КОЛИЧИНЕ 
ПРЕДМЕТА ИСХРАНЕ 

Категорија 
потрошача Месо Мас-

ноће Шећер Хлеб. 
брат. 

Бело 
браш. 

гр гр гр гр Гр 

Труднице 
Болесници 
ван болнице 
Ударници 

1500 

1500 
1500 

500 

500 
750 

1600 

1000 
1000 1000 

1000 

Количине артикала одређене су месечно. 

В. -- САПУН 

Категорија потрошача 
Сапун за 
прање и 
умивање 

гр 

Сапун за 
бријање 

гр 

Р-Ја јамски 
М а , Р-16, Р-ш 
Р-ж1, Р-ж2, Р-1 и Р-2а 3000 200 ' 
Р-2, Р-3 2600 200 
Г 2100 200 
'Д-1 3000 — 
Д-2, Д-3 2100 -

Количине сапуна одређене су годишње. 
Сапун за бријање издаје се само мушким потро-

шачиша. 
II. —' У савезно обезбеђено снабдевање улазе 

следећи индустрији производи: 

А. — ТЕКСТИЛ 
1) Памучне тканине (и конфекција од њих), и 

то: за рубље, постељину, женске хаљине, мушка оде-
ла, поставу, међупоставу, покриваче, пеленице, мара-
ме и шамије, за пешкире, декорацију (намештај), 
јор гане, за домаћинство (асталски чаршави, салвете, 
кухињске крпе), за мадраце (душеке), марамице 
(џепне); 

2) Вунене тканине (и конфекција од њих), и то: 
за мушка одела и женске костиме од влачаног и че-
шљаног предива, шајак и чоје, за женске хаљине од 
влачаног и од чешљаног предива, за мушке и женске 
зимске капуте и огртаче (мантиле), за шалове, ћебад 
(људски покривачи); 

3) Тканине од вештачке свиле (и конфекција од 
њих), и то: за женско рубље, женске хаљине, по-
ставу, јоргане, мараме и шамије; 

4) Конац свих врста; 
5) Чарапе, и то: памучне, (мушке, женске, дечи-

је), вунене (мушке и ж епске), од вештачке свиле 
(женске); 

6) Трикотажне израде: рубље (памучно и од ве-
штачке свиле), плетени одевни предмети (вунени и 
памучни), плетени вазелин, плетене завесе; 

7) Ланене тканине за међупоставу; 
8) Кудељне тканине за сламарице и јастучнице и 

готове (конфекционисане) сламарице и јастучнице; 
9) Јутане тканине за сламарице и јастучнице и 

готове (конфекционисане) сламарице и јастучнице. 
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Б. — ОБУЋА 
1) За потрошаче радничких категорија (ИР-1а, 

ИР-1, ИР-2): радничке' кожне ципеле, гојзерице, ко-
жне чизме, мушке и женске кожне ципеле са кожним 
и гуменим ђоном, мушке и женске сандале са ко-
жним и гуменим ђоном, мушке и женске радничке 
гумене чизме, мушке и женске грађанске гумене чи-
зме, мушке и женске гумене каљаче, плимсолке (плат-
нене ципеле) са гуменим ђоном, гумени опанци. 

2) За остале потрошаче (ИГ, ИД-1, ИД-2): 
а) за одрасле (мушке и женске): мушке и жен-

ске кожне ципеле са гуменим ђоном, мушке и женске 
сандале са гуменим ђоном, гумене чизме грађанске 
(мушке и женске), гумене каљаче мушке и женске, 
плимсолке (платнене ципеле са гуменим ђоном), гу-' 
мени опанци. 

б) за дечаке, девојчице и децу: кожне ципеле 
са кожним и гуменим ђоном, кожне сандале са ко^ 
жним и гуменим ђоном, гумене чизме, гумене каљаче, 
шимсолке (платнене ципеле са гуменим ђоном), гу-
мени опанци. 

в) за дојенчад: ципелице. 
III. — Количине обезбеђених индустриских про-

извода израчунате У куповним тачкицама према' ка-' 
теоријама потрошача износе: 

За категорију потроша,ча ИР-1а 240 тачкица 
За категорију потрошача ИР-1 210 тачкица 
За категорију потрошача ИР-2 180 тачкица 
За категорију потрошача ИГ 120 тачкица 
За категорију потрошача ИД-1 80 тачкица 
За категорију потрошача ИД-2 110 тачкица 
За ударнике 90 тачкица 
За ванредне потребе 80 тачкица 

IV. — Обезбеђене индустрије производе купују 
потрошачи уз куповне тачкице односно уз куповне 
тачкице и купоне са својих потрошачких карата. 
Министар трговине и снабдевања ФНРЈ одређује 
број куповних тачкица који је потребан за куповину 
појединог индустриског производа, као и то који се 
индустрији производи купују уз куповне тачкице, 
ж који уз куповне тачкице и купоне. 

V. — М,инистар трговине и снабдевања ФНРЈ 
може одредити да се одређене категорије потрошача 
снабдевају на основу допунског бона који гласи на 
одређену суму новца и другим артиклима поред ар-
тикала наведених у тач. I и II овог решења. 

VI. — Даном ступања на сна,гу овог решења пре-
стаје да важи Решење о одређивању артикала и ко-
личина који улазе у савезно обезбеђено снабдевање 
IV бр. 1189 од 10 фебруара 1948 године („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 12/48). 

VII. — Ово решење примењиваће се од 1 марта 
1949 године. 

Бр. 1668 
23 фебруара 1949 године' 

Београд '1 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југослвије , 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Министар трговина и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р, 

160. 
На основу чл. 11 Уредбе о Народном зајму 

годишњег плана развитка народне привреде ФНРЈ 
прописујем 

П Р А В И Л Н И К 

о ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ИЗВРШЕЊУ УРЕДБЕ О НАРОДНОМ ЗАЈМУ ПЕ-
ТОГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАЗВИТКА НАРОДНЕ 

ПРИВРЕДЕ ФНРЈ 

Члан 1 
У чл. 6 Правилника за извршење Уредбе о Народ-

ном зајму Петогодишњег плана развитка народне 
привреде ФНРЈ („Службени лист ФНРЈ" бр. 47/48) 
на место речи „маја" ставити: „априла", 

Члан 2 
У чл. 10 ст. 2 правилника на место речи „мај'а" 

ставити: „априла". 

Члан 3 
У чл. 11 правилника' додаје се на крају нов став 

који гласи: 
„Када се у циљу поклона врши пренос на државу, 

задруге илм друштвене организације, довољна је пи-
смена изјава преносиоца дата код надлежне пословне 
'јединице Државне инвестиционе банке ФНРЈ или На-
р-одне банке ФНРЈ, а за уписнике Југословенске 
армије и Народне милиције код надлежних команди", 

Члан 4 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

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

Бр. 6180 
^ 21 фебруара 1949 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р, 

1 161. 

На основу чл. 3 Уредбе о снабдевању становник 
штва, а у сагласности са Министром рада ФНРЈ, 
пр опису јем 

У П У Т С Т В О 

О РАЗВРСТАВАЊУ ПОТРОШАЧА У ПОТРОШАЧКЕ 
КАТЕГОРИЈЕ 

I. 
Према врсти, тежини и условни,а ра.да, према 

важности и врсти занимања, према годинама мотре 
теча као и осталим околностима! моје упичу на снаб^ 
девеност, сви потрошачи који су преузети на обев^ 
беђено снабдевање разврставају се у следеће до" 
тросаачке категорије: 

. -,ј,.,. .и,--чА и-,,г 
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а) за снабдевање обезбеђеним предметима исхра-
не у Р-1а јамски, Р-1а, Р-16, Р-шумски', Р-ж1, Р-ж2, 
Р-1, Р-2а, Р-2, Р-3, Г, Д-1, Д-2 и Д-3 

б) за снабдевање обезбеђеним индустриским 
предметима у ИР-1а, ИР-1, ИР-2- ИГ, ОДИ, ИД-2. 

II. 
Развротгсање потрошача у потрошачке катего-

рије Р-1а јамски, Р-1а^ Р-16, Р-шумски, Р-ж1, Р-ж2, 
Р-1, Р-2а, Р-2, Р-3 г-рши се по постојећим прописима 
0 разврставању потрошна у потрошачке категорије. 
Детаљније разврставање потрошача у ове категорије 
одредиће се ближим прописима који су саставни део 
овог упутства. 

У потрошачку категорију Г улазе: породични 
пензионери, материјална необедбгђена лица која нису 
способна за. ири вре ђиа ање, занатлије, лица слободне 
професије (апотекари, лекари, зубари, зуботехничари, 
и адвокати), бабице, такси-шофери, кочијаши, раба-
џије, бединерке, члан ср.и пород-ице потрошача који 
имају Р и Г карте, као и сви остали потрошачи који 
су на обезбеђеном снабдевању, а нису разврстани у 
коју другу потрошачку категорију. 

У потрошачку категорију Д-1 улазе деца до навр-
шене 2 године, у потрошачку категорију Д-2 улазе 
деца од 2 до навршене 7 године живота, у потро-
шачку категорију Д-3 улазе деца од 7 до навршене 
14 године живота. -V 

П1. 
А) У потрошачку категорију ИР-1а улазе: 
радници разврстани у категорије Р-1а јамски, 

Р-1а и Р-16 који раде у рударству, тешкој и војној 
индустрији; трактористи у пољопривреди; радници 
разврстани у категорије Р-ж1 и Р-ж2, који раде у 
железничким ложионицама. а не добијају службену 
одећу; радници разврстани у категорију Р-шумски 
који раде у експлоатацији шума-; обалски и лучкк 
радници; радници разврстани у Р-1 категорију који 
раде у каменоломима, тупиноломина и тунелима; рад-
ници разврстани у Р-1 категорију који раде у инду-
стрији цемента на утовару, истовару и претовару це-
мента и на вађењу сировине. 

Б) У потрошачку категорију ИР-1 улазе: 
радници, службени, ци и намешт епици запослени 

код државних надлештава, установа и предузећа, 
задруга и задружних организација', друштвених ор-
ганизација и приватних послодаваца, уколико нису 
разврстани у категорију ИР-1а; .ученици у привреди; 
војни инвалиди и инвалиди рада; научници и умет-
ници; студенти. 

' В) У потрошачку категорију ИР-2 улазе: 
1 лични пензионери; ученици средњих и стручних 
школа преко 14 година; службеници који по постоје-
ћим прописима добијају одећу и обућу од предузећа., 
установе, надлештва, задруге или организације у ко-
'Јој су запослени (на пример железничар^ поштари и 
сл.); носачи, сплавара тестераши, праље; чланови 
вздатско-приређивачких задруга; бабице. 

Г) У потрошачку категорију ИГ улазе: 
породични пензионери; уживаоци помоћи Држав-

ног завода за социјално осигурање; материјално нео-
безбеђена лица која нису способна за ,привређивање; 
свештеници верских заједница; занатлије; кочијаши; 
рабаџије, такси-шофери; бединерке; лица слободне 
професије (апотекари, лекари, зубари, зуботехничари 
и адвокати); чланови породице лица на обезбеђе-
ном снабдевању, уколико сами нису разврстани у 
потрошачку категорију ИР-121, ИР-1 или ИР-2. 

Д) У потрошачку категорију ИД-1 улазе деца до1 

навршене 2 године, а у потрошачку категорију ИД-2 
деца од 2 до навршене 14 године. 

IV. 
Према потрошачко ј категорији у коју су разврЈ 

стани, потрошачи добиваху одговара-јуће потрошач-
ке карте за предмете исхране и за индустрије про-
изводе. 

Ово упутство примењиваће се од 1 марта 1949 
године. Даном ступања на снагу овог упутства, пре-
стаје да важ,и Упутство о разврставању потрошача 
у потрошачке категорије бр. 1151 од 10 фебруара 
1948 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 12/48). 

Бр. 3995 
23 фебруара- 1949 године 

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

Сагл-асан, 
Министар рада-, 

Љубчо Арсов, с. р, 

162. 

На основу та!. IV Решења о -одређивању арти-
кала! и количина које улазе у савезно обезбеђено 
снабдевање доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА КУПОВНИХ ТАЧКИЦА 
КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА КУПОВИНУ ИНДУСТРИ-
СКИХ ПРОИЗВОДА ОБЕЗБЕЂЕНОГ СНАБДЕВАЊА 

1. — За куповину појединих индустриских про-
извода отсецаће се следећи број куповних тачкица: 

I. — ТКАНИНЕ (МЕТ ДРСКА РОБА) 
1) Памучне тканине 

за рубље — једнострук ширина: 
в) пуплин и градл 6 тачкица 
б) остало 4 „ 

за. постељину: ^ 
а) дамаст и инлет 

једнострука ширина 6 „ 
дво-струка ширина 12 „ 

" трострука ширина 16 „ 
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б) остале: в) круто платно — једнострук 
једнострук ширина 4 тачкица ширина 8 тачна 
двострука' ширина 10 II 
трострука ширина 14 0 б) Кудељне и јутане тканине: 

за женске хаљина — ,нед нос то уха типика: за сламарице и јастучнице (114 см) а) кордсомот и дифтин за сламарице и јастучнице (114 см) 4 н а) кордсомот и дифтин 6 П 
за сламарице и јастучнице (114 см) н 

б) остало 4 п 
за мушка одела: П. — КОНФЕКЦИЈА 

а) за радна одела (градл-дрил) 1) за мушкарце преко 14 година: 
једнострука ширина 4 II а) п а м у ч н а : 
двострука ширина 8 II кошуља са ду гим рук доима 10 и 

б) остало (штрукс, хлаче вин а, саг кошуља са кратким рукавима 9 II 
лиз корд-сомот и сл.) гаће дуге 7 II 
једнострук ширина 6 И гаће кратке 5 II 
двострука ширина 10 II пиџама 22 II 

за поставу — јед но струка ширина 4 II ноћна кошуља 16 II 
двострука ширина 8 II капут (сако) 20 II 
за међупостгву 4 II панталоне 12 II 
за (пеленице — једнострука ширина 4 II дводелне одело (капут и панта!-
за на,мештај — двострука ширина 20 II лоне) 32 II 
за ј-орг ане — двострука ширина 8 II одело троделне (капут, панта-
за мадраце — двострука ширина 12 II лоне и прслук) 

радн-о одело: из једног дела 
36 II 

2) Вунене тканине (комбинезон) 18 II 
за мушка одела од глачаног предива . — . из два дела 20 II 

двострука ширина 14 II радни; мантил 16 II 
од чешљаног предива — двострука виндјакна 14 II 

ширина 30 И 
б) в у н е н а : шаја,к и чоја двострука ширина 14 II б) в у н е н а : 

за женске хаљине: од влачаног пре- капут (сако) 30 II 
дива двострука ширина 10 II панталоне, пумперице, чакшире 

од чешљаиог предива д,вострука и сл. 18 II 
ширина 20 II одело дводелно (капут и панта-

за мушке зи-мске капуте — двострука лоне) 48 П 
ширина 26 II одело троделне (капут, панта-

за мушке мантиле (огртаче) — дво-
14 

лоне и прслук) 55 II 
струка ширина 14 џ зимски капут дуги 70 II 

за женске зимске капуте — двострука зимски капут кратки (микадо) 55 И 
ширина 18 II мантил (огртач, хубертус) 50 1) 

за женске мантиле (огртаче) — дво- скијашке оделе 45 II 
струка ширина 10 II виндјакна 30 II 

међуп ост,ава: 
2) За женска лица преко 14 година: а) росхар (40 см) 6 9 , . 1 2) За женска лица преко 14 година: 

б) пластика (80 см) 8 II а) п а м у ч н а : 
в) вунена међупостава (140 см) 10 II комбинезон (кошуља) 

гаћице 
8 
4 

п 
п 

8) Тканине од вештачке свиле 1 пиџама 20 II 
за женско рубље -— једнострука 

8 
1 ноћна кошуља 16 ! 

п" 
ширина 8 н ! хаљина: а) од норд-со мота или 

за женске хаљине —- Једностр. 
12 

дифтина 20 II 
ширина 12 II б) од других памучних 

за поставу — једнострука 
10 

тканина 16 II 
ширина 10 II блуза 7 II 

за поставу — двострука ширина Д) и сукња 7 " 1 
1Ј1' 

за јор гане — двострука ширина 16 и кецеља дуга 6 „ II 

А) Ланене тканине: 
кецеља кратка 4 п 

А) Ланене тканине: радно одело из два дела '18 о! 
ланене тканине за међудоставу: радно одело иа једног дела 1 

а) јадровина (сегл) — једно струка 
10 

(комбинезон) ' 1 16 
ширина 10 и ! радни мантил И4 II 

0) кавафас ^ једносгрука ширина 8 Лг' виндјакна Ј ;12 
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б) в у н е н а : 
хаљина 18 тачкица 
капут (сако-јакна) од костима 24 „ 

п сукња 12 „ 
I комплетан костим (сако и сукња) 36 „ 
\ зимски капут 45 „ 
; мантил (огртач) 30 „ 

скијаджо одело 46 „ ј 
виндјакна 22 „ I 

3) За дечаке преко 2 до 14 година: 
а) п а м у ч н а : 
ч кошуља са! дугим рукавима 6 

кошуља! са кратким рукавима 5 
гаће дуге 3 
гаће кратке 2 
пиџама 10 
ноћна кошуља) 8 
капут (сако) 12 
панталоне (кратке) 6 
панталоне дугачке 8 
комплетно одело (са кратким 

пантадонама) 18 
комплетно одело (са дугим пан-

талонама) - 20 
виндјакна 10 

б) в у н е н а : 
капут (сако) 18 
панталоне кратке 8 
панталоне дувачке 12 
комплетно одело (са кратким 

панталонама) 26 
комплетно одело (са дугачким 

панталонама) 30 
зимски капут 30 
мантил (огртач-хубертус) 25 
скијашке одело 25 
виндјакна 15 

'4) За девојчице преко 2 до 14 година: 
а) п а м у ч н а ; 

III. — ТРИКОТАЖА 

1) За мушкарце преко 14 година: 

кошуља памучна са дугим рука-
вима 8 тачкица! 

кошуља памучна са кратким ру-
кавима 7 „ 

кошуља од вештачке свиле 
(шармез) са дуг. рукавима 16 „ 

кошуља од вешт. свиле (шармез) 
са кратким рукавима 14 „ 

гаће памучне дуге 7 „ 
гаће памучне кратке 5 „ 
поткошуље памучна летња 6 „ 

, поткошуље памучна зимска 8 „ 
мајица памучна без рукава 5 „ 
памучни џемпер (пуловер-пр-

слук) са рукавима 10 „ 
памучни џемпер (пуловер-пр-

слук) без рукава 8 „ 
вунени џемпер (пуловер-прслук) 

са рукавима 20 „ 
вунени џемпер (пуловер-пр-

слук) без рукава 16 „ 

2) За женска лица преко 14 година: 
комбинезон памучни 6 „ 
комбинезон од вештачке свиле 12 ,, 
женска спаваћица од шармеза 20 „ 

I гаћице памучне 4 „ 
гаћице од вештачке свиле 6 ., 
поткошуље памучна 5 „ 
блуза од вештачке свиле (шар-

мез) 14 
џемпер (пуловер -прслук) памуч-

ни са рукавима 10 „ 
џемпер (пуловер-прслук) памуч-

ни без рукава 8 „ 
џемпер (пуловер-прслук) вунени 

са рукавима 20 
џемпер (пуловер-прслук) вунени 

без рукава 16 „ 

3) За дечаке преко 2 до 14 година: 
кошуља 4 -Г 1 

II кошуља памучна са дугим ру-
гаћице ! 2 М кавима 6 „ 
пиџама 10 кошуља памучна са кратким 
ноћна кошуља 8 п ; рукавима 5 II 
хаљина 8 гаће дуге 5 II 
сукња! 4 . 1 

1 гаће кратке 4 г, 
блуза 4 1 поткошуље памучна летња 4 II 
кецеља 3 

п 
поткошуље памучна зимска 6 II 

виндјакна 10 п мајица памучна без рукава 3 „ виндјакна 
1! џемпер (пуловер-прслук) памуч-

б) в у н е н а ; . ч 1 ни ' а рукавима 7 1, б) в у н е н а ; . 
10 

1 џемпер (пулопер-ирслук) памуч-
4 хаљина 10 1 II ни без рукава 5 „ 
I! зимски капут ! 30 II џемпер (пуловер-прслук) вуне-
; мангал (огртач) 25 II ни са рукавима 12 „ 
(1 капут (сако-јакна) од костима 16 II џемпер (пуловер-прсЛук) вуне-

сукња 8 II ни без рукава 8 II 
комплетан костим (сако н сукња) 24 II скијашке одело (тренерица) па-
виндјакна 10 П мучно 14 II 

в) За децу до 2 године: 
пеленице (80X80) 
кошуљица 
гаћице 
бенкица 
од ел це 
хаљиница 
капутић 

3 
1 
1 
1 
6 
4 

12 

4) За девојчице преко 2 до 14 година: 
комбинезон памучни 4 
комбинезон од вештачке свиле 7 
гаћице памучне 2 
гаћице од вештачке свиле 4 
поткошуље памучна летња 4 
поткошуље памучна зимска 6 
блуза од вештачке свиле 8 
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памучни џемпер (пуловер-пр-
слук) са- дуг рукавима, 

памучни џемпер (пул)ов ер-пр-
слук) без рукава 

вунени џемпер (пуловер-прслук) 
са дуг, рукавима 
вунени џемпер (пуловер-прслук) 

без рукава 
скијашки одело (тренерице) па-

мучно 

7 тачкица 

5) За децу до 2 године: 
кошуљица 
гаћице 
бенкица 
капица 
плетено оделце 
пантзлонице — 

6) О с т а л о : 
Плетене завесе: 

— тренерице 
шпигл хо зи е 

а) двострука, ширина. 
б) трострука ширина 

Плетени вателин: а) једнострук ши-
рина 

б) двострука ширина 

5 

12 

14 

10 
20 

4 
8 

IV. ЧАРАПЕ: 

мушке вунене 6 
мушке и женске памучне (крат-

ке-сокие) 2 
мушке и женске памучне (дуге, 

доколенице) 4 
женске од вештачке свиле 8 
дечиЈе памучне кратке 2 
дечије памучне дува.чке и доко-

ленице 3 

У, ОСТАЛА ТЕКСТИЛНА РОБА: 

Конац памучни (за сваких 100 м) 1 
крпанац (штопвол) за сваких 50 м 1 
свиленац-фирц-потконац и ост. 

срете конца (за сваких 50 м) 1 
памучни покривач (велики 140Х 

190) 
памучни покривач (мали 60 X 90 

см.) 
пешкир мали (40X50 см. и 

44 X 54 см.) 
пешкир велики (50 X 100 см.) 
пешкир велики фротир 
столњаци (комад 1,40 X 1,40 см) 
салвети — убруси (комад) 
кухињске крпе (комад 60 X 60 см) 3 
ћеб? вунено (велико 140 X190 

см.1 28 
јорган памучни велики 32 
јорган памучни мали (дечји) 16 
јорган од вештачке свиле велики 48 
памучни прекривени з-а кревете 

(гарнитура сд 3 дела) 50 
мараме и шамије (комад): 

а) памучне 4 
б) од вешЈачке свиле 10 

мар-амице (мушке и женске) комад 2 
вунени шалови (комад): а) плетени 6 

б) ткани 6 
плетене рукавице (пар): 

а) вунене: за одрасле 5 
за децу 3 

плетене рукавице (пар): 
а) памучне: за одрасле 4 

за децу 2 

16 

'4 

15Н1 

мадраци: а) троделни1 (3 комада) 60 тачкица 
б) једноделни (један 

комад) 54 
кудељнзе или јутана сламарица „ 

(ком,ад) 16 „ 
куделина или јутана Јастучица 

(комад) 3 „ 

VI. — ОБУЋА 

Радничке ципеле 
Кожне ципеле (грађанске): 

а) са једним кожним ђоном: 1 

почев од броја 39 надаље 
почев од број,а 35 до броја 38 

закључно 
почев од броја 22 до- броја 34 

закључно 
почев од броја 18 до броја 21 

б) са дуплим кожним ђоном: 
почев од броја 39 надаље 
почев од број,а 35 до броја 38 

закључно 
почев од броја 22 до броја 34 

закључно 
в) са гуменим ђоном: 

почев ог броја 39 надаље 
почев од броја 35 до броја 38 

закључно 
почев од броја 22 до броја 34 

закључно 
почев од број,а 18 до броја 21 

закључно 
Гојзери-це 
Кожне чизме 
Гумене чизме: 

а) радниче 
б) грађанске: почев од броја 39 

надаље 
почев од броја 35 до броја 38 

закључно 
почев од броја 22 до број,а 34 

закључно 
Гумене каљаче: 
почев од броја 39 надаље 
почев од броја 35 до броја 38 

закључно 
почев од број.а 22 до број,а 34 

закључно 
Гумени опанци: 
почев од броја 39 надаље 
почев од броја 35 до броја 38 

закључно 
почев од број,а 22 до броја 34 

закључно 
Сандале кожне: 

(I) са , к о ж н и м ђ о н о м : 
почев од броја 39 на.даље 
почев од броја 35 до броја 38 

закључно 
почев од број,а 22 до броја 34 

закључно 

б ) с г г у м е н и м ђ о н о м : 
почев од броја 39 надаље 
почев од броја 35 ДО броја 38 

закључно 
псчев од броја 22 до броја 34 

закључно 
Платнене ци,пеле са гуменим ђо-

ном (плимсолке) 
почев од броја 39 надаље 
почев од броја 35 до броја 38 

закључно 
почев од броја 22 до броја 34 

закључне1 
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2. — Код тканина рачуна се: 
а) једнострука ширина до 100 см закључно 
б) двострука ширина преко 100 до 155 см 

закључно 
в) трострука ширина преко 155 см. 

Број тачкица рачуна се: 
а) мод тканина за 1 метар дужине 
б) код конфекције и трикотаже за 1 комад 
в) код обуће, чарапа и рукавица за 1 пар. 

Број тачкица за комплетан кројачки прибор 
рачуна се према броју тачкица' за материјал из ко-
јег је прибор састављен. 

3. — Сви текстилни производи и обућа, који су 
побројани у тач. 1, продаду се потрошачима само 
уз отсецање прописаног броја тачкица изузев конца 
који се продаје уз отсецање одређеног купона за 
конац и прописаног броја тачкица. 

Већи или мањи број тачкица за куповину поје-
диног артикла, него што је про.писан овим решењем 
као и везивање куповине појединог артикла за-
отсецање купона или за друге услове може пропи-
сати само Министар трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Текстилни производи и обућа за које овим ре-
шењем нису прописане тачкице не могу се прода-
вати у обезбеђеном снабдевању. 

4. — Ово решење примењиван се од 1 марта 
Ц949 године. Даном ступања на. снагу овог решења 
престаје да важи Решење о одређивању броја ку-
повних тачкица који јс потребан за куповину инду-
стријских производа обезбеђено!4 снабдевања- („Слу-
жбени лист ФНРЈ' бр. 12/48). 

Бр. 3993 
23 фебруара 1949 године 

--- . Београд 
^ Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

Г 163. -

На основу тач. V Решења Владе ФНРЈ о одређи-
Мњу артикала и количина које улазе у савезно обез-
беђено снабдевање доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О СНАБДЕВАЊУ ПОТРОШАЧА ИНДУСТРИСКИМ 
ПРОИЗВОДИМА НА ОСНОВУ ДОПУНСКИХ БО-

НОВА 

1. — Потрошачи, који су на савезном обезбеђе-
н и снабдевању текстилом и обућом, могу на основу 
допунског бона (посебне потрошачке карте за допу.н-
ско снабдевање) куповати по нижим јединственим 
венама све индустрије производе који су у сло-
бодној продаји изузев прехранбених производа. 

2 — Право на допунски бон имају они потро-
шачи који на-јмање 3 месеца испуњавају прописане 
'Услове за преузимање на савезно обезбеђено снаб-
девање текстилом и обућом 

3. - - Допунски бон садржи одређени број ку-
пона који гласи н-а новчане износе. 

Допунски бон издаје -се на име потрошача и 
вежи 081М0 уз основну потрошачку карту за текстил 
и обућу, па престанком важности ове карте престаје 
к важност допунског бона. 

4. — Потрошачима свих категорија издаје, се 
допунски бон на износ од 600.— динара. 

5. — Куповина робе ва основу допунског бона 
врши се на следећи начин: 

Потрошач плаћа га купљену робу нижу једин-
ствену цену а за разлику између ниже и више једин-
ствен цене предаје одговарајући бр-ој купона са до-
пунског бона. (Пример: Ако је виша јединствен-а цена 
купљене робе 400.— дин-ара, а нижа јединствена цена 
100.— динара, потрошач ће платити 100.— динара у 
готовом новцу и ЗОО.- динара у купо-нима). 

Ако је виша јединствена цена купљене робе већа 
од укупног износа ниже јединствене цене и износа 
пред-атих купона потрошач ће ову разлику (остатак) 
исплатити у готовом новцу. (Пример: Ако је виша 
јединствена цена купљене робе 1.200.— динара, нижа 
јединствена цена ЗОО.— динара, а потрошач распо-
лаже са купонима у износу од 400.— динара, он ће 
платити у купонима 400.— динара и у готовом новцу 
800.— динара). 

6. — На основу допунског бона потрошачи могу 
куповати индустриске производе у свим продавница.ма 
које продају ове производе у слободној прод-а-ји. 

7. — Потрошачу који накнадно стекне право на 
добијање допунско.г бона поништиће се одговарајући 
број купона сразмерно времену у којем није имао 
право на обезбеђено снабдевање, рачунајући од 
1 марта 1949 године. 

8. — Руковање и издавање допунских бонова 
врши се на начин прописан Упутством о штампању, 
руковању и издавању потрошачких карата и о прав-
дању продате робе обезбеђеног снабдевања. 

Штампање допунских бонова врши Министарство 
трговине и снабдевања ФНРЈ. 

9. — За робу коју продају на основу допунских 
бонова тр-говачка предузећа, имају право на накнаду 
разлике између нижих и виших јединствених цена 
према прописима које доноси Министар фин-ансија 
ФНРЈ. 

10. — Ово решење примењиваће се од 1 марта 
1949 године, а Решење о снабдевању потрошача инду-
стриским пр-оизводим-а на основу допунских бонова 
бр. 7107 од 29 априла 1948 године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 38/48) престаје да важи. 

Бр. 3994 
23 фебруара 1949 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 
Сагласан, 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

'164. 

На основу члана 4 Закона о поштанско-теле-
графско-телефонеким таксама („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 81/46 и бр. 105/46) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ЕМИСИЈЕ ПРИГОДНИХ 
ПОШТАНСКИХ ФРАНКО МАРАКА „ДЕСЕТОГО-

ДИШЊИЦА ПЛАНИЦЕ" 

На дан 13 марта 1949 године пустиће се у течај 
емисија пригодних поштанских франко марака по-
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водом прославе десетогодишњице изградње скакао НАРОДНЕ НОВИНЕ 
нице на Планини у следећим вредностима и количини: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

I.) марке од 10— динара боје ружичасте ХРВАТСКЕ 
160.000 комада; и „Народне новине", службени лист Народне Рец-

,о „„„„ цспгулл публике Хрватске, у броју 16 од 19 фебруара 1049 2) марке од 12— динара боје плаве 150.000 „ Г С д И Н С ) објављују; 
комада. Решење о одређивању сточарских рејона и Ој 

Марке приказују: од 10.— динара скакаоницу нормама! по којима ће се одређивати обавезна ибПов 
на Плшици а од 12.— динара смучара у скоку. рука стоке у појединим рејонима.; 

Ова емисија марака биће у продаји код свих . ^ е њ е 0 ДРУЖИМ (везаним) ценама кокоши-
већих пошта у земљи од 13 марта 1949 године др Ј . 1д л„ „„ 1Л ,Л „ 
12 маја 1949 године закључно, од кога дана губе У бР°ЈУ 1 6 2 3 Фебруара 1949 године обЈаж-
своју франкатурну вредност. - р е ш е њ е о а ) м , 0 р т и з а ,ц и 0 н и м С Т Ш ) 2 м а држа,,ни. 

Бр. 5075/49 индуетриских произвођачких предузећа локалнбЕ 
10 фебруара 1949 године З н а ч ^ а З а пл,анску годину 1949; 

^ к - Решење о подручјима на кожма се може прњ 
београд знавати олакшица из чл. 6 Уредбе о олакшицама н 4 

Министар пошта1, р е з а н а доходак и наплати пореза на доходак пути!; 
џ др Заим Шарац, с, р, обуставе; 

— — — — — — — — — — — — Упутство Еа финансирање локалних инвестицију 

1Ј-? Л \ \ А ^ Г Г 1 1 П \ / П 1 д Т л С 1 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОБа г македоније 
„Службен весник Народне Републике Македо^ 

НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА у броЈу 3 од 15 фебруара 1949 године Л 
Уредбу о порезу на доходак; 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ Уредбу о нижим балетским школама; 
СЛОВЕНИЈЕ Уредбу о оснивању Студентоког дома у Скопљу! 

хг „ п л ' г ,, Уредбу о укидању Комитета за! задругарСтво. „Урадни лист Народне Републике Словеније" у ^ ц 
броју 5 од 8 фебруара 1949 године објављује: 

С А Д Р Ж А Ј " Указ о промени назива Министарства за- инд^ ^ ' С л 
Народне" Републике СловениТе,Та^СТВ° " ^ ^ ^ У к г а " одређивању предузећа републици " народне Републике словеније, к о г з н а ч а Ј а ,,СрбОкварц" за предузеће 

Решење о .наимеиовању привремених арбитара олштедржавног значаја 269 
при републичкој арбитражи. 164. Уредба о обавезном држању стоке и 

У броју 6 од 16 фебруара 1949 године објав-' унапређењу сточарства на земљораднич-
. . . ' ^ г ј г ким газдинствима 265 

165. Уредба о оснивању и раду Савезног ин-
Уредбу о друмском промету; статута за механизацију пољопривреде 266 
Уредбу о оснивању главних дирекција министар- 156- Уредба о оснивању и раду Главне управе ства шумарства и дрвне индустрије Народне Репу-- , „ Џ иовоослобођене кра-еве 267, 

блике Словеније- 1 б 7 , уРеД5а ' с измени Уредбе о генерални-м 
и главним дирекцијама Министарства ла-

Уредбу о оснивању Управе за недржазну дрвну к е индустрије ФНРЈ, Министарства те-
производњу и Управе за народне паркове; Шке индустрије ФНРЈ и Министарства 

Решење о оснивању . грађевинских инспекција рударства ФНРЈ 268 
ири неким народним одборима.; Ж Наредба о заштити и ограничењу сече ј 

црног граба (О.Чтуа са гр ша Гота) 268 
Решење о одређивању сточарских рејона и о 159. Решење о одређивању артикала и коли-

нормаода по- којима ће се одређивали обавезна пре- ч и н а к , 0 ј е у Л а з е у савезно обезбеђено 1 ( 
деја у појединим рејонима. снабдевање 269 

160, Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о извршењу Уредбе о Народном 

СЛУЖБЕНИ (ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ зајму Петогодишњег плана развитка, на-
СРБИЈЕ родне привреде ФНРЈ 270 

„ „ „ , . „ 161. Упутство о разврставгњу потрошача у „Службени гласник Народне Републике Србије потрошачке категорије 270 
У броју 9 од 21 фебруара 1949 године објављује: 162 . Решење о одређивању броја куповних 

"Упутство 0 спецификацији и документација разч тачкица који је потребан за куповину 
лике у цени материјала у структури- цене државних индустријских производа обезбеђеног 
индустриских произвођачких предузећа локалног зна- снабдевања 271 
чај,а,: 163. Решење о снабдевању потрошача инду-

, л , л истриским производима на основу допун-
Наредбу о одбрани од поплаве у 1949 РОДИНИ, с к и х б о н с в а — — — —. 275 
Решење о амортизационим стопама за државна 164. Решење о пуштању у течај пригодних 

индустријска произвођача предузећа локалног зна- поштанских франко марака „Десетогоди-
,уаја. шњица Планине" — ј ј ^ 

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

Југословенског штампаног предузећа, Београд 


