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673. 
'На основу чл. 74 ст. I1 тач. 5 Устава ФНРЈ, ,а У 

, циљу правилне примене закона, Президијум Народне 
, скупшт,ине ФНРЈ д,аје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
ЧЛ. 23 ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ И ДЕЛОВАЊУ 

; КРЕДИТНОГ СИСТЕМА 

П,рем.а чл. 23 Закона о уређењу и. деловању кре-
дитно,г система („Служ,бени лист ФНРЈ"' бр. 68 од 23 
августа 1947 године) постојећа кредитна предузећа 
из државног сектора могу се укидати или спајати 
реше,њем Владе ФНРЈ, н-а предлог Министр,а финан-
сија ФНРЈ. 

'По смислу ове уредбе, овим се дало овлашћење 
Влади ФНРЈ да укида једно или више кредитни,х пре-
дузећа, изузетно од чл. 4 и 22 Основног закона о 
државним привредним преду,зећима. Према томе, о-
стаје шз даље траво надлежн,их органа по Основном 
закону, о државним привредним предузећима да и 
сами доносе одлуку ЈО- престанку кредитног 'преду-
зећа, које се налази у њиховој- надлежности. 

С. бр. 1994 
21 октобра 1947 године 

Београ,д 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике ЈугославиЈе 
Секретар, ж Претседник, 

Миле Перуничић, ,с. р. ДР Иван Рибар, с, р. 

не службе и 55 година живота, у случају отказа слу-
жбе, одредиће се пензија. ' 

Ова одредба има се схватати тако да службени-
ци који у̂  моменту престанка службе на основу от-
каза немају бо односно 55 година живота, али испу-
њавају све ост,але- услове за пензију ,по одредбама 
Закона о установљен^ права на пензиЈУ и о пензи-
описању државних службеника, не губе право на 
пензију, него им се само одлаже одређивање пензије 
до навршетка 60 односне 55 година старости. Према 
томе, таквим службеницима може се доцније одре-
дити) пензија када буду навршили 60 односно 55 го-
дина живота. 

Овим се не дира у права која ће стећи ова лица 
.применом Закона о социјалном осигурању н,а држав-
не службенике. 

С. бр. 1994 
21 о-ктобра 1947 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Ј у г о с л а в ^ 
Секретар, Претседник, 

Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с, р. 

675. 
На основу члана 18 Закона о служби у Југосло-

венској армији Влада ФНРЈ, на предлог Министра 
народне одбране, доноси 

674. 
На основу чл. 74 ст. 1 тач. 5 Устав-а ФНРЈ, ,а У 

циљу .пр-авил-не примене закона, Президијум Народне 
скупштине ФНРЈ д,аје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
т . 50 ЗАКОНА О УСТАНОВЉЕН^ ПРАВА НА 

ПЕНЗИЈУ И О ПЕНЗИОНИСАЊУ ДРЖАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА 

По чл. 50 ст. 1 Закона о установљен^ права на 
пензију ,и о .пензионисању државних службеника, 
службенику коме ^служба буде отказана по Закону 
о државним слу,жбеницима после ступањ,а на снагу 
овог закона, док се не спроведе обавезно социјално 
осигурање државних службеника одредиће се пен-
зија, и то мушкарцу ако је навршио 60 година жи-
вота, а жени ако је н.аврши,ла 55 година живота, уз 
гуслов да има најмањ-е 10 го.дина ефективне службе. 
Службенику који има навршених 35 годи.на ефектив-

У Р Е Д Б У 

О ПЕНЗИЈАМА ВОЈНИХ ЛИДА 

Опште одредбе 
Члан 1 

На пензију или помоћ по овој уредби имају 
право: подофицири, официри, генерали и адмирали 
и војни чиновници на служби у Југословенској ар-
мији, као и чланови њихових породица. 

Члан 2 
Пензија се одређује према годинама признатим 

за пензију ,и пензијском основу. 
Основ за одређивање пензије је основна плата 

и додатак на године службе у моменту стављања 
у пензију. 

Члан 3 
Једно лице не може примати две пензије, већ 

има право избора. 
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Члан 4 
Личну или пород,ичну пензију не могу примаш 

лица моја имају стални чист месечни приход већег 
од пензионог основа по коме Је пензија одређена, 
или од 6.000.— динара, ако Је пензиони основ мањи 
од оне суме. Ако тај прихгд износи мање, онда ће 
се пензија исплаћиван само ако збир пензије и 
прихода не прелази пензиони основ односно 6.000.— 
динара. Ако је збир већи, пензи-ј,а ће се наплаћивати 
умањена за износ разлике између тога збира и аен-
зисшг основа односно 6.000.— динара. 

Члан 5 
Пензија по оној уредби може се уживати у ино-

странству само по одобрењу Министра финансија 
ФНРЈ. 

Члан 6 
Забрана за привотно-пр^вна и д,р жанеа потражи-

живања може се ставити до- 1/3, а за алогментацију 
до 1/2 пенале односно домоћи, без додатка на децу. 

Члан 7 
По смрти личног пензионера исплатиће ће се 

члану породице који је поднео трошкове сахране, 
на име полребнине, двоструки месечни износ пензије, 
без икаквих одбитака, Ако су погреб извршила тре-
ћа лица, припада им накна,да стварно учињених тро-
шкова највише до износа погребник е, У случају да 
трошкови сахране износе мање од погребнине, ра-
злика припада породици умрлог пензионера. 

Члан 8 
Сви лични п а р т н е р и обавезни су улагати до-

прино.с у пензиони фонд. Висину доприноса одре-
ђује Министар финансија ФНРЈ у споразуму са Ми-
нистром рада ФНРЈ.' 

Члан 9 
Издаци за личне и породичне пензије и остала 

издавања по овој уредби предвиђаће се у предрачуну 
прихода и расхода Министарства рада ФНРЈ. 

Члан 10 
Решење о регулисању пензије доносиће Мини-

стар народне одбране. 
Против овог решења може се уложити жалба у 

року од 30 дана ло при Јему решења Влади ФНРЈ, 
преко' Министарства народне одбране. 

т 
Личне пензије 

Члан И 
Подофицир, официр, генерал и адмирал и војни 

чиновник који има 10 година службе признате за 
пензију стиче право на пензију ло, прописима ове 
уредбе кад наврши 55 година живота ако је мушка-
рац, односно 50 година ако је жена, или ако постане 
неспособан за лр наређивање. 

Лице из ст. 1, које има 60 година живота ако је 
мушкарац, односно 55 година ако је жена, са 10 
полина службе при,знате за деизму, ставља се у пен-
зију ако то за,хтева. 

Члан 12 
Лице из члана 1, које је активно учествовао У" 

Народноосло-бодилачмој борби, па је услед наруше-
ног здравља постало нес,пособно за службу у Армији 
стиче право' на ,пензиј,у без обзир,а иа године живота. 

Ако овакво лице нема 10 година службе за пен-
зију одредиће му се пензија ка,о да има 10 година 
службе. 

Члан 16 
Лицу ,из члана Г, које 3601Г озледа или повреда 

^добивених без сво^е кривице у рату или на слу-
жбеном послу или поводом таквог посла у миру, 
постане неспособно за сл,ужбу у Армији, односно 
прив ређ ив ање, при,зн,аје се право на пуну пензију 
без обзира на године службе и доба живота. 

Члан 14 
У године слу,жбе за пензију по ово ј уредби при-

знаје се: 
У ефективном трајању време проведено: 
1) нг служби у Југо словенској армији; 
2) у државној, самоуииравноЈ или другој служби, 

уколико је и како је исто признато посебним про-
писима као државна служба; 

3) на војној дужности или у заробљеништву, у 
Балканском, Првом и Другом светском рату они,м 
лицима, коЈ1а тада- нису била у државној служби. 

У двоструком износу стварно проведено време: 
1) у антифашистичким народноослободоилачким 

ратовим,а; 
2) у пар тиранским одредима, народно ос лободи-

лаганој војсци' и Југословенској арм,ији; 
3) у народноослободилачким одборима, -у легал-

ном и илегалном раду за Народноослободшачки по-
крет, лицима која су ту дужност вршила по одобре-
њу руководства Народноослободила,чке борбе, као 
и време које еу ова л,ица и лица из тач. 1 и 2 про-
вела у затворима, логорима или интернацији; 

4) у савеаничким војскама у периоду после 6 
априла 1941 године. 

Време из тачке 1—4 .претходног стана не рачуна 
се двоструко после 1 јула 1945 године. 

Време проведено у морнарици на најтежим по-
сло-вима, као и време проведено У служби летачког 
особљ,а у в^аздухопло-вству рачуна се за пензију уве? 
ћано за половину. 

Члан 15 
У године службе за пензију, не признаје се време 

моје је проведен,о: 
1) в-ан службе по члану 5'3—55 Закона о служби) 

у Југословенској армији; и 
2) на удаљењу од дужности у случају кривичне 

истраге у смислу члана 16 Закона о служби у Југо-
словевсиој армији, ако лице које је удаљено од дУЈ 

испости буде судском пресудом осуђено. 

Члан 16 
Ка име пензије припада за првих 10 година слу-1 

жбе признате за пензију 50% од основа, и за свако' 
даље пуно пола године 1,25%, с тим да пензија нФ 
може бити већа од 95% од пензиског основа. 

Члан 17 
Поред личне пензије пензионеру припада порб^ 

дични додата,к од 175.— динара месечно за свако! 
дете, без обзира да ли је брачно, ванбрачно, усно-1 

јено, пастор,че или сироче без родитеља, до н,авр^ 
шене 17, односно 23 године ако су деца на школо-' 
вању. Овај му додатак припада под условом да деца! 
немају никаквих прихода, да немају стипендију ИЈ 
да нису смештена ни ;у какав завод са бесплатни^ 
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издржавање м, као си да пасторче или сироче живи 
са њим у истом кућ,анетву ,и да та он стварно' издр-
жава. У случају да је дете неспособно з,а приврсли-
вање додатак припада док та не сп ос оби ост траје, 
ако је не сп особи ост наступила пре 17 односно- 213' го-
дине живота. 

Ако су оба родитељ^ државни пе,нзионери или 
Један државни службеник, а други пензионер, поро-
дични додатак припад,а оцу. У случају одвојеног 
живота додатак припада оном родитељу код кога се 
деца налазе на издржавању. 

Члан 18 
Лични) пензионери, којима је по овој уредби од-

ређен.а пензија губе право на исту: 
1) губитком ,држављанства; 
2) ре актив крањ ем; 
3) судском осудом; рт 
4) осудом на казну .смрти или лишења слободе 

са ,принудним радом дужим од 3 године. 
Исп ла ћи вање пензије обуставља се по правосна-

ЖНОЈ осуди пен,зионер,а ла казну лишења слободе 
,са принудним! радом у трајању до 3 године, лишења 
слободе, ,принудног рада без лишења слободе "и гу-
битка полит.ичких и појединих грађанс,ких права, док 
казна траје. 

Пе,нзионеру за време дск се налази у истражном 
затвору пензија .се не наплаћује. Ако има породицу 
њој ће се исплаћиван половина његове пен,зије и 
породични додатак. Обустављена пензија односно 
,њен део исплатиће се пензионеру ако буде ослобо-
ђен одговорности. 

Када пензионер ступи у какву службу из које 
његов! бруто ,месечни приход износи више од њего-
вог пе изме ко-г основа по п,рописима ов1е уредб,е од-
н,осно 6.000.— динара, -ако је пензиски основ мањи, 
обуст,авља се исплаћиван^ пензије док та служба 
траје а ако приход износи мање, од пензије ће се 
исплаћиван само износ разлике између пензионог 
Основа, односно 6.000.— динара и тог прихода. 

Члан 19 
Лични пензионер може бити под законским усло-

вима враћен у активну ,службу с,а правима која је 
имао у моменту пензионисања. Ако одбије да се 
врат,и може му се изрећи губитак права на пензију 
н,а одређено време. 

Породичне пензије 

Члан 20 
Права ,на породичну пензиј,у имају: законита же-

на, брачна и ванбр,ачна деца и родитељи лица из 
чл. 1, које је имало 5 година ефективне службе, а 
умрло је као активни државни службеник или пен-
зионер. 

Породици л,ица из члана 13 које није имало 5 
година ефективне службе одредиће се пензиј,а као 
да је имало 5 година ефективне службе. 

Члае 21 
Породична пензија при,пада удови са рођеном 

децом о којој се стара и која имају право на пен-
зију. 

Удови без деце припада породична пе н,ге-г ја ако 
у моменту смрти лиц,а од кога извода своје право 
на пензију има 40 година живота. 

Удов-а испод 40 година живот,а без деце има 
право на породи,чну пензију ако је неспособна за 
пр,ивређивање и ако нема средстава з,а из,државање. 

Изузетно' од прописа става 1, удова којој је ис-
плата пензије обустављен^ и,з разлога што су јој 
по њеној н.авршеној 35 години жив-ота деца изгубила 
право на пензију, им,а право на пензију по пропи-
сима ове уредбе, ако нема средстава за издржавање. 

Члан 22 
Деци припада породична пен,зија до наврше тка 

17 односно 23 ,године живота ако су на редовном 
школовању под условима из чл. 17. 

Деца неспособна за привређивање изнад 17 одно-
сно 23 године живота имају право на пензију, ако 
је неспособно^ наступила пре 17 односно 23 године, 
под условима из чл. 17. 

Члан 23 
Родитељи умрлог или погинулог лица из члано 

1 односно пенз,ионера имају право на пензију под 
условом да ниједан од родитеља није способан гл 
привређивање и да немају средстава за издржавале. 

Неопособиоет оца старијег од бо и мајке од 60 
година живота не треба доказивати. 

Ако су родитељи судском одлуком разведени, 
средства за издржавање једног не утичу на права 
другог. 

Члан 24 
На породичну пензију немају право: 
1) удова која је безразложно напустила супруга 

од кога изводи празо"на пензију и жи,вела одвојено, 
под условом да је смрт наступила док одвојени жи-
вот т,раје; 

2) члан п.ородице који судском пресудом буде 
осуђен за смрт лица од кога изводи право на пен-
з,ију у,колико н,ије у питању нехат; 

3) удова, ако је брак склопила са пензионера м, 
а од дан,а склапања брака није прошла једна година, 
нит,и је иза смрти пен,зионера остало деце из тога 
брака. 

Члан 25 
Породична пензија ,се одређује према пензионом 

основу лица од кога изводи право на породичну пен-
зију (чл. 2 ст. 2) и то: на 1.700.— динара неонског 
основ,а за Једно л,ице породична пензија износи 
1.300'.— динара, а за -сваких даљих 100 данаса од 
основа још по 30.— динара. Ако има више ужива-
лаца породичне пензије, онда се пензија увећава за 
сваког даљег уживаоца за З О О д и н а р а 

Ако бгл овако одређена породична пензија била 
мања од породичне пен,зије одређене по Вагону о 
установљен^ права на пензију и о пензионисању др-
жавних службеника, пензија ће се одредити по и̂ро-
прсима тога закона. 

Породична пензија не може бити већа од личне 
пензије са породичним додатком лица од кога поро-
дица иззоди^ своје право .на пензију. 

Члан 26 
На захтев којег од уживалаца породичне пен-

зије исплатна благајна може одлучити да се пензија 
између уживалаца подели, тако да сваки може при-
мати свој део пензије. Ако је неки уживалац мало-
летан, пензија се не може поделити без претходног 
пристанка ор,гана старатељства. Ако који од ужи-
валаца ов,ако подељене пензије изгуби право- н а 

пензију, осталим уживаоцима пензија припада то 
члану 25. 
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Чла,н 27 
Породичну пензију по овој уредби губе: 
а) удо вл, деца и родитељи: 

1) губитком држављанства; 
2) ступањем^ државну службу, док она трзаје; и 
3) осудом на казну смрти или лишења сло-

боде са принудним радгм у трајању дужем од 3 го-
дине; 

б) деца: 
1) ступањем у какав за-вод са бесплатним 

издржавањем или добив,ањем стипендије, док то 
стање траје; и 

2) навршеном 17 односно 23 год,ине живота, 
ако су на редовном школовању уколико нису неспо-
собна за привређивање; 

в) мајка, удова и женск,а деца удаЈом; 
г) родитељи, ако се ма који од њих за,п,осли 

или добије трајно издрж,авање друге врсте а нису 
,разведени, док то стање траје. 

Испл.аћивање пензије обуставља се по пра,восна-
жној пресуди уживаоца породичне пензије на каз,ну 
лишења слободе са принудним рад ОРЛ ДО 3 године, 
лишења слободе, принудног рада без лишењ,а сло-
боде и губитка политичких и п,ојединих грађанских 
права, док казна траје; а ако има више саужив,а-
лаца породичне пензије, пензија се смањује по чла-
ну 25. 

Док је уживалац породичне пензије у истражном 
затвору пензија му се неће исплаћитати, а ако има 
више сауживалаца, пензиј,а се смањује по члану 25. 
Обустављена пензија исплатиће се ако уживалац 
буде ослобођен одговорности. 

Члан 28 
Кад наступи случај да један од уживалаца не-

родан,не пензије изгуби право на исту, исплатна 
благајна ће смањити пензију према члану 25. 

Уживалац је Дужан промену одма,х пријавити ис-
плати ој благајни. 

Члан 29 
Уживаоцу породичне пензије обуставља се испла-

ћиван^ пензије ступањем у какву службу, изузев 
држ.авне, ,ако приход из те службе прелази износ од 
3.000.— динара. Ако је приход мањи, од пензије ће 
се исплаћивати р-азл.ика између тога при,хода и и,з-
носа сд Дин,фа 3.000.—. 

Код више уживалаца свако за,послење ,са прихо-
дом појединог, уживаоца повлачи смањење пензије 
по члану 25. 

Помоћи 

Члан 30 
Лицима из чл. 1 која су постала несп,особна за 

службу у Армији услед повреде, озледе или на Дру-
ги начин нарушеног здравља без своје кривице, а 
немају 10 го,дина службе, одредиће се и испланирати 
помоћ у износу од 40% од основа з.а пензију, под 
условима који важе за личне пензионере, с тим да 
ова помоћ не може бити мања од 1.200.— динара 
месечно. 

Чл,ан 3)1 
Породици лица из члана 30 одредиће се и напла-

ћивати помоћ од 30% од основа, под условима који 
важе за' породичне пензионере, с тим да ова помоћ 
не може бити мања од 1.000.— динара месеч,но. 

Члан 32 
Лицима, којима се због недостатак свих потреб-

них докумената не би могао одредити износ пензије, 
одредиће се помоћ из чл-ана 30 ,и 31 док им се на 
основу накнадно поднетих докумената пензија не 
регулише. 

Члан 33 
Помоћи из члана 30 и 31 одредиће се и наплаћи-

вати ако ова лица нису способна за привређивање 
и ако немају средстава за издржавање, а престају у, 
случајевима предвиђеним у члану 18 и 27. 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 34 
Лиц,у, које ,има пр,аво на пензију или помоћ по 

овој уредби, исплаћиваће се аконтација према оп-
штим прописима о исплати аконтације. 

Члан 35 
Лица из члана 1 којима је пензија одређена по 

ранијим прописима, као и њихове породиц,е, имају 
право да им се пензија одреди п,о п,рописима ове 
уредбе. 

Члан 36 — 
Лицима из члана 1 која су учествовада за време 

рата у НОВ и ПОЈ односно у Југословепској армији, 
па су пре ступањ,а на снагу ове уредбе демобили-
:ана, без права на пензију, регул,исаће се пензија 
по овој уредби, ако поред општих услов,а испуња-
вају још и ове услове: 

1) да су у моменту демобилизације имали 10 го-
дина службе кој-а ,се по члану 14 рачуна з,а пензију; 

2) да су иа дан ступ,а,ња на, снагу ове уредбе 
имала 50 година живота или да су неспособна за 
привређив,ање; и 

3) да на пензију немају право по посебним про-
писима. 

Пензиски основ о-вим лицима одређује се 'према 
положају који су и,м,ала односно који би имала по 
Уредби о новчаним .прета;длежностима војних лица 
на служби у Југословенској армији. 

Породице ових лица има Ју ,право на породичну 
пензију по прописима ове уредбе. 

Чла,н 37 
Лицима из члана Зв ст. 1 која немају 10 година 

службе признате за пенз,ију, ,а,ли имају више од '5 
година, уколико испуњавају остале услове предви-
ђене у члану 36, одредиће се помоћ прем,а члану 
30 и 33. 

Члан 38 
Породицама лица из члана 1 која су у току, 

Оелободилачкоог рат,а п,огинула или умрла услед лог-
ар еде или болести добивене на војној дужности, 
одредиће се пензија по члану 25 уколик,о! испуња-
вају усл,ове предвиђене ово.м уредбом. 

Удова без деце из претходног става ина право1 

на пензију, ако' је на дан ступања на снагу ове уред-
бе навршила 40 година живот,а. 

Основ за одр,еђивање пен,зије одредиће (се тир ема, 
положају на коме је у моменту смрти било' лице од1 

кога породиц,а изв,од,и п,р,аво н,а пензију. 
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Члан 39 
Лиц,у које је мз политичких разлога било отпу-

штено из државне службе у бившој Југ осл ани ји, 
може Министар народне одбране својим решењем 
изузетно' од пропис,а члана 14 и 15 признати у го-
дине службе и време од престанка његове раније 
службе до ступања у Југословенску армију. 

Члан 40 
Прав,о иа пензију прип,ада од првог дана наред-

ног месеца по истеку месеца са којим је пензиони-
сани измирен са платом, а на породичну пен,зију од 
првог наредн,ог месеца по истеку месеца у коме је 
активни службеник односно пензионер умро. 

Пензионери м,а којима је пе,нзиј,а регулисана по' 
ранијим прописима и лицима која по ранијим про-
писима нису имала пр,аво иа пензију, припада пен-1 

зија ло прописима ове уредбе од првог дана наред-
ног месеца по њено-м ступању н,а снагу. 

Члан 41 
Одредбе ове уредбе важе и за подофицире, о-

фицире, генерале и војне чиновнике Управе државне 
безбедности и њихо,ве породице. 

Члан 42 
'Овлашћује се Министар народне одбране да про-

пише поступак за давање чина оним руководио цима! 
у Народноослободилачкој борби КОЈИ до дана сту-
пања на -снагу ове уредбе нису добили чин. 

Члан 43 
(Министар народне одбр.ане у сагласности са, 'Ми-

нистро,м финансија ФНРЈ и Министром рада ФНРЈ 
прописаће (правилник за извршење ове уредбе. 

Објашњењ,а сд упутства за примену ове уредбе 
даваће Министар на,родне одбране. 

Члан 44 
'Ова; уредба ступа на сна,гу дан,ом објављивање у, 

„Службеном листу Федеративне -Народне Републике 
' Јуте лави је". 

16 октобра 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
,и Министар народне одбране, 

М ар ш,ал Југ ос л,ави ј е 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

676. 
На основју члана 46 Закона о државним службе-

н и ц и ^ , Вл,ада ФНРЈ, на предлог Претседник Ко-
митета аа за моно даве ш о и изградњу народне власти 

- Владе ФНРЈ, дон,оси 

У Р Е Д Б У 

О ДОПУНИ ОСНОВНЕ УРЕДБЕ О ПРИНАДЛЕЖНО-
СТИМА САВЕЗНИХ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

Члан 1 — — 
У члану 7 Осн-овне уредбе о принадлежностима 

савезних државних службеника додају се нови други 
и трећ,и став, кој,и гласе: 

„Исто тако, Претседни,к Владе ФНРЈ, на предлог 
Претседник^ Комитета за законодавство и из,градњу 
народне власти Владе ФНРЈ, може за поједина зва-
ња из члана 3 ове уредбе мењати износе већ утвр-
ђен,их основних плата. 

Новим з,вањима, која би била установљена на 
основу овлашћења из појединих уредаба о струк,ама, 
одређиваће основну плату Претседник Владе ФНРЈ, 
на предлог Председника Комитета з,а 'законодавство с-г 
изградњу н,ародне власти "Владе ФНРЈ." 

Члан 2 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југо славије". 

23 октобра 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбр,ане, 

Маршал Јутославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Комитета за законодавство и изградњу 

наро,дне власт,и Владе ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

677. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, Влад,а ФНРЈ, на предлог ,Министра трго-
вине и снабдевања ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ПРЕРАДИ МАСЛИНА И ОТКУПУ МАСЛИНОВОГ 
УЉА РОДА 1947 ГОДИНЕ 

Члан 1 
Да би се овогодишњ,и род маслина потпуно и 

правилно искористио' з а исхрану становништва, сви 
произвођачу маслина дужни чцр Да 'са!В прино,с ма-
слина прера,де у уље, 

Министарства ' индустр.ије' народних ре,п,ублика 
одредиће места и р,ачин прераде маслина. 

Није дозвољена (прерада маслина У м-,естима или 
на начи,н који би био противан предњој одредби. 

Члан 2 
За (прер,аду маслина плаћа се ушур у уљу. Ви-

си,ну ушура одредиће министри трговине и снабде-
вања народних република, водећи рачуна о стварним 
трошковима прер,аде. 

Примљени ушур сопстве,ници уљара дужни су 
предати по одређеној цени; 'предузећима за откуп уља 
коју ће одредити министарства трговине и снабде-
вањ,а1 народних република. Исто тако соп ст,в ени ци 
уљара су дужни предати уље из талолсница, водећ.и 
рачун,а да ово уље не садржи вегеталне воде. 

Члан 3 
Од добивено,г уља један део оставља се (Произво-

ђачи ма за потребе њиховог домаћинова, једа,н део 
се предаје овлашћеним предузећима за откуп уља по 
одређеним ценама, а виш,ак се оставља произво-
ђач,има на слободно располагање. 
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Ова подела! врши се на следећи начин: 

1) Сваком произвођачу оставља .се за сопствене 
потребе по 20 кг уља за сваког члана домаћинство. 
Исте количине оставиће се из ушур.а и сопствени-
цима уљ,ара, уколико им није остављена одговара-
јућа количина из сопственог рода маслина. 

2) Од остатка произвођач је дужан да преда 
овлашћеним предузећима, узимајући у обзир да ли 
јс маслинарство главна привредна грана или је под-
једнаке важности са вииоградарством, или је спо-
редна а виноград ар ство главна, следеће количине: 

Количина уља у процентима за обавезну предњу 
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д о 1 0 0 кг 3 5 % — 4 5 % 5 6 % — 6 6 % 7 5 % — 8 0 % 

о д 1 0 0 — 2 0 0 кг 5 0 % — 6 0 % 66 % — 7 5 % 8 0 % — 8 6 % 

од 200—400 кг 7 0 % — 8 0 % 8 0 % — 8 6 % 8 8 % — 9 2 % 

о д 4 0 0 — 6 0 0 кг 8 0 % — 8 4 % 8 6 % — 9 0 % 9 3 % 

п р е к о 600 кг 8 5 % 9 0 % 9 4 % 

3) Вишак, тј. количина уља по одбитку количина 
из т. 1) и 2) оставља се произвођачу на слободно рас-
полагање. 

Министарства трговине и снабдевања народних 
република, у оквиру .горње табеле, одредиће тачан 
проценат обавезне предаје, водећи рачуна о еко-
номском стању појединих подручја, величани поседа 
и обрадиве површине земље, као и о осталим изво-
рима прихода газдинства. 

Министри трговине и снабдевања народних ре-
,публика одредиће предузећа која ће вршити откуп 
уља које се испоручује по прописима ове уредбе. 

Све откупљене количине уља министарства тр-
говине и снабдевањ.а народних република пријавиће 
Министарству трговине и снабдевања ФНРЈ у циљу 
даље расподеле. 

Члан 4 

Произвођачи који сУ удовољил,и својој обавези 
предаје маслиновог уља могу слободно располагао 
са преосталим количинама. Слободно располагање 
обухвата и про,дају по ценама које се слободно 
формирају ша тржишту. 

Прошвсђатпма -маслина остављају се и све ко-
личине комане добивене прерадом маслина. 

Члан 5 

Откупне цене маслиновом уљу, талогу ,и комини 
одредиће земаљс,ки ,уреди за цене у сагласности са 
Савезним уредо,м за цене, 

Члан 6 

,Министри трговине и снабдевањ,а, народних ре-
публика у са,гласности са Министром трговине и 
с,набдевања ФНРЈ донеће ближе одредбе и упутства 
за спровођење ове уредбе. 

Члан 7 

Ов,а уредба -ступа на снагу даном објављивању 
у „Службеном листу Федер.ативне Народне Репу-
блике Југославије". 

20 октобра 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне, одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар трговине и снабдевања, 
др Заим Шарац, с. р, 

678. 
На основу чл. 15 тач. '4 Закона о пето годишњем 

плану развитка народне привреде Федер атиз.не ,На-
родне Републике Југославен у, година-ма 1947—1951, 
Влада ФНРЈ, ада предлог Претседник,^ Привредног, 
савета Владе ФНРЈ, издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОЈ ПРЕДАЈИ ИСТРОШЕНИХ МАЗИВА 

I. — Све количине истрошених авионских, мо-
торних, леЉшних, тр ансф ор матор сних и турбинских 
уља имају се обавезно предавати складиштима трго-
вачких предузећа за промет нафте и нафтин,их де-
риват,а „Југопетрол" — ре,пуб ли кан,е ког - значаја 
(у даљем тексту скраће,но „Југопетрол"). 

Н. — Потрошач је дужа,н предавати оба,везне 
количине истрошених уља, класифицираних и одво-
јених по врстама- означеним у тачки I ове наредбе, 
ономе складишту „Југопетрол^" са кога подиже нова 
уља. 

III. — Као минимални проценат истрошеног уља 
које се има пред,ати у одно,су на нове количине уља, 
изузете од дана ступања на снагу ове наредбе, 
одређује се: 

за ,авионска уља — 56% 
за моторна уља 50% 
,за трансформаторска уља 90% 
за тур бин ска уља — 85% 
за машинска уља — — 25% 

IV. — За предате количине истрошеног уља 
„Југопетрол" ће исплаћивати потрошачу 3 динара 
по килогр.аму. 

За истрошена уља која садрже воду или другу 
нечистоћу „Југопетрол" ће исплаћиван мању цену, 
сразмерно проценту нечистоће. 

На предате количине истрошених уља преко 
м,инималних процената одобраваће се посебне пре-
мије, које ће одређивати и испланирати ..Југопетрол" 
полугодишње на основу поднетих докумената. 

V. — Потрошач је ду,жан да допреми истрошено 
уље до сабирног места у својој амбалажи ,и на свој 
трошак. Од .сабирног места до места прераде амба-
лажу даје „Југопетрол". 

VI. — Однос између „Југ оне тр ола" и рафине-
рија односно станиц,а за регенерацију које прера-
ђују истрошена уља, у погледу накнаде за услуге 
и ефе,ктивне издатке, има се регулисати уговором. 

VII. — „Југопетрол" је дужан да на предате ко-
личине истрошено,г уља изда потврду и да води 
ин давиду алиу евиденцију по нотр ош апи ма и про-
датим количинама нових уља и количинама истро-
шених уља. ,За мале потрошаче до 10 кг месечне 
потрошње вођ^ч,е ове евиденције није обавезно. 
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VIII. — Све залихе ^коришћених уља које се 
затекну код потрош,ача на дан ступања н,а снагу 
ове наредбе имају се предати ,,Југопетролу-' у року 
од. 30 дана. 

IX. — Ближе прописе'за из,вршење ове наредбе 
доносиће Претседник Привредног савета Владе 
ФНРЈ. 

X. — Ова наредба ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном - листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

IV бр. 5271 
22 октобра 1947 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ 
Министар индустри-је, 
Борис Кидрич, с, р. 

679. 
,На предлог Министра пошта, а на основу члана 

42 ' Основне уредбе о принадлежностима савезних 
државних службеника, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ПОТВРДИ ПРИВРЕМЕНЕ ВАЖНОСТИ ПРАВИЛ-
НИКА О НАКНАДИ ЗА НОЋНИ РАД У ПОШТАМА, 

ТЕЛЕГРАФИМА И ТЕЛЕФОНИМА 

^ 1) У смислу члана 42 Основне уредбе о прина-
длежностима савезних државних службеника потвр-
ђује се привремена в-ажност досадашњег Правилника 
о накнади за ноћни рад у поштама, телеграфима и 
телефонима од 14 август,а 1945 године („Службени 
лист ДФЈ" бр. 69/46) са свим доцнијим изменама и 
допунама. 

2) Ова наредба стуЈа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југоелавије". 

К. бр. 3041 
14 октобра 1947 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за законодавство и и,зградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с, р. 

680. 
На осно,ву члана 15 Основне уредбе о просветног 

научној струци („Службени лист ФНРЈ" бр. 68/47), 
у сагласности са Комитетом за законодавство и из-
градњу народне власти Владе ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О УВОЂЕЊУ НОВОГ ЗВАЊА „ВИШИ НАУЧНИ 
САРАДНИК" У ПРОСВЕТНО-НАУЧНОЈ СТРУЦИ 

1) У пр осветио-научи ој, струци уводи се следеће 
ново звање: 

хб4 Звање Основни послов-и Услови, за 
ој зв,ања стицање звања 

5 Виши научни Вршење само- Свршени факул-
сарадник сталних истра- тет или висока 

живачких радо- школа са одре-
в,а у оквиру ђеним научним 
плана институ- степеном и да се 
та или научне истакао у науч-
установе' и бав- Н-ОЈ - истр,аживач -
љење питањима ком раду извр-
приме,не на,уке ш,ав ањем и об-
и технике. јављива-њем на-

учних радова, 

2) Звање виши научни сарадник укључује се у 
члан 2 Основне уредбе о просзетно-научној струци 
под Д, иза звањ,а научни сарадник и добија редни 
број 5. 

Редни бројеви код звања научни саветник и да-
ље померају се за један. 

3) У основним пословима з,а звање научни сарад-
ник (ред. бр. 4) брише се реч „самосталних". 

4) Ова наредба сту,па на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федер ати,вне Народне 
Републике Југоелавије". 

Бр. 9414 
22 октобра 1947 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за школе и науку Владе ФНРЈ, 
Маријан Стилиновић, с. р. 

Сагласан, 
Претседник 

Комитета ,за закон,одавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, ,с. р. 

681. 
На основу чл. 33 Уредбе о порезу на промет про-

извода у вези Т.бр. 7 Б Привремене тарифе пореза 
еа промет производ,а доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ НОВЕ ЕМИСИЈЕ 
МЕНИЧНИХ БЛАНКЕТА 

1) Пушта се у течај ,нова емисија меиичних блан-
кет,а израђених према прописима Зако,на о мен,ици, 
и то: од динара 2, 4, 6, 10, 15, 20, 30, 40,- 50, 75, 
ИО, 150, 200, ЗОО, 400, 600, 1000, 1600, 2000 ,и 3000. 

Месечни бланкет,и нове емисије употребљаваће 
се од дана ступања на снагу овог решења. 

2) Менични бл анкети раније емисије неће се 
повлачит,и из течаја, већ се имају употребљавати 
до њиховог потпуног утрошка тј упоредо са новом 
емисијом. л 

3) Отис нове емисије меничних блан,кета: 
Нова емисија меничних бланкета штампана је 

надева четири јез,ика. ^Тек.ст је штам,па,н црлом бо-
јом, ,а тон се код сваке поједете врсте бланкета 
разликује посебним бојама. Величина меничних блан-
кета — лика је 191-87 мм. Са стране око ори агента 
гравирани је шара у виду оквира, која дели месечни 
и порески део бланкета и на којој су отштам,пане 
речи: плаћа се на суму преко дин. — 
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дин. са ознако-м цене еа! средини за дотични блан-
кет. На доњем меничнам делу штампане су речи: 
,,Издање Министарства финансија ФНРЈ. Фалсифи-
ковање се казни по закону." 

На орнаменту тона У средини меничног про-
стора налази се државни грб, а више и ниже грба у 
таласастом реду утиснуте су са белим словима речи: 
„Федејративада Народна Република Југославија", ћи-
рилицом и латиницом односно цео текст на односном 
државном језику. У (пореском делу менице, у сре-
дини самог цртежа, на-лази се такође државни грб а' 
више и ниже истог угравирани, су по један полукруг 
беле боје. 

4) Агентни бланк ети од динара 2.— па за-
кључно оа динара 110.— имају орнаментику у виду 
мрамор,а и међусобно се ра,зликују по боји тона, а 
бланкет^ од динара 150.— до 3000.— имају орна-
м е н т и ^ у виду класа сг такође се разликују по боји 
тона. 

5) 'Потребн,а упутства за извршење овог решења 
издаваће Народна банка ФНРЈ. 

6) Ово- решење добиј,а! обавезну снагу даном 
објављиван^ у „Службеном листу Федеративне На-
родне Републике Југослав иј е'\ 

II бр. 45361 
17 октобра 1947 године 

Београд 
Министар фина,нсија, 
Сретен Жујовић, с. р, 

Претседништво Савезне планске комисије, пф 
извршеном сравњењу са изворним текстом, устано-
вило је да се у тексту Упутства о елементима из 
којих се састоје нормирани трошкови откупа и ,про-
даје држав,них привредних предузећа чија је основна 
делатност откуп житарица, стоке, меса и анималних 
и вегетабилних масноћа за исхрану, објављеном у бр. 
89 „Службеног листа ФНРЈ" од 18 октобра 1947 го-
дине, поткрала ниже наведена грешка и! даје следећу 

И С П Р А В К У 
УПУТСТВА О ЕЛЕМЕНТИМА ИЗ КОЈИХ СЕ СА-
СТОЈЕ НОРМИРАНИ ТРОШК,ОВИ ОТКУПА И ПРО-
ДАЈЕ ДРЖАВНИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
ЧИЈА ЈЕ ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ ОТКУП ЖИТА-

РИЦА, СТОКЕ, МЕСА И АНИМАЛНИХ И 
ВЕГЕТАБИЛНИХ МАСНОЋА ЗА ИСХРАНУ 

Нз страни 1276, под тач. ђ) уместо: „нормалне 
трошкове" треба да стоји: „нор,миране трошкове". 

К. бр. 168. — Из Пр ете еди иштв,ан Саве,зне планске 
комисије, 24 октобра 1947 године. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 19 од 6 септембра 1947 године објављује: 

Уредбу о оснивању бироа за трговачко посре-
довање; 

Упутство о обрасцима изборног материјала за 
спровођење избора одбор,ника за народне одборе; 

Одлуке о подели територије на изборне Једини-' 
це: града Титограду, Среза титоград скот, града Це-
т,иња, Среза цетињског, града Никшића, Среза ник-
шићког, града Пљеваља, Среза пљев-аљског, Среза 
которског, Среза херцегновског, Среза барског, Сре-; 
за даниловградског, Среза дурмитор скот, Среза ка" 
латинског, Среза беранског, Среза андријевичког Јв 
Среза бјелопољског. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

„Службени ЛИСТ Народне Републике Босне та Х-е^Р-. 
цеговине" у бро-ју 45 од 8 октобра 1947 године об-
јављује: 

Ре-шење о престанку рада Комисије за д о д е л а , 
вање стипендија .студентима; 

Решење Ми,нистра просвете о отварању ослове 
них школа и отварању одељења 'у народним основ1" 
ним школама. 

„Службени лист Народне Републике Босн,е ш 
Херцеговке" ' у броју 46 од 17 октобра 1947 год,ине 
објављује: 

Уредбу о пр надлежностима државних службе-' 
ника; 

Уредбу о принадлежностим-а уметничког особља 
у државној служби; 

'Уредбу о платама! новинар-а и публициста у д,р-
жавној служба; 

Наредбу о одређивању матичних подручја; 
Упутство о давању додатно,г снабдевања куку-

рузом произвођачима кв,алитетних винских сорти! 
,грожђа. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна' 

673. Обавезао- тумачење чл. 23 Закона б уре-
ђењу ,и деловању кред,итног система — 1305 

674. Обавезно тумачења чл. 50 Закона о 
уст,ановљењу права на пензију ,и о пен-
зионим ању државних службеника — — 1305 

675. Уредба' о пензијама војних лица — 1305 
676. Уредба о допуни Основне уредбе о при-

надлежнсетима савезних државних служ-
беника -1309 

677. Уредба о -преради маслина и откупу 
маслиново^ уља р-ода 1947 год,ине — 1309 

678. Наредба о обавезној предаји истроше-
них мазива — 1310 

679. Наредба о потврди привремене важности 
Правилника о накнади за ноћни рад у 
поштама, телеграфима и телефонима — 1311 

680. Наредба о увођењу новог звања „виши 
научни сарадник" у пр освет,ио-научној 
струци — — 1311 

081. Решење о пуштању у течај нове емисије 
дреничких бл анкета — — — 1в11 

Исправка Упутства о елементима из којега се 
састоје нормирани трошкови откупа и 
продаје државних привредних предузећа 
чија је основна делатност откуп жита-
рица, стоке, меса и анималних и веге-
табилних масноћа за исхрану — — — 1312 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 29. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М, Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа Југословен-

ског штампарско^ предузећа, Београд 


