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На основу чл. 80, ст. 2 Уставу ФНРЈ. из предлог 
Претседник^ Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

0 ОСНИВАЊУ И НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ ЗА 
КО ОРДИНАЦИЈУ РАДА НАУЧНИХ ИНСТИТУТА 

Члан 1 
При Претседеиштву Владе ФНРЈ оснива се 

Управа за КФОР донацију рада научних института. 

Члан 2 
Управа за координације рада научних института 

надлежна је: 
1) да усклађује рад научних института у земљи; 
2) да обавља' « остале послове у вези са коор-

д и н а ц и ј е рада института- ка ји ј о ј посебним пропи-
сима буду стављени у задатак. 

Члан 3 
Пословима Здраве руководи начелник тога до-

ставља и разрешава Претседник Владе ФНРЈ. 

Члан 4 
Ради саветовања мо питањима координације 

научног рада у управи постој« Стручни савет. 
Чланове Стручног с а в е т поставља Претседник 

Владе ФНРЈ на предлог 'начелника 
Радом Стручног савета руководи начелник. 

1 Члан 5 

Управа има посебан предрачун прихода и ра-
схода који улави у састав предрачуна прихода и ра-
схода Оретседшштша Владе ФНРЈ. 

ВзЈчелник је нар ед б-о дават за извршење предра-
чуна. 

ЧЛ(2|Н 6 
Ближе одредбе о организацији и раду Управе 

за к о о р д и т в д ј у рада научних института прописаће 
Претседник Владе ФНРЈ. 

1; Члан 7 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

У „Службеном листу Федеративне Народне Републи-
ке Југославија". 

20 м}арта> 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
<и Министар наредне одбрале, 

Маршал Југс«сл2»в1ије 
Јосип Брез-Тито, (V р. 

1 7 6 . . 

На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 
ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра финан-
сија ФНРЈ и П р е т с е д н и к Комитета за аутосаобраћај 
пр« Влади ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОМ ОСИГУРАЊУ ПУТНИКА У ЈАВНОМ 
АУТО САОБРАЋАЈУ ПРОТИВ НЕСРЕЋНОГ 

СЛУЧАЈА 

Члан 1 
Сви путници ко ји се превозе било на мојој 

сталној или повременој линији у градском или међу-
градском јавним аутомобил е ш м саобраћају »обавезно 
-ру осигуран« против несрећног случаја- који би се 
де оно: 

1) за време вожње возилом одређеним, по важе-
ћим прописима, за превоз путника; 

2) за време вожње путничким аутомобилима у 
градском и међу градском аутоса обраћају (автотак-
си јем); 

3) за време бављења на аутобуским станицама 
или на местима одређеним за укрцавање и искрцавање 
путника у градском или међуградском аутосаобра-
ћају. 

У случају сумње да ли је возило, по важећим 
прописима, одређено за превоз путника или није, 
меродавно је мишљење Комитета- за аутосдабрлћа./ 
ири Влада ФНРЈ. 

Члан 2 
Осигурање путника против несрећног случаја у 

јавном аутосаобраћају е з чл, 1 спроводи Државни 
ооигуравајућ« завод ФНРЈ. 

Члан 3 
Несрећним случајем из чл. 1 сматра се сваки до-

гађај који дејствује споља и независно од путникове 
в'оље, а изазива његову смрт или неспособност з а 
рад. 

Члан 4 
Путником у смислу чл. 1, ст. 1, тач. 1) и 2) ове 

уредбе сматра се свако лице које се налази у вози-
лу или се укрцава или искрцава са возила, изузев 
лица наведених у чл. 5 ове уредбе. 

Путником, у смислу чл. 1, ст. 1, тач. 3) о©е уред-
бе, сматра се свако лице з»а* које се докаже да }е 
путовало или имало »амеру да путује односним 
возилом, одређеним за превоз путима*. Терет дока-
в и ш њ а лежи на кориснику осигурању 
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У случајевима из чл. 1 ове уредбе сматраће се 
да је премија из чл. И ове'уредбе плаћена, без обзи-
ра да ли је односно лице имало возну карту или не. 
Ово важи и у случају када путник »ма право на. 
бесплатну вожњу. 

Члан 5 
Не сматрају се путницима и нису осигурана по 

овој уредби; 
1) лица запослена на возилу за време »пута; 
2) лица која за време боравка возила на ауто-

буској станици или на местима одређеним за укрца-
вање и искрцавање путника врше какву службу V 
вези е пословањем возила, и то било на самом во-
зилу или изваи њега. 

Члан 6 
Кад се деси несрећни случај Државни осигурава-

ј у ^ завод ФНРЈ исплаћује на име накнаде из осигу«' 
рања: 

1) 50.000.— динара, ако је услед несрећног слу^ 
чаја наступила смрт путника; 

2) 100.0СС.— динара, ако је услед несрећног слу-' 
чаја наступила трајна и потпуна неспособност путни-
ка за рад; 

3 ) постотак од 100.000.— динара КОЈИ одговара 
постотку смањене способности путника за рад, ако је 
услед несрећног случаја наступ мл® травна или само 
делимична неспособност путника за џ ж , 

4) стварне трошкове лечења и губитак зараде, 
према поднетим доказима, али највише до 50.000.— 
динара, ако је услед несрећног случаја наступила 
пролазна неспособност путника за рад 

Трошкови лечења и губитак зараде исплаћују се 
независно од плаћања из ст. 1, тач. 1), 2) и 3) овога 
члана, али исплатом износа за случај смрти или пот-
пуне односно делимичне трајне неспоссбности пут-
ника за рад, престају и даља плаћања Државног 
осигурава ју!^ завода на основу ст. 1, тач. 4) овога 
члана. 

Ако је путник, кога је услед несрећног случаја 
задесила смрт, дете до 10 година старости, не испла-
ћује се пуни износ из ст. 1, тач 1) овога члана, већ 
само стварни износ трошкова сахране, али највише 
до 20 000.— динара. 

Н а ш аду из ст. 1, тач. 1), 2) и 3) овога члана 
исплаћује Државни осигурува јќи зав>од -ако см'от 
путника односно његова трајна неспособност за Р,2,Д 
наступи одмах или у раку од године дана од дама 
када се десио несрећни случај. 

При одређивању постотка трајне неспособност« 
узима се у обзир само општа, а не и професионална 
неспособност путника за рад. 

Члан 7 
Државни осигуравајући завод не исплаћује на-

кнаду из чл. 6 ове уредбе ако је смрт путника или 
његова неспособност за рад наступила кривицом са-
мог тог (путника или је проузрокована ратним ста-
нем. 

Члан 8 

Државни осигуравајући завод исплаћује 'одгова-
рајући износ накнаде из чл. 6 ове уредбе у року од 
14 дана пошто је његова' обавеза потпуно утврђена. 

Ако се одмах после несрећног случаја не може 
утврдити коначни степен трајне неспособноста за рад, 
Држави« оси гурава., ући завод исплаћује осигураном 
путнику, уколико то овај жели, аконтацију, која од-
говара минималном постотку тржног онеспособам е ша 
ва (рад утврђеном с т р у г а ш лекарским наливам, 

Члан 9 
Накнада која проистиче из смртног случаја пут-

ника »припада његовој деци, односно ако ове нема, 
његовом брачном другу, или, ако ни овог нема, ње-
говим родитељима. Ако путник нема ни родитеља, 
онда се његовим другим нзследницима исплаћује 
само половина износа предвиђеног у чл. 6 — ст. 1, 
тач. 1). Са дедом, брачним другом односно •родите-
љима, ивједначуЈу се у погледу права на пријем 
накнаде сва лица која су путника издржавала или 
која је он издржавао до наступања несрећног слу-
чаја. 

Накнада која пооистиче из трајне (потпуне) или 
делимичне неспособности за рад, као и износ ствар-
них трошкова лечењу и губитка зараде (чл. 6 — ст. 
1, тач. 2), 3) и 4) (припада самом путнику, код мога 
је услед несрећног случаја наступила неспособност 
в,а р-ад. 

Износ трошкова сахране (чл. 6 — ст. 3) припада 
лицу које је извршило сахрану. 

Члан 10 
Исплатом накнаде из осигурања прелазе на Др-

жавни осигуравају!^ завод сва права на отштету 
која има у вези са несрећним случајем путник — ко-
рисиик осигурања из чи 9 — с,г. 1 и 3 ове уредбе 
или предузећа јавног а-утосаобраћаја према трећим 
лицима а до висине износа исплаћеног од стране 
Државног осигуравајућег завода. 

Члан И 
За осигурање по ОВОЈ уредби обавезно се плаћа 

премија, која је за сзо ког појединог путника урачу-
ната у возну цену. Премија износи: 

1) код превоза, путника возилима из чл. 1 — ст. 
1, тач. 1) оне уредбе — просечно 3% од износа 
продајне цене превозне услуге; 

2) код превода који врше предузећа односно 
лица која не издају возне ксоте ИЈ»Ч ко Ја по посто-
јећим прописима нису дужна да воде (пословне књиге 
— паушално динаоа 2 5 0 — месечно за сваки поје-
дини аутомобил (аутотакси). 

ВИСЈЧУ премије из ппетходмЈГ става може ме-
њати својим решењем Министар финансија ФНРЈ 
у споразуму са Поете*динком Комитета за гуто-
саобоаћај при Влади ФНРЈ. 

Обрачун премије ноши се сваког месеца и уста-
новљени износ предаје се Дожавном осигуравају-
ћем заводу одмах по извршеном обрачуну. 

Ближе рокове и начин обрачуна и плаћања утвр-
диће Државни осигуоавајући завод у сагласности са* 
Ппетседником Комитета за аутосаобраћај при Влади 
ФНРЈ. 

Члан 12 
Прописе о дужности МА КОЈ. е имају ла изврше 

предузећа јавног аутосаобраћаЈа. као и путник кад 
наступи несрећни случај, издаје Мк-нистао финансија 
ФНРЈ у споразуму са Комитетом за аутосаобраћај 
при Влади ФНРЈ. 

Путник губи право »а накнаду из чл. 6 ове уред-
бе у случају да својом кривицом ке изврши коју 
од битних дужности предвиђених прописима изда-
тих на основу ст. 1 овога члан?. 

Члан 13 
Предузећа јавног аутослобраћаја дужна су да 

дају Државном осигуравајућем заводу сва обаве-
штења која се тичу несрећног случаја, као и да 
предузму све оне мере коЈе могу да послуже разја-
шњењу конкретног случаја. 
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Члан 14 
Молбе, остали поднесци, исо и премије и исплате 

из основа осигурања по овој уредби, осим поднесака 
и радњи у вези са споровима из чл, 15, ослобођени 
су плаћања свих пореза и такса. 

Члан 15 
По споровима који би проистекли из осигурања 

по овој уредби, решава надлежни народни суд, 

Чла« 16 
Упутства за извршење прописа ове уредбе даје 

Министар финансија ФНРЈ у слоразуму са Претсед-
киком Комитета за аутосаобраћај при Влади ФНРЈ. 

Члан 17 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном ."-сту Фгдграшвне .Народне Репу-
блике Југославије". 

20 март,;- 1948 годиме 
Београд 

Претседник В/гаде ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југо славице, 
Јосип Броз-Тито, с. р>. 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

177. 
На основу чл. 80, ст. 2 Устава- ФНРЈ, ма преглог 

Министра тешке индустрије ФНРЈ, Влада' ФНРЈ 
доноси 

У Р Е Д Б У 

0 ОСНИВАЊУ И ДЕЛОКРУГУ РАДА ИНСТИТУТА 
ЗА ЕЛЕКРОЗЕЗЕ 

Члан 1 
У циљу научеа-и стр ажшз ач ко г рада из области 

примане електрочез-е и осталих области технике 
слабе струје сгн<ива се при Мин и ст ар са ©у тешке 
индустрије ФНРЈ Институт т ел&к^ов-ез-е Са седи-
штем у Љубљани, 

ЧлгЗИ 2 
Задаци института су нарочито: 
1) да врши истраживања, и решава научне про-

блеме из области ел е »рсв ез з»; 
2) да проучава технику слабе струје на свим 

подручјем? њене примане; 
' 3) да врши експертизе »а п-о.тручју свог рада; 

4) да ради на подизању и усавршава«^ струч-
ног кадра; 

да објављује резултате извршених проуча-
вања, издаје научне радове, извештаје и техничку 
литературу; » 

6) да сарађује и одржава везе оа сличним уста,-
новака у земљи и иностранству. 

Члан 3 
Пословима института руководи (Директор копа 

поставља Министар тешке индустрије ФНРЈ у са-
гласности са Претседником Владе ФНРЈ. 

Чл'ан 4 
Институт има посебан предрагу« прихода и ра-

схода у оквиру предрачуна прихода и расхода Ми-
нистарства тешке индустрије ФНРЈ. 

Директор института је наредбода.вац за извр-
шење предрачуна. 

Члја<н 5 
Овлашћује се Министар тешке индустрије ФНРЈ 

да пропише ближе одредбе о организацији и раду 
института. 

Члан 6 
Ов»а уредба ступа на снагу даном објављиван*« 

у „.Службеном листу Федеративна Наредне Репу-
блике Југ осл а виј е". 

20 марта 1948 године 
Београд 

Претседник Вл иде ФНРЈ 
и Мин« стао н а р е д е одбране, 

Мдршрд Југослвије 
Јосип Броз-Тшо, с. р. 

Министар тешке (индустрије, 
Фра нд Лесчошек, с. р. 

178. 
На основу члана 40, тачка в) Закона о петогодиш-

њем плану развитка народне привреде Федеоативле 
Народне Републике Ј у г о с л а в а у годинама 1917—1951, 
Влада ФНРЈ, на предлог Комитета за школе и науку 
Владе ФНРЈ, дое оси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОПШТЕ УРЕДБЕ О 
СТИПЕНДИЈАМА 

Члан 1 
У члану 1 Опште уредбе о стил ендиј^ма. иза 

реч« „заводима", текст до краја реченице мења се 
и гласи: 

„з»а њише научно и стручно усавршавање у зем-
љи и иностранству, као и за издржавање слушалаца 
средњих стручних школа по одредбама члана 3 и 4'* 

Члан, 2 
Члан 2 уредбе уганда се. 

Члан 3 
Члан 4 мења се и гласи: 
,,У шиљу попуњавања оружаних снага ФНРЈ 

стручним кадрсс-и.м,3' додељиваће се стипендије за 
школовање у стручним школама, за редовне студије 
на унизерз-итету, високим школама, институти^ и 
заводима мап и за научно и стручно усавршавање 
у земљи и у иностранству. 

Прописи ове уредбе н»е односе се »а- питомце 
војних училишта и на војна лица умућена у војне 
школе ради усавршавани у војним или в-ојео-струч-
вдим знањима у земљи или иностранству". 

Члан 4 
У ст. 2 чл. 7 уредбе речи „и опецијздЈизације" 

замењују се речима „студија или усавршавање". 

Члан 5 
У ст. 2 чл. 9 иза речи „служби", текст до краја 

реченице мења се и гласи: 
„осим војних лица и лица из чл. 3 ове уредбе". 
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Члан 6 , 
У чл. 10. иза ст, 2 додаје се нов став 3 који 

гласи: 
„Стипендије војних лада не могу б и ш мање од 

мзиоса новчаних принадл ежности њиховог послед-
њег положаја", , 

Члан 7 
У ст. 2 и ст. 4 члана 14 иза речи „школе" ставља 

се запета и додају се речи „Комитет за стручне 
школе". 

Члан 8 
У цл. 17 иза речи „Владе ФНРЈ", додају се речи 

"Министарство народне одбране". 

Члан 9 
Ова -уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославија. 

12 марта 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар без ресора, 
Милован Ђилас, с. р. , 

179. 
На основу чл. 78 ст, 2 Устава, и на предлог Ко-

митета за школе и науку Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ПРИВРЕМЕНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ АРХИВА 

1) Све архиве или издвојене групе ахата бивших 
државних и самоуправна установа«, друштава, удру-
жења « других правних лица, као и 'Појединаца, било 
да су напуштене или да нису, било да су спојене оа 
архивама дага« постојећих државних органа., уста-
нова, предузећа или других правних лица, било да 
вису овако спојене, морају се хит&о обезбедити и 
[чувати до даљих упутстава. 

2) Под архивом бивших државних и самоуправа 
них установа (подразумевају се »архиве централних 
државних надлештава, бановинске, окружне, среске, 
градске, општинске, судске, школске -и сл.; -архиве 
имовних, здравствених, школских и црквених оп-
штима, земљишних и урбаријалних заједница и е ЈТ* 

3) Под архивама друштава, удружења и других 
правних лица, као и појединаца подразумевају се 
(архиве просветних, научних, културних, музичких, 
певачких и других уметничких друштава и сл.; 
архиве задруга, трговачких, аанатлиских и других 
сталешких удружења, башка, предузећа, творница; 
архиве властелинстава; архиве и списи појединих 
истакнутих личности и сп. 

4) Отееци за просвету среских (градских, реон-
с к а ) народних одбора дужни су да на подручју 
свог народног одбора, о архивама споменутим у тач. 
2) и 3) одмах прикупе следеће податке: 

а) тачна адреса места где архива лежи; 
б) бивши сопственик;' 
в) садашњи сопствени!«, ако је архива спојена! 

на начин изложен у тач, 1); 

•т) величина архиве (број списа и њихов обим); 
Ш) како је архива смештена; 
ђ) у каквом је стању архива (очуваност) и евен-

туалне друге податке који би били од з н а ч а ј за 
обезбеђење и чување архиве. 

5) Подаци из предходне тачке доставиће се у 
року од два месеца надлежном Државном архиву, 
(у Београду, -Новом Саду, Загребу, Љубљани, Скоп-
љу, Сарајеву и Цетињу) који ће издати упутства о 
привременим обезбеђењу и чувању архива. 

6) Извршни одбори месних, среских и градских 
народних одбора предузеће хитно најнужније мере 
обезбеђења и чувања које буде одредио надлежни 
Државни архив, а нарочито смештање архивалије У 
суве и здраве »просторије. 

7) Забрањено је свако уништев ање, пресељава ње 
из места У место, отуђење као и одабирање архива 
или појединих њихових списа без претходног одоб-
рења надлежног Државног архива 

8) Надлежни државни архиви, у е шо разуму са 
надлежним заводима за. заштиту 'Споменика културе, 
издаваће привремена упутства о руковању архивама 
до доношења« закона о архивама и регистратурама. 

9) О извршењу ове наредбе водиће надзор мини-
старству просвете народних република. 

10) Ова наредба ступа на снагу даном оЈбја в д а -
вања у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југослав^ е". 

IV 'Бр. 2172 
12 марта 1948 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југослви је 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Министар без ресора, 
Милован Ђилас, с. р. 

180. 
На основу члана 8 Основне уредбе о принадлеж-

ностима савезних државних службеника, а у саглас-
ности са Претседником Владе ФЦРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

0 ПОВИШИЦАМА ОСНОВНЕ ПЛАТЕ ПО ГОДИНА-
МА СЛУЖБЕ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ 

СТРУКЕ . 

Члан 1 
Повишице основне месечне ш а т е ио годинама 

службе у ветеринар ској струци постоје за звања: 
1 1) ветеринар, 

2) ветеринар-специ јалиста. 

Члан 2 
Повишице плата за звања из претходног члана-

нда осе: 
прва и друга по ЗОО, а трећа 400 динара. 
Основне плате са свим повишицама не могу пре-

ћи највеће износе, и то: ! 
1) за звање ветеринар динара 5.800. 
2) за звање ветеринар-специ јалиста дин. 6.500. 

Члан 3 
Време давања повишице у размаку од три до пет 

година одређује старешина надлежан за постављење, 
по претходном мишљењу старешине организационе 
јединице у којој је службеник запослен. 
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Члан 4* 
'Ако службеник не добије повишицу плате после 

пет година службе проведене у звању има право при-
говора надлежном старешини. Право приговора под 
истим условима има и синдикална организација. 

Члан 5 
Основна плата са повишицама по годинама слу-

жбе одредиће се за преведене службенике на сле-
дећи начин: као основица им,а се узети почетна пла-
та звања у које је службеник преведен односно 
(накнадно буде преведен и на ту основицу додати 
повишице према укупном бро0у година ефективне 
служба сваког појединог службеника, рачунајући 
в1а сваку повишицу пет година, е тим да основна 
шата са повишицама по годинама службе не може 
№ пређе највећи износ плате предвиђен за односна 
звања). 

Члан 6 
Плате по овом правилнику исплаћиваће се од 

|1 фебруара 1948 године. 

Члан 7 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
пу §лике Југослав^'е". 

Бр. 9453 
22 марта- 1948 године 

Београд 
Министар пољопривреде, 
Петар Стамболић, с. р. 

Сагласан, 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Мини стао народне одбране, 
Маршал Ју гос лави је 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

181. 
У вези Наредбе Владе ФНРЈ о слободној про-

д а ј ин ду е т(р нек их производа по вишим јединстве-
ним ценама IV бр 1187 од 10 фебруара 1948 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 12/ 48), прошсујем 

У П У Т С Т В О 
© УПЛАТИ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ВИШЕ И НИЖЕ 

ЈЕДИНСТВЕНЕ ЦЕНЕ РОБЕ 

1) Разлика између више Јединствена цене робе 
и ниже јединствене цене им.а се уплаћивати мод 
Народне банке ФНРЈ н^ рачун „Разлике јединстве-
иих цена" без обзира на то који је орган одредио 
нижу јединствену цену (Савезни Уред за цене ил« 
вешљски уреди за цене), и то: 

ва територији Народне Републике Србије на 
рачун бр. 1—800501; 

на територији Наредне Републике Хрватске на 
цачун бр. 4—800601; 

иа територији Народне Републике Словеније на 
рачу« бр. 6—800501; 

на територии Народне Републике Босне и Хер-
Неговине ва рачун бр. 7—800501; 

на териториј« Народне Републике Македоније 
»а рачун бр. 8—Ѕ0050Г; 

иа територији Народне Републике Црне Горе на 
рачун бр. 9—800501. 

2) Рамик а између више и ниже јединствен е цене 
изналази се када се од бише и од ниже јединствен 
цене одбију трошкови трговине (трговачки рабат) 
(који су у гаимја садржани, па се остатак ниже је-
динствен цене. одбије од остатка више јединствено 
цене. Уколико ае само, у једној од ових цена са-
држан просечни подвоени сгг<в (трошкови превоза)! 
или, у обема али у неједнаким износима има се и -ом 
претходно одбити од цене. 

3) Уплатиоци ове разлике дужни су да воде по-
себну књигу издатих фактура ср следећим упоред-
ним колонама у којима ће показивати износ фак-' 
туре: 

'а) ио нижој јединственој цени са .ра бат ом и 
подвозним ставом; 

б) по НИЖОЈ јединственој цени без рабата и 
подводног става; 

в) по вишој јединственој цени са работом и 
подводним ставом; и 

г) по вишој јединствен,ој цени без работа и 
подао злог ставЈ 

4) Уплату разлике између више и ниже једин-
ствен цене вршиће: 

а) произвођача предузећа1 када она вршб 
продају робе по вишим јединственим ценама и из-
далу фактуре непосредно купцима од којих врше и 
наплату фактура; 

б) а-гентуре, републиканска трговачка стова-
ришта, индустриска стоваришта односно дирекције 
оних грана делатности у којима нема агентура нити 
стоваришта преко којих би се вршила продала робе, 
када произвођач,ка предузећа преко њих врше про-
да ЈУ робе и њима издају фактуре по нижим једин-
ственим ценама робе. 

5) Када се продаја врши преко агентура, стова-
ришта »или дирекција- произвођачи ће овима факту-
р и с а н робу само пс нижим јединственим ценама. 
Изузетно, произвођачи ће у сваком случалу фактури-
с а н искључиво по вишим јединственим ценама со, 
петролеј за осветљење, шибице «• дуванске прера-
ћ ев ин е. О регресу (повраћају) разлике између виших 
и нижих јединетвених цеи а ових артикала који се 
од стране произвођача Фактурни^ саѕмо по вишим 
јединственим ценама донеће се посебно упутство. 

6) Народна банка ФНРЈ отвориће текуће рачуне 
(уколико већ нису отворени) агентурз.ма, стовари-
штима и дирекшијама поеко К О Ј И Х се врши продаја' 
робе и које, дакле морају уплаћивати разлику .из-
међу више и ниже јединствене цене. Отварање те-
кућих рачуна има им се извошити као државним, 
нрвиредаим предузећима савезног значаја у трго-
вини на- велико (према привредним гранама у које 
спада роба коју гло одају) У ТУ сврху имају се 
агентуре односиш, стоваришта одмах пријавити се-
дишту Народне банке ради отварања текућег рачуна.. 

7 ) Уплата разлике мора се ВРШИТИ искључиво! 
налогом за- пренос на обрасцу бр. 152 или :по специ-
јалном обрасцу моји у ту сврху пропише Народна! 
банка ФНРЈ. 

8) Уплата разлике »ма* се извршити у р-ску од 
•пет дана по истеку сваке декаде (сваких десет дана) 
у месецу У погледу целокупног промета робе став-
љене У про чају по вишим јединственим ценама У 
току те декаде. 

9) Централе Народне банке ФНРЈ вршиће лре-
књижавање (пражњење) рачуна. „Разлике једин-
ога еви х цена" иа Главну централу два пута месечно 
и то 5 и 20 У месецу. 

10) Досадашњи рачун „Трговачке цене" и 
„Збирни рачун. — трговачке цене" који су основани 
и вођени по Упутству о уплати разлике између цене 
робе у слободној продаји и јединствен е цене, II бр. 
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45374/47. имају се закључити и ликвидирати најда-
ље до 20 априлу 1948 године, е тим да се претходно 
изврши њихова расподела према одређеном учешћу 
буџета појединих органа, уколико то већ није учи-
њено, и да се њихова салдч пренесу на рачун раз-
них прихода одговара ју ћега буџета за 1948 годину, 
т ј . дес. КОЈИ припада савезу — у 'савезни буџет, део 
ВООЈИ припада реп\блици — у републикански буџет, 
а део КОЈИ припада осталим органима држаше вла-
сти — У буџет тих органа. 

11) После ступања на снагу овога упутства ке 
могу се 'више вршни уплате разлика измећу виших 
и нижих 1едир.ствених цена на рачун „Трговачке 
цене" и „Збиоки рачун — трговачке цене". Сс?-ка 
евентуална уплата разлике иа све рачуне -има се 
пренети на рачун „Разлике {единственине цена'1. 

12) Контролу уплате ових разлика вршиће фи-
нансиски зтсеци среских извршних одбора и виши 
финансиски органи код самог уплатиоца по принци-
пима контроле пореза на промет производа. 

13) Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративна Народне 
Републике Југослвије" када престаје да важи 
Упутство о оплати разлике између цене робе V сло-
бодној продаш и јединствен« нене II бр. 4^374 од 
16 октобра 1947 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 
91/41). 

II бр, 11100 
18 м«)та 1918 године 

Београд 
Министар финансија, 

Сретен Жујовић, с. р. 

182. 

На основу чч. 23 Уредбе о међусобном пллћању 
у привреди ЈД 21 новембра 1947 године издајем, 

Н А Р Е Д Б У 

О ПОСТУПКУ КОД НАПЛАТЕ ФАКТУРА (РАЧУНА) 
ЗА ИСПЕРУ1-"1-ГУ РОБУ ИЛИ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ АРМИЈИ 

1) Плаћање обавеза ЈД стране Југословенине ар-
мије према предузећима, установама, задружчим пос-
ловним савезима и задругама из чл. 1 Уредбе о ме-
ђусобном плаћању у птивоечи од 21 новембар 1947 
године („Службени лист ФНРЈ" бр. 103 од 3 денем-
боа 1947 године), за испоручену робу или извршене 
услуге, вршиће се поема општим .прописима поме-
нуте уредбе, упутства за њене извршење од 25 де-
цембра 19"7 године '„Службени лист ФНРЈ" бо. 111 
од 31 децембра 1947 године) и прописима ове на-
редбе. 

2) Продавац из чл. 1 Уредбе о међусобном пла-
ћању у понесени, за испоручену робу односно из-
вршене услуге Југословенској армији, доставиће по-
ж а р о м кое т и н о м предузећу налог за наплату фак-
туре (оачуиа) трема прописима уредбе и на начин 
предвиђен упутством за њено извршење е тим, што 
ће уз налог за наплату, полед копије фактуре (ра-
чуна), приложити и оригинзл фактуре (рачуна). 

3) Ако је поодавац војно-привредно предузеће, 
уз налог за наплату који доставља црковном кре-
дитном предузећу, неће лрилагати оригинал фактуре 
(рачуна) нити њену КОПИЈУ, него ће оригинал фак-
туре (рачуна) одмах доставити »еп обредно купцу. 

У овом случају продавац је дужан да у налог 
за наплату унесе изјаву да је ослобођен обавезе 
прилагање фактуре (рачуна). 

'Министарство народне одбране одредиће која ће 
све предузећа (појединачно) поступати »а »ачин 
наведен у овој тачци, те ће истима издати потребно 
упутство. -

4) Ако државно кредитно предузеће, код којен 
продавац има текући рачун, не води и буџетски 
акредитив о б о с и о текући р-ѕнун Ју гос ло венске ар-
мије (•наигдЈбодгоца-купца), доставиће са шлог ом 
за задужење и оригиналну фактуру (примљену по 
тач. 2) оном државном кредитном .предузећу које 
треба Да изврши задужење купца. 

5) Државно кредитно предузеће које води буџет-
ски акредитив односно текући р^-чун Југословенска 
армије (чаредбодавца-купца) на терет ко ег се 
наплата фактуре (рачуна), са позивом к^јн упућује 
Југословенско^ армин! кчо наредбодгвцу-купцу да 
изда налог за исплату (буџетски чех односно налог 
за пренос), доставиће и ор-игичал факт ре (рачуна) 
на коју ставља клаузулу да је изн^с фачтуое (ра-
чуна) исплаћен на терет посебно? рачуна Југосло-
в е н ^ ^ армије (наредбодавца-купца). 

6) У року од најдаље 25 дана по извршеном 
задужењу посебног рачуна Југословенска миради а 
као каредбодавац^купац обавезна је Д1 до/чдв^ом' 
кредитном предузећу изда »палог за исплату (буџет-
ски чек односно налог за по епос). Државно кредит-
но предузеће ликвидирајте примљени налог у корист 
•посебног рачуна Југословенске ап мије (на-оедбодаз-
ца-купца), а из терет њеног буџетског акредитива 
односно текућег рачуна. 

7) Ако Југословенска армија (наретбодавгц-ку-
пац) достави државном кредитном поедузећу налог 
за исплату (буџетски чек односно налог зл пренос) 
који гласи еа- мањи износ од износа већ наплаћене 
Фактуре по тач. 5, из разлога што продавац није 
испунио услове из уговора о!л.љ\чнице;, као што су 
квалитативни и квантитативни недостаци и томе с л « 
"но Југословенска армија ѓнчпл хо > и« в а I купац) оба-' 
везна да д р ж а н о м к о в д ч г н ^ предузећу, згЈедт-о 
са буџетским чгком односи ^ ^ ч г »м за прекос, до-
стави и посебан нали'*- за наплату разлике и»а терет 
продавца („регресни налог"). 

У овом случају Југословенска зимија (н°редбо-
дпвац-кунац) збавезна је да на полеђини свих де-
лова налога за наплату разлике (..регресног излога"), 
који да*'е на винчином об^-ги-у зи те^осе-^ир-^-че, 
наведе конкретне разлоге (о-боазложење) ради ко^их 
одбила да призна исплату пуног износа фактуре (ра-
чуна). 

Државно кредитно предузећа ?е дужно да „ре-
гресни НР ТОГ" изврши по прописима ко!,и важе за 
и ш тату фактура. 

8) Продавац је овлашћен да на основу иримље-
ног извештаја е одби:ању исплате фактуре, дел^м 
или у целости, покоене спор код на ч л а н о г а^битра-
жног већа. Државно коедитт:о пио "узеће извршиће 
наплату досуђеног износа на основу правоснажне-
одлуке арбигражног већа. 

9) Ако Југословенска армина (наредбодавац-ку-
пац) у року од 25 дана из тач. 6 ове нзредбе, држл-
вном кредитнол предузећу не изда налог за исплату, 
(буџетски чек односно налог за пренос), државно 
кредитно предузеће је дужно да одмах по истеку 
пг,угнутог п^ча само «пппунч буџетски чек односно 
налог за пренос на пео износ фактуре исплаћене 
по тач. 5, а на 1ерег буџетског акг^дитива односно 
текућег рачуна Југословенов армије (наредбодавца 
-купца). 

У овом случају државно кредитно предузеће до-
ставиће одмах Југословенској армији (иаредбодавду-
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купцу) и извештај о извршеном књижењу, понаособ 
за сваку фактуру. 

10) По примљеним налозима за наплату фактура 
-(рачуна, ситуација) за извршене инвестиционе радове 
и испоруке ЈугословенскоЈ армији (купцу-наручиоцу), 
Државна инвестициона банка ФНРЈ неће вршити не-
посредно задужење буџетског кредита према ст. 5 
ЈЧЛ. 11 уредба, него ће наплату вршити премо посеб-
ног рачуну Југословенов ар МИЈ е (ширедбодавца-
купц.а) у смислу прописа оее наредбе. 

11) Ступањем на снагу ове наредбе престаје да 
важи Наредба о начину плаћања о I стране Југосло-
венсхе армије за испоручену ЈОЈ робу или извршене 
услуге бре., 13202 ол 17 о по-ила 1547 го-ине („Слу-
жбени лист ФНРЈ' бр. 33/1947 године), као и пропис 
тач. XIV Упутства з-г извршење Уредбе о међусоб-
ним плаћана V п о м р л и од 25 лецемб^а 1947 ' о-
дине („Службени лист ФНРЈ" бр 111 од 31 децембра 
1947 године). 

12) Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу Федератирне На-
родне Републике Југослав«^". 

VII бп. 3935 
22 марта 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 
•Сретен Жујовић, с. р. 

Сагласан,. 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

183. 
На основу чл. 25 Правилника о спровођењу кон-

троле над извозом и увозом, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ПОДНОШЕЊУ ДОКУМЕНАТА ОД СТРАНЕ ИЗ-
ВОЗНИКА РАДИ ПРАВДАЊА ОБАВЕЗА 

1) Сви извозници, гш извршеном извозу, дужни 
су ради прсвдањ^ својих обавеза: 

а) за све наплате које се врше преко Народне 
банке ФНРЈ, да поднесу Народној банци ФНРЈ сва 
прописна документа о извршеном извозу; 

б) за све наплате које се врше преко Народне 
банке ФНРЈ, прописна документа о извршеном извозу 
нодносиће оном платном месту преко кога се на-

шата- врши. 
2) Извозници који не поступе, у смислу та/ч. 1 

ове наредбе, казниће се новчаном казном д»о 
20.000.— динара. 

Казну изричу срески (градски) извршни одбори 
»адлежни према боравишту извозника. 

3) За извршење ове наредбе стараће се Управа 
за контролу робног и платног промета са иностарн-

•етвом. 

VII бр. 11438 
3 фебруара 1948 године 

Београд 
Министар спољне трговине, 

Мелентије Поповић, с. р. 

184. 
На основу члан^ 4 Закона о поштвнс-к ©-теле-

граф ско-тел е јонским таксама доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ЕМИСИЈЕ ПРИГОДНИХ 
ПОШТАНСКИХ МАРАКА „ЗАГРЕБАЧКИ ВЕЛЕСА-

ЈАМ 1948 ГОДИНЕ" 

На дан 8 априла 1948 го ЈИ и е гг стиће се у течај 
једна емисија »пригодних поштанских марака у циљу 
пропаганде Загребачко^ велеса ;^ ко и ће се одр-
жати у Загребу од 8 до 17 маја 19-18 године. 

Емисија има три вредности без вишка и то: од 
1,50 динара '(><-е зелено от:: ос ене; ОЈ. 2. <50 динар® 
боје црвено јасне и од 5.— динар« боУе плаво отво-
рен0 

Скица са маркама свих вредности "приказује' 
успо гени -прз»воугаоник оивичен тоаисм преко елек-
тркчких стубова. На горњем делу траке је фран-
цуски натпис »^отге ' Ж / п а * -па.-1 ек , х на 
доњем делу назив држане. Са ле^е стигне марке 
оздо иа на вии1е налази се текст: „Загребачки веле-
сајам 8—17—V—1948", а У горњем дгесг-кзм углу оз-
нака вредност . Слика V средим-} мерне приказује 
карту Југослви је прекривен*/ дожѕаисм заставом 
на којој се налазе С И М Р С Л И ждустоије. ра нискости и 
пољопривреде (фабрички димњак, точѕ*к, чекић, 
крилна и кле е). 

Марке ће бити V продаш кет ссих пошта у зе-
мљи од 8 априла до 7 југа з а с у ч у " , а за фрамки-
#Е1Ње пошиљака важиће до 7 јул^< 1943 године за-
кључио. 

Бр 1727 
10 марта 1948 године 

Београд 
^ М и н с к о пошта, 
др Зглш Ш?рац, с. р. 

Привредан »савет Владе ФНРЈ, слављењем са 
изворним текстом, установио је да су сѕ у Упутству 
за е к л а па њ е у I е в о,р.з ил а, то м пр е ^ в-! т ђ ? ни.х конти«-
геиата робе наменске за и?соз о б ^ љ е ^ г м у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ" бр. 23 од 20 м.тта 1948 године, 
у »зпгњу на српском језиву, поткрале ниже наве-
дене претке, те да ЈС следећу 

И С П Р А В К У 

УПУТСТВА ЗА СКЛАПАЊЕ УГОВОРА ПЛАМОМ 
ПРЕДВИЂЕНИХ КОНТИНГЕНАТА РОБЕ НАМЕ-

ЊЕНЕ ЗА ИЗВОЗ 

У тач. 5) први пасус четврти ре г одозго, уместо: 
„ . . . склапати уговоре са берзом зч извоз . . . треба 
да стоји: „...склапати уговоре са Берзом за извоз. . . 

У истој тачки истом пасусу шести ред одозго, 
уместо: . . Ови уговори ће зачож-ли рокове...", 
треба да стоји: „ . . . Ови уговЈри ће садржати роко-
ве . . 

У истој тачки, трећи пасус, исправљен, треба да 
гласи: „На основу закљученог уговора Берза за из-
воз и увоз је овлашћене* да тражи от администра-
тивно-оп ер а тиви ог руководиоца односно ол преду-
зећа када' оно склапа уговор да изврши извоз у 
ртосовмма и иа. начин одређен у уговору, као и да 
оствари, у случају неиспуњења уговора, пр-зва кој.а, 
су јој дата V-овером путем држави? зсбитраже". 

К. бр. 11645. — Из Привредног савета Владе 
ФНРЈ, 20 марта 1948 године. 
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ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени лист Народне Републике Србије" у 
броју 16 од 10 марта 1948 године објављује: 

Уредбу о оснивању главне дирекције за меди-
цинско снабдевање у Министарству народног здрав-
ља Народне Републике Србије; 

Упутство о начину ликвидација окружних 'аграр-
них судова; 

Решење о .поништењу решења о оснивању град-
ског народног предузећа „Веро" и градског наред-
ног угоститељског предузећа у Неготину и преносу 
имовине предузећа „Вара" на Градско народно у-
гоститељско предузеће; 

Наредбу о потврди привремене важности про-
писа о одређивању накнаде службеници^ Геодетске 
управе при Влади Народне Републике Србије; 

Наредбу о потврди привремене важности про-
писа о одређивању посебног додатка службеници ма 
предузећа за производњу филма „Авала" 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина у броју 10 од 10 марта- 1948 године 
објављује: 

Указ о .проглашењу предузећа републикансмог 
значаја „Пилана у Шупци" за државно привредно 
предузеће; 

Уредбу о Комитету за фискултуру; 
Уредбу о преузимању нутарског особља од стра-

не среских народних одбора; 
Наредбу о извршењу уговора и обавеза из 1947 

године, 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Уредни лист Народиве Републике Словеније" у 
броју 9 од 23 фебруара 1948 године објављује: 

Закон о ашкггшстративно-територијалној подели 
Народне Републике Словеније; 

Одлуку Играте е скуштине Народне Републике 
Словеније о потврда уредаба које је донела Влада 
Народне Републике Словенке на основу Закона о 
овлашћењу Влаш Неродне Републике Словеније за 
доношење уредаба ка подручју народне привреде; 

Закон о потврди одлука и закона, донесених до 
20 новембра 1946 године који остаау у важности без 
шиена ; 

Закон о потврди историски важних одлука које 
су биле донесене до 20 новембра 1946 године; 

Закон о укидању одлука и закона донесених до 
20 новембра 1946 године; 

Закон о изборима народних посланика за Народ-
ну скупштину Народне Републике Словеније; 

Закон о аграрној реформи и колоншацији Народ-
не Републике Словеније; 

Закон о укидању Закона о преносу имовине пи* 
мн астичко-васпитних друштава на Савез фискултура 
них друштава Словеније и о уређењу имовинских 
односа усклађених са њим; 

Закон о увођењу почасног мазива „народни! 
уметник"; 

Закон о именима насељених места* и обележава ју 
тргова, улица и кућа; 

Закон о опозиву народних претставника: у ор га-' 
ним а државне управе на подручју Народна Републике 
Словеније; 

Закон о проглашењу 27 априла за државни праз-
ник Народне Републике Словеније; 

Закон о државним е дуж бенин им а Народне Репу-
блике Словеније; 

Уредбу о оснивању, уређењу и пословном под-
ручју Комитета з»а задругдрство при Влади Народне 
Републике Словеније; 

Уредбу о оснивању Управе за уређење шума; 
Уредбу з оснивању Управе за регулисање бујица; 
Уредбу о измени Уредбе о лечењу сиромашних; 
Правилник о измени Правилника о отписивању, 

трошкова за лечење сиромашних; 
Наредбу о измени основне плате за звање „вете-

ринар" и „виши ветеринар" и о одређивању основне 
плате за зваше „ветеринар специјалист" у ветеринар-
ској струци 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
176. Уредба о оснивању и надлежности У-

ораве з!а! ^ординаци ју рада научних ин-
ститута 277 

176. Уредба о обавезном осигурању путника 
у јавном аутосаобраћал против несрећ-
ног случаја — —' 277 

177. Уредба о оснивању и делокругу р'1да1 
Института за електровезе — 279 

178. Уредба о изменама и допунама Опште 
уредбе о стипендијама 279 

179. Наредба о привременом обезбеђењу ар-
хива — 280 

180. Правилник ' 0 повишицама о с и о н е плпге 
по годинама службе за службенике ве-
теринаре^ струке 280 

181. Упутство о уплати разлике измећу више 
и ниже јединствене цене робе 281 

182. Наредба о поступку код наплате фактура 
(рачуна) за испоручену робу или извр-
шене услуге Југословенско,, армији 282 

183. Наредба ) псд ношењу докумената од 
стране извозника рад« правдања обавеза« 283 

184. Решење о пуштању у течај емисије при-
годних поштанских марака „Заир е бач ки 
велесајам 1948 године" 28$ 

Исправка Упутства за склапање уговара пла-
ном предвиђених контингеиата робе на-
мењене за извео — 283 

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

еног штампарског предузећа, Београд 


