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323. 
На основу члана 27 Закона о порезима Влада 

ФНРЈ, на предлог Министра финансија ФНРЈ, до-
носи 

У Р Е Д Б У 

О ПОРЕСКИМ ОСЛОБОЂЕЊИМА У ВЕЗИ СА 
ИЗГРАДЊОМ ОМЛАДИНСКЕ ПРУГЕ 

ШАМАЦ—САРАЈЕВО 

Члан 1 

Дирекција за грађење Омлад,и.нске пруге Шамац 
—Сарајево и сва њена предузећа и организације, као 
и омладинске и радничке организације на Омладин-
ској прузи Шамац—Сарајево ослобађају се од пла4 

ћања свих врста пореза и такса у свим оним случа-
јевима у којима би по природи посла или предмета 
они бил.и порески односно таксени обвезници по ма 
којим прописима. 

Ово се ослобођење не односи на случајеве у 
којима се заведена дирекција и њена предузећа и 
организације, кас и омладинске и радничке органи-
зације на прузи, појављују само као уплатиоци по-
реза за рачун других лица (порез на доходак рад-
ника, намештеник^ и службеника и остали порези' 
који се наплаћују путем употребе пореских хартија 
од вредности или путем обуставе пр.иликом исплате 
прихода или накнаде за извршене услуге или испо-
ручену робу), нити се њиме могу користити она 
лица која за рачун грађења Омладинске пруге врше 
услуге или испоруке уз накнаду. 

Члан 2 

Ако се за изградњу Омладинске пруге поклања 
Накнада за рад (плата и надница) на исту се неће 
наплаћивати порез. 

Исто тако н е ћ е т е плаћати порез и таксе када 
се бесплатно врше услуге или испо.руке производа 
еа изградњу Омладинске пруге. 

Члан 3 

Орган штампе „Борба на Омладинској прузи 
Шамац—Сарајево" ослобађа се од пла,ћања свих 
врста пореза и такса у св,им оним случајеви-ма у ко-
јима би по природи посла или предмета она била 
порески односно таксени обвезник по ма којим про-
писима. 

Члан 4 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

^Службеном листу Федеративне На,родне Републике 
'Југославије", а примењива^ ' се и на оне случајеве 
г д е је пореска или таксена обавеза ракије настала 
ако порез и такса још нису. наплаћени. 

Престанак важности ове уредбе одредиће наред-
бом Министар финансија ФНРЈ, по завршетку из-
градње Омладинске пруге. 

14 маја 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар ,н-ародне одбране, 

Маршал Југославије ' 
Јосип Броз-Ткто, с. р, 

Мини-стар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

324 
На основу цл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ а на п-редлог 

Министра пољопривреде и шумарства ФНРЈ, Влада 
ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О СУЗБИЈАЊУ КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ 

1) По-вршине засејане кромпиром и пољопри-
вредним културама ,и.з породице помоћница (парадајз, 
плави патлиџан итд.) и,мају се обавезно прегледати 
у доба вегетације, тј . од 1 априла до 30 октобра. 

Преглед имају вршити сами земљорадници од-
носно управе државних пољо-привредних имања. 

2) Поред појединачног прегледа из предње тачке, 
месни народни одбори орга-низоваће повремене укуп-
не прегле,де површина уз учешће народних органи-
зација и омладине, 

3) Месни народни одбори контрописаће да ли се 
преглед од стране земљорадника и управа д-ржавних 
пољопривредних имања врши редов-но.-Код укупних 
прегледа које 01 и организују, месни народни одбори, 
одредиће руководио.ца прегледа који је одговоран 
за и.звршење овога задатка, као и р у к о в о д и о ^ 
екипа којима ће се доделити сектори прегледа. 

4) Срески извршни одбори одредиће пољопри 
вредног стручњака који ће на подручју с,реза из,вр-
шити организацију и рук-оводити акцијом тражења 
и сузбијања кромпирове златице и водиће надзор' 
к а д спровођењем мера прописаних овом наредбом 
и пропи-сима донесеним на основу ове наредбе. Ист,а! 
тако срески извршни одбори држаће припремљене 
односно имаће у евиденцији потребан број леђних 
прскалица приватних лица које се у случају акције' 
имају употребити. 

5) Ради упознавања кромпирове златице, као и 
о начину њеног проналажеша и сузбијања, срески 
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извршни одбори организоване курсеве за руково-
д и о ^ екипа за сузбијање. 

6) Министа,рства пољопривреде народних репу-
блика организоване и руководиНе целокупним радом 
око проналажење и сузбијања кромпирове златице 
у односној народној републици, Министарства пољо-
привреде народних република нарочито су дужна: 

а) да изврше благов.ремено оспособљавања сре-
ских стручњака за сузбијање кромпирове златице 
као и да организују пропаганду у вези ове акције; 

б) .да организују складишта са хемиским сред-
ствима потребним за сузбијање као и да држе при-
премљен известан број инјектора; 

в) да одреде када и на којем Не се месту вршити 
прскање површина, дезинсекција земљишта или при-
мена других мера сузбијања; 

г) да прописују за своју територију карантинске 
мере које се имају применити. 

7) У случају да се приликом прегледа земљишта 
установи појава кромпирове златице или се по-
сумња да иста постоји, предузеНе се следеНе мере: 

Месни народни одбор Не одмах пронађене при-
мерке кромпирове златице, пошто их претходно 
умртви, доста-вити среском извршном одбору уз 
тачно одређивање места и сопственик земљишта на 
коме су примерци пронађени; место на коме је кром-
пир ова златица пронађена обележиНе видним знаком 
и забраниле приступ на ово место; поред тога пре-
дузеће потребне мере сузбијања, 

Срески извршни одбор, по пријему извештаја, 
одмах ће упутити пољопривредног стручњака на 
место налаза у циљу утврђивања стања заразе и У 
случају сумње доставиће нађене примерке најхитни-
јим путем најближем заводу за заштиту биља; орга-
низоване масовни преглед површина у околини ме-
ста налаза у циљу прикупљања и уништавања инсе-
ката, ларви и ја ја ; брзојави^ или телефоном обаве-
стиће о налазу кромпирове златице министарство 
пољопривреде народне републике и Министарство 
пољопривреде и шумарства ФНРЈ и на основу упут-
ства министарства пољопривреде народне републике 
приступиће прскању, дезинсекцији земљишта или 
другим мерама сузбијања. 

8) У циљу сузбијања кромпирове златице мини-
стар пољопривреде народне републике може решити 
да се на одређеним површинама униште усеви. 

Сопственицима оваквих земљишта припада нак-
нада која се утврђује путем комисије коју образују 
срески извршни одбори. Исплата накнаде пада на 
терет савезног буџета (Министарства пољопривреде 
и шумарства ФНРЈ). 

9) Подручје на гиме је утврђено постојање кром-
пирове златице прогласиће министар пољопривреде 
народне републике зараженим. 

Прописе о промету кромпира и пољопривредних 
култура из породице п-омоћница из заражених по-
дручја као и потребне карантинске мере прописаће 
министар пољопривреде народне .републике односно 
Министар пољопривреде и ш у м а р с т в а ' Ф Н Р Ј уколико 
се овај промет односи на. две или више народних 
република. 

10) За прекршаје прописа ове наредбе и прописа 
донесених на основу ове наредбе казниће се нов-
чано до 5000.— дина-ра уколико у оваквој радњи 
или пр опуштању не стоји дело кажњиво по Закону 
о сузбијању недопуштене трговине, недопуштене 
ш п е к у л а н т е и привредне саботаже. 

Новчану казну изричу-срес-ки-извршни одбори. 

11) Упутства за извршење ове наредбе донеће 
Министар пољопривреде и шумарства ФНРЈ, 

12) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу Федер ативие Народне ' 
Републике Југославије.и 

IV бр. 996 
13 маја 1947 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с, р, 
Министар пољопривреде и шумарства, 

др Васо Чубриловић, п, р. 

325. 
На основу чл. 7 Указа о помиловању војних 

лица П р е з и д и ј у м Народне скупштине ФНРЈ од 9 
маја 1947 године, з на питања покренута од стране 
појединих судова, прописујемо 

У П У Т С Т В О 

ЗА ПРИМЕНУ УКАЗА О ПОМИЛОВАЊУ ВОЈНИХ 
ЛИЦА 

1) Указ о помиловању војних лица односи се на 
сва лица која су ступила у Југословенску армију за-
кључно са 31 децембром 1944 го,дине без обзира да 
ли су сада војна лица или нису; без обзира да ли су 
кривична дела извршила пре ступања у армију, за 
време служења у армији или после иступања из 
армије; затим, без обзира на време проведено у 
армији; без обзира да ли су пре или после 1 јануара 
1945 године дезертирала из војске и најзад без 
обзира да ли су та лица добровољно ступила у 
армију или су била мобилисана, 

Указ се односи и на лица која су пре 1 јануара 
1945 године служила у народној милицији или у 
радним батаљонима, као к ка лица која су учество-
вала у легалном раду у народноослободилачким од-
борима и у илегалном раду за Народноослободи-
лачки покрет по наређењу и одобрењу вођства На-
родноослободилачког покрета. 

2) Указом је опроштено само издржавање оних 
казни наведених у чл. 1 указа бе^ обзира да ли ' се 
ради о условној или безусловној ' пресуди и без 
обзира да ли су осуђена лица отпочела да издржа-: 
вају казну или нису, 

3) На лица која су нравоснажно осуђена па су 
пре 9 маја 1947 године побегла пре упућивања у 
казнено-поправне домове или из казнено-поправних 
домова примениће се Указ о помиловању ако с-1 
пријаве органима државне власти' до 30 јуна 1947" 
године. 

4) На лица којима је суђено у отсуству и која 
нису ухваћена нити се пријавила органима државне 
власти до 9 маЈа 1947 године указ се не односи. 

5) Члан 2 указа односи се како на она лица која 
су непосредно учествовала у делу убиства (извр-
шиоци или- саизвршиоци), тако и на - лица која су 
била саучесници у том делу (пстстрекачи или по-
ма-гач?!): 
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6) Сходно чл. 5 указа судови који су донели 
пресуду у првом степену треба по службеној дужно-
сти да доносе одлуке не чекајући молбе заинтере-
сованих. 

Бр. 1942" 
19 маја 1947 године 

Београд 
Министар - народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар правосуђа, 
Фране Фрол, с р. 

326. 
На основу чл. 19 а у вези чл. 3 Уредбе о откупу 

житарица пропитујем 

У п у т е т в о 
О ЗАКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ДРЖАВИ 
СЛОБОДНИХ ВИШКОВА ЖИТАРИЦА И ДАВАЊУ 

ПОВЛАСТИЦА ЗЕМЉОРАДНИЦИМА-ПРОДАВ-
ЦИМА КОД СНАБДЕВАЊА РАЦИОНИРАНОМ 

ИНДУСТРИСКОМ РОБОМ 

I. — Према чл 3 Уредбе о откупу житарица зе-
мљорадници могу слободно расЛолагати делом жр-
твеног приноса који им преостане после предаје 
обавезних испорука држави (слободни вишкови). 
Они могу своје слободне вишкове било утрошити 
за своје потребе, било продати другима. Уколико 
желе да своје слободне вишкове продају држави, 
могу унапред да склопе са државним трговачким 
предузећима уговоре о продаји својих слободних 
вишкова, Овакве уговоре могу земљорадници закљу-
ч и в а о све до извршења својих обавезних испорука 
појединих врста житарица. 

-Слободне вишкове житарица могу продавати др-
жави поред земљорадника-произвођача и сељачке 
радне задруге, 

Уговори о купопродаји слободних вишкова за-
кључују се посебно за бела жита (пшеница, раж, 
наполица, крупним, јечам, овас), а посебно за куку-
руз, тј. ако земљорадник жели да прода држави и 
слободне вишкове белих житарица и слободне ви-
шкове кукуруза закључиће два посебна уговора, 
један за бела жита, а други за кукуруз. 

П, — Да би се земљорадницима, који унапред 
продају држави своје слободне вишкове, омогућило 
да одмах дођу до новчаних средстава која су им 
потребна за покриће трошкова око обраде земље 
и за остале потребе газдинства, откупна предузећа 
даваће таквим земљорадницима новчане предујмове 
(авансе) до 40% износа који им припада за унапред 
уговорене (контрахиране) количине слободних ви-
шкова, како је то прописано Наредбом Влад^ ФНРЈ 
о откупним ценама белих житарица, бр. 4340 од 21 
априла 1947 године и Наредбом Владе ФНРЈ о 
Откупним ценама кукуруза бр. 4341 од 21 априла 
1947 године. 

Ако је земљорадник закључио уговоре и о про-
даји белих житарица и о продаји кукуруза, даће му 
се предујам посебно на" основу - уговора о продаји 
белих жита, а посебна на основу уговора о продаји 
кукуруза. 

Ш, — Уговори' о купопродаји слободних вишкова 
састављају се у форми закључница пое-ма^' обрасцу 
Министарства трговински снабдев,ања ФНРЈ. 

З а к љ у ч н и ц а ^ саставља у^З примерка Је?дан нри-^ 
мерак предаје се продавцу,-други примерак ^откупна -

станица шаље свом откупном предузећу,- а трећи 
примерак задржава откупна станица 'за себе ради 
коначног обрачуна приликом предаје уговорене ко-
личине житарица. Ради одређивања висине предујма 
продавац је дуж?н да приликом закључења уговора 
стави на увид решење месног народног одбора о 
одређивању (разрезу) висине обавезне испоруке. 

IV. —- Продавац је дужан да продате количине 
житарица савесно чува и да са њима правилно ма-
нипулише и одговоран је за њихову количину и ква-
литет све до предаје. 

Продавац је дужан да без претходног позива 
испоручи продате количине житарица у време и на 
месту предвиђеном у уговору. 

Ради правилног обрачуна и утврђивања цена за 
продате житарице, продавац је дужан да приликом 
предаје житарица стави на увид решење месног 
народног одбора о разреду оба-везне испоруке и 
потврду о извршеној обавезној испоруци. Уколико 
продавац продају својих слободних вишкова за-
кључи више пута, обрачунска цена слободних ви-
шкова одредиће се према укупној количини свих 
продатих слободних вишкова. 

V. — Приликом закључења уговора продавцима 
ће се издати карте за повлашћено снабдевање рацио-
,нираним ин ду стр неким произнодима у висини од 
40% износа који им припада за продате количине 
слободних вишкова житарица. 

Карте за повлашћено снабдевање издају откупна 
предузећа преко својих откупних станица. 

VI — Количине и н д у с т р и ј е робе коју земљо-
радници набаве на основу ових карата не улазе у 
њихово редовно снабдевање, 

VII. — Закључише о купопродаји слободних 
вишкова житарица 1 држави штампаће министарства 
трговине и снабдевања народних република. 

Карте за повлашћено снабдевање штампа Мини-
старство трговине и снабдевања ФНРЈ и додељује 
их министарствима трговине и снабдевања народних 
република, која ће примљене карте дозначити откуп-
ним предузећима и задужити их за износ њихове 
вредности према ценама одређеним од Министар-
ства трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Са картама за повлашћено снабдевање рукује се 
и за њих одговара по прописима који важе за по-
трошачке исправе и дознаке. 

VIII. — Карте за повлашћено снабдевање гласе 
на име продавца житарица и не могу се уступити 
другом лицу на коришћење. 

Ове карте важе 3 месеца од дана уручивања ко-
риснику. 

Изгубљене карте неће се замењивати новим. 
IX. — Издате карте морају садржавати име про-

давца житарица, редни број евиденције, датум изда-
вања, потпис издаваоца и печат откупне станице. 

X. — Министарства трговине и снабдевања на-
родних република одредиће предузећа која ће вр-
шити продају индуетриских производа на основу 
карата за повлашћено снабдевање земљорадника. 
Ова предузећа ' водиће посебну евиденцију за робу 
намењену продавцима слободних вишкова житарица, 
а продату робу правдаће на основу карата за по-
влашћено' снабдевање. 

XI. — Откупна предузећа отпочеће одмах да за-
кључују са земљорадницима уговоре о куп опр одаји' 
слободних вишкова житарица.- Приликом закључи1 

вања ових уговора откупна -предузећа водиће наро-
чито рачуна о томе да -произвођачима -остану1 првен-
ствено- довољне количине' житарица за обавезну 
ИСПОРУКУ; 
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Откупна предузећа дужна су водити посебну 
евиденцију о закљученим уговорима, као и примље-
ним и издатим картама за повлашћено снабдевање. 

Бр. 21761 
13 маја 1947 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

др Заим Шарац, с, р. 

327. 
На основу чл. 37 Уре,дбе о платама пољопривред-

них радника, у споразуму еа Министром пољопри-
вреде и шумарства ФНРЈ, преписујем 

У П У Т С Т В О 

ЗХ ПРИМЕНУ ЧЛ. 17 УРЕДБЕ О ПЛАТАМА ПО-
ЉОПРИВРЕДНИХ РАДНИКА 

Управе пољопривредних добара односно при-
ватни послодавци дужни су, у смислу чл. 17 Уредбе 
о платама пољопривредних радника, накнадити по-
љопривредним радницима превозни трошак од места 
одакле су упућени на рад до места рада само у слу-
чају кад су ови радници, на тражење управе пољо-
привредних добара односно приватних послодавац , 
дошли на рад сами или су упућени од орга.на службе 
за посредовање рада. Накнада превозних трошкова 
за повратак припада пољопривредним радницима по 
извршењу односно раскиду уговора о радном односу, 
уколико до раскида није дошло кривицом радника. 

У случају премештаја повремених, месечних и 
сезонских пољопривредних радника припада им за 
време путовања осмочасовна временска плата према 
платној групи којо ј припадају. Ако је у питању пре-
мештај сталних пољопривредних радника, за време 
путовања због премештаја тече им несмањена ме-
сечна плата, Накнада путних трошкова, која поред 
изгубљене плате припада пољопривредним радницима 
у случају премештаја, обухвата накнаду превозних 
трошкова радника до места премештаја и право на 
дневницу за време путовања по постојећим пропи-
сима. 

Бр. 7190 
. 12 маја 1947 године 

Београд 
Министар рада, 

Вицко, Крстуловић, с. 
Сагласан, 

Министар пољопривреде 
и шумарства, 

др Васо Чубриловић, с. р, 

328. 
На основу чл. 51 а у вези са чл. 44 Уредбе о 

извршењу буџета издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОМ ПОЛАГАЊУ КОД ДРЖАВНЕ ИН-
ВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ ДЕПОЗИТА У НОВЦУ КО-
ЈИМА РУКУЈУ ДРЖАВНА НАДЛЕШТВА И УСТА-

НОВЕ 

1) Сва државна надлештва и установе могу др-
жати ,у својим благајнама износе који нису могли 
бити исплаћени корисницима било из којих разлога 
највише 5 (пет) дана од дана пријема. После тога 
рока морају се положити код Државне инвестиционе 

банке, непосредно или преко најближе пословне је-
динице Народне банке односио поште. 

2) Све до сад неисплаћене износе, а који нису 
положени код Државне инвестиционе банке дужни 
су рачунополагачи да положе Државној инвестицио-
не ј банци у року од 5 (пет) дана од дана објављи-
ван^ ове наредбе у „Службеном листу ФНРЈ". 

3) Уколико средства депозита не буду положена 
код Државне инвестиционе банке у наведеном року, 
руководилац књиговодства (рачунополагач) је оба-
везан да плати на име казне 6% камате на износ 
депозита који је требало положити код Државне 
инвестиционе банке и то од дана кад је био обаве-
зан да то учини па до дана кад је фактично новац 
положио код Државне инвестиционе банке. Као дан 
полагања сматра се и датум кад је депозит предат 
пошти односно пословној јединици Народне банке. 
Износ овако наплаћене камате књижи се у корист 
прихода оног буџета на којем се налази надлештво 
или установа која рукује депозитом. 

4) Државна инвестициона банка водиће депозите 
одвојено по наредбодавцима, а исплате ће вршити 
по наредбама односних наредбода,ваца. 

5,) Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу Федеративне На-
родне Републике Југославије". 

Бр. 17139 
12 маја 1947 године 

Београд 
Министар финансија, 

Сретен Жујовић, с, р. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службени лист Народне Репу-
блике Хрватске, у броју 43 од 10 маја 1947 године 
објављују: 

Правилник за извршење Закона о изради печа-
та, штамбиља и-жигова органа Народне Републике 
Хрватске. 

У броју 44 од 13 маја 1947 године објављују: 
Уредбу о порезу на доходак; 
Уредбу о трошарину 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

323. Уредба о пореским ослобођењима у вези 
са из,градњом Омладинске пруге Шамац— 
Сарајево — — 497 

324. Наредба о сузбијању кромпир ове златице 497 
325. Упутство за примену Указа о помило-

вању војних лица 498 
326. Упутство о закључивању уговора о про- ( 

да ји држави слободних вишкова житарица 
и давању повластица земљорадницима-
продавцима код снабдевања рационира-
ном ин ду стр неком робом — — — — — 499 

327. Упутство за примену чл. 17 Уредбе о пла-
тама пољопривредних радника — — — 500 

328. Наредба о обавезном полагању код Др-
жавне инвестиционе банке депозита у 
новцу којима рукују државна надлештва 
и установе 500 
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Штампа Југословенског штампарско^ предузећа, Београд 


