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569. 

На РЈСЦРВУ тач. 13 Наредбе Владе ФНРЈ о кон-
троли извршења плана фонда плата, преписујем 

У П У Т С Т В О 

О КОНТРОЛИ И ЕВИДЕНЦИЈИ ИЗВРШЕЊА ПЛАНА 
ФОНДА ПЛАТА ЗА 1949 ГОДИНУ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет овог упутства је контрола и евиденција 
извршења планова фонда плата који се израђује на 
ђенову Упутства Савезне планске комисије о плани-
рању фонда плата у 1949 години. 

Контрола и евиденција спроводиће се за плац 
фонда плата државног и задружног сектора као и 
фоида плата чг т^ихоиих пре-
дузећа. 

II. КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА ПЛАНА ФОНДА ПЛАТА 

1. Контролу извршења плана фонда плата врше: 
виши наредбодавци, наредбодавци и шефови 

ВјШНђводстава (рачунополагачи) — за план фонда 
плата надлештава и установа; 

б) директори и руководиоци рачуноводства — за 
план фонда плата привредних предузећа; 

в) генерални односно главни директори и руко-
водиоца финансиске службе — за план фонда плата 
дирекције односно управе и план фонда плата при-
вредних предузећа под њиховим руководством; и 

г) ресорни министри (повереници), руховодиоци 
финанси је службе и руководиоци група за плате — 
зџ цлан фонда плрта административно-оператибних ру-
ководстава н свих предузећа која улазе у њихову 
надлежност. 

2. Независна од контроле из претходне тачке фи-
цансиски органи и банке вршиће општу контролу из-
вршења планова фонда плата надлештава, установа и 
предузећа. 

3. Контролу исплата личних издатака код надле- ' 
1џтава и установа врше органи поменута у тач. 1 под 
а) овог упутства на основу прописа Уредбе и Пра-
вилника о извршењ,у буџета. 

4. Контрола извршења фонда плата од стране ди-
ректора и шефова рачуноводстава у привредним пре-
дузећима, финансиских служби административно-опе-
ративних руководстава и ресорних министарстава као 
и контролних органа министарства финансија и народ-
них одбора чини саставни део њихове контроле из-
вршења финансиског плана предузећа. 

5. Задатак контроле састоји се: 
а) да код надлештава и установа које се финан-

сирају путем предрачуна осигура да се исплате лич-

них издатака крећу у границама тромесечних планова 
прихода и расхода; у границама утврђеним актом о 
систематизацији; и у оквиру плате која одговара зва-
њу службеника; 

б) да код привредних предузећа, саобразно посло-
вању по принципима привредног рачуна, осигурава 
да се трошење средстава на наднице и плате креће у 
оквиру планираног фонда плата, а у сразмери са из-
вршењем плана предузећа. Задатак ове контроле на-
рочито је важан и одговоран код предузећа код којих 
висина плата зависи од производног учинка. Прили-
ком вршења контроле код оваквих предузећа треба 
имати увек на уму да је њен циљ да одржава односе 
који су планом постављени између плана фонда плата 
и обима производње. Овај однос се може сматрати 
нарушени^ у следећим случајевима: 

аа) кад предузеће оствари свој произзодни зада-
так, али трошење фонда плата пребаци планирани 
износ; - - - -л-г- 'ј-ик Ј ш 

бб) кад предузеће премаши планирани обим про-
изводње, али је проценат премашена плана фонда 
плата већи од процента повећања обима производ-
ње; и, 

вв) кад предузеће не оствари производни задатак, 
а проценат утрошеног фонда плата је већи од извр-
шеног процента производног задатка. 

У свим наведеним случајевима имамо прекора-
чено фонда плата. Ово прекорачено често крије ор-
ганизационе и друге недостатке у раду предузећа. 
Задатак контролних органа састоји се у томе да до-
принесу у што је могуће већој мери изналажењу узро-
ка евентуалних недостатак у раду предузећа, како 
би се благовремено предузеле одговарајуће мере за 
њихово отклањање. 

А. Принципи за анализу извршења плана фонда плата 
код привредних предузећа 

6. Код произвођачких предузећа обрачун плата 
врши се редовно иа два начина: по учинку и по вре-
мену, тј. да ли је обрачун плата везан за проценат 
извршења производног за-чткп или само за временско 
трајање радног односа. Први се у структури цене 
јављају углавном у трошковима израде, а други у, 
погонској и управнопродајној режији. 

Приликом контроле трошења фонда плата мо-
рају се посебно обрађивати плате којг су у непосред-
ној вези са производним задатком, а посебно остале. 

План фонда плата за раднике упослене у произ-
водњи у односу на вредност производње претставља 
у исто време и план продуктивности рада изражен у, 
новчаним показатељима. Испуњење планиране продук-
тивности рада често је везано за испуњење читавог 
низа организационо-техничких мера, као што су: пра-
вилна расподела радне снаге, повећање квалифика-
ције радника, одређени квалитет материјала израде, 
смањење шкарта, спровођење механизације у процес^ 
производње и сл. 
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Осим продуктивности рада, предузеће приликом 
састава плана фонда плата полази и од одређене про-
сечне плате. Опа просечна плата преставља плани-
рану просечну плату, а добија се из односа планира-
ног фонда плата и планираног броја радника. 

Према теме, прекорачеље плана фонда плата рад-
ника упослених у производњи може да наступи као 
резултат поремећаја планом утврђених односа између 
продуктивности рада и фонда плата или као резултат 
повећања просечне плате изнад планираног износа. 

Нарушаваше планом постављеног односа између 
продуктивности рада и фонда плата честа је после-
дица неиспуњења организационо-техннчких мера који-
ма је опа производња била условљена. 

Неосновано повећање просечне плате најчешће 
наступа због произвољног повећања платних разреда, 
неисправне примене прековремених радова и доплата 
због напорних услова рада, због неправилног постав-
љања норми и неправилне евиденције радног учинка. 

Прекорачено плана фонда плата код осталих рад-
и к а и службеника, чије плате не зависе непосредно 
од радног учинка, наступа као последица следећих уз-
рока: због повећања просечне планиране плате и због 
сувишног броја упосленог особља у односу на оства-
рење производног задатка. 

Први задатак контролног органа састоји се у томе 
да утврди да ли ?е у дотичном предузећу изражено 
ирекорачсње плак:! фонда плата и који су основни 
узроци довели до овог прекорачено. У овом циљу 
треба на лицу места прикупити следеће податке: а) 
планирану и остварену производњу по вредности; б) 
број радника који се плаћају' према радном учинку — 
према плану и пре^а остварењу; в) планирани износ 
њихових плата и остварење; г) број лица која при-
мају временске плате — према плану и према оства-
рењу; д) планирани износ њихових плата и остварење. 

На основу ових података треба израчунати ос-
новне показатеље према следећим примерима: 

сх ГЈ О п п У П о к а з а т е љ о ^ ? и 

1 Производња 100,000.000 100,000.00 100 

2 Радници у произв. 
а) број 1.600 1.700 106,2 
б) износ њихових 

плата 5,1120.000 5.440.000 106,2 
в) просечна плата 3.2СО 3.200 — 

3 Остало упослено особље 
а) број 130 140 107,7 
б) износ њихових 

плата '4(29.030 462.000 107,7 
в) просечна плата 3.300 3.300 — 

Предњи пример показује предузеће код кога је 
извршено прекорачено плана фонда плата. Јер док је 
производња остварена са 100%, фонд плата је оства-
рен са 106,2% код радника упослених у производњи 
односно 107,7% код осталих упослених лица. Основни 
узроци прекорачено у овом случају је неиспуњење 
плана производностн рада, а у другом повећање броја 

,упослених лица. 

° П о к а з а т е љ 
КЈ СЈ , 
си 

1 Производња 100,000.000 103,000.000 103 

2 Радници у произв. 
а) број 
б) износ њихових 

плат? 
в) просечна плата .,ЈЈ 

1.600 

5,120.000 
3.200 

1.600 

5,440.000 
3.200 

лоб,2 
106,2 

3 Остала упослена лица 
1 а) број 130 130 

б) ИЗНОС њ и х о в и х 
130 130 

пдата 424X000 - 455.000 Јов 1 
в) просечна плата 3.300 3.500 106 1 

И у овом другом примеру је случај прекорачено 
плана фонда плата, јер, док је производња остварена 
са 103%, фонд плата је скочио на 106,2%. Само узрок 
прекорачења није у неиспуњену плана производности 
рада (која је чак н повећана), већ у повећању просеч-
не плате. Исти је случај н код осталог упосленог 
особља. 

с. 
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1 Производња 100,000.000 75,000.000 

2 Радници у произв. 
а) број 
б) износ њихових 

плата 
в) просечна плата 

1.600 

5,120.000 
3.200 

1.500 

5,400.000 
3.6СО 

93 

111. 
Ш О 

3 Остало упослено особље 
а) број 
б ) ИЗНОС ЊИХОРИХ 

плата 
ј.) просечна плата 

130 

489,000 1 
3.300 ' 

130 

429.000 
! 3.300 

У овом последњем примеру имамо случај преко-
рачено који је дошао као последица неизвршења пла-
на продуктивности рада уз једновремено повећање 
просечне плате. 

У наведеним примерима као број радника према 
остварењу треба узети просечни број, тј. број који 
се добије када се укупан број радника (радника —, 
дана) упослених у току месеца подели са бројем рад-
них дана у том месецу. У остварену производњу треба 
унети и вредност недовршене производње пошто пла-
те наплаћене за ову производњу улазе у податке о 
остварењу фонда плата предузећа. 

Када се утврди основни разлог прекорачено плана 
фонда плата, потребно је даље тражити у оргавиза-
иионо-техничком раду предузећа односно у систему; 
награђивања радника конкретне узроке који су дос-
пели до прекорачено. 

Код платног фонда осталих лица упослених у пре-
дузећу треба детаљно испитати повећање броја изнад 
планираног н.аноса. 
Б. Контрола извршења плана фонда плата од страна 

банке 
7. Контрола банке врц-и се у тренутку подизања 

готовине за исплату надница н плата. Задатак ове кон-
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троле је да обезбеди да се подизање готовине креће 
у границама предвиђеним планом фонда плата коми-
тента. 4 

8. Привредна предузећа су дужна да доставе над-
лежном седишту банке један примерак обрасца Фп-6. 
Образац Фп-6 доставља се тромесечно једанпут, с тим 
-да планирани фонд плата за тромесечје буде показан 
одвојено за сваки месец. 

9. Податак о планираном фонду плата банка еви-
дентира на посебном картону на коме ће пратити ње-
гово извршење. 

10. Истовремено са давањем налога банци за ис-
плате платни комитенти ће дати налог и за обуставе 
(порез, социјално осигурање). 

11. Код надлештава и установа које се финанси-
рају путем предрачуна, банка ће давати готовину по-
требну за исплату надница и плата само до износа 
предвиђеног благајничким планом. 

12. Привредним предузећима банка може испла-
тити готовину за наднице и плате до 7% преко пла-
нираног износа, с тим да је предузеће дужно, при-
ликом подизања готовине за следећи месец, да оправда 
прекорачено плана фонда плата писменом сагласно-
и ћ у надлежног финансиског органа, коју ће преду-
веће прибавити путем свога административно-опера-
товног руководства. 

' - Банка ће одби!и да изда тражену готовину за 
исплату надница и плата оним предузећима која не 
буду оправдала извршено прекорачење у претходном 
месецу. 

У случају да предузеће прекорачи план фонда 
плата за више од 7% банка му може исплатити тра-
жену готовину преко планираног износа само уз 
претходну сагласност надлежног финансиског органа, 
коју ће предузеће прибавити путем свога ресорног 
министарства (повереништва). 

Предузеће неће бити дужно да поднесе оправдање 
само уколико је проценат прекорачено плана фонда 
плата, према писменој изјави директора предузећа 
нижи или раван проценту премашења плана произ-
водње. 

Ш. ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕЊА ПЛАНА ФОНДА 
ПЛАТА 

1. О извршењу плана фонда плата води се план-
ска и оперативна евиденција. 

2. Планску евиденцију воде планске комисије и 
финансиски органи на основу извештаја о извршењу 
финаниског плана који се добијају путем тромесечних 
и месечних стања. 

3. Оперативну евиденцију воде: 
а) повереништва за финансије среских (градских) 

народних одбора — за личне издатке по среском (град-
ском) буџету и буџетима месних народних одбора, за 
предузећа локалног значаја (по врстама делатност^ и 
за задруге (по врстама задруга): 

б) повереништва за финансије покрајинског и об-
ласног одбора — за личне издатке по покрајинском 
односно обласном буџету за предузећа покрајинског 
(обласног) значаја (по врстама делатности), за личне 
издатке по буџетима среских (градских) и месних на-
родних одбора (по срезовима — градовима), за преду-
зећа локалног значаја (по врстама делатности и по 
срезовима — градовима) и за 'задруге (по срезовима 
—- градовима); 

в) министарства финансија народних република — 
за личне издатке по републичком буџету, за предузећа 
републичког значаја (по административно-оператившш 
руководствима), за личне издатке по обласном буџету 
и буџетима среских (градских) и месних народних од-
бора (по областима), за предузећа локалног значаја 

(по врстама делатности и областима) и за задруге (по 
областима); и 

г) Министарство финансија ФНРЈ. 
4. Евиденција обухвата планиране изно,се фонда 

плата и извршење ових планова. 
5. Податке о извршењу плана фонда плата до-

стављаће банке. 
Подаци о извршењу личних издатака по буџету 

доставЛ)0ће се на досадашњи начин. Осим тога, глав-
на филијала Народне батусе еа територију области до-
стављаће повереништву за финансије обласног народ-
ног одбора (поред података који се достављају на 
досадашњи начин о извршењу личних издатака по 
обласном буџету) податке о извршењу личних изда-
така по буџетима среских (градских) народних одбора, 
(за сваки народни одбор посебно) и податке по буџе-
тима месних народних одбора (сумарно по срезовима). 

Централа Народне банке за народну републику до-
стављзће министарству финансија народне републике 
(поред података који се достављају на досадашњи на-
чин о извршењу републичког буџета) податке о из-
вршењу личних издатака по буџетима аутономне по-
крајине, по буџетима обласних народних одбора (су-
марно по областима) и по буџетима месних народних 
одбора (сумарно по областима). 

Главна централа Народне банке достављаће Ми-
нистарству финансија ФНРЈ податке о извршењу лич-
них издатака по републичким буџетима (по народним 
републикама) по буџету аутономне покрајине, по об-
ласним буџетима (сумарно по народним републикама), 
по буџетима среских (градских) народних одбора (су-
марно по народним републикама) и по буџетима ме-
сних одбора (сумарно по народним републикама). 

Подаци о извршењу личних издатака по буџетима 
нижих органа достављају се вишем органу рашчлање-
не на основне плате и додатке, али сумарно за све 
разделе. 

6. Податке о извршењу плана фонда плата по 
предрачунима задружних савеза банка доставља над-
лежном финансиском органу и министарству финан-
сија народне републике (сумарно за целу републику). 
Министарству финансија ФНРЈ банка ће достављати 
податке за предрачуне задружних савеза и предрачуне 
друштвених организација сумарно по републикама. 

7. Податке о извршењу плана фонда плата преду-
зећа локалног значаја банка доставља сумарно по вр-
стама делатности повереништву за финансија среског 
(градског) народног одбора. Податке за задруге бан-
ка доставља по врстама задруга (сељачке радне за-
друге, остале земљорадничке задруге, радничко-службе-
ничке набављачко-потрошачке, занатске и све остале 
задруге). 

Податке о извршењу плана фонда плата преду-
зећа покрајинског (обласног) значаја банка доставља 
повереништву за финансије и надлежном поверени-
штву и то сумарно по врстама делатности. У исто 
време банка доставља повереништву за финансије по-
датке о извршењу плана фонда плата за предузећа ло-
калног значаја (по врстама делатности и срезовима — 
градовима) и за задруге (по срезовима — градовима). 

Податке о извршењу плана фонда плата предузе-
ћа републичког значаја банка доставља министарству 
финансија народне републике, ресорном министарству 
и министарству рада народне републике по админи-
стративно-оперативним руководствима, сумарно за сва 
предузећа под истим административно-оперативним, 
р^Товодством. У исто време банка доставља министар-
ству финансија податке о извршењу плана фонда пла-, 
та за предузећа покрајинског (обласног) значаја (по, 
врстама делатности и областима), за предузећа ло"ат-, 
ног значаја (по врстама делатности и областима) и за; 
задруге (по областима). 
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Л Податке о извршењу плана фонда плата за пре-
дузећа савезног значаја банка доставља Привредном 
савету Владе ФНРЈ, Министарству рада ФНРЈ и МиниЧ 
старству финансија ФНРЈ и свим ресорним министар^ 
стен ма, и то сумарно за сва предузећа под истим ад-
мннистратикно-оператнвним руководством а осим тога 
и територијално по појединим народним република^ . 
У исто време банка доставља Привредном савету Вла-
де ФНРЈ и Министарству финансија ФНРЈ податке о 
извршењу плана фонда плата предузећа републичког 
Значаја по административно-оперативним руководства 
ма и народним републикама, податке о извршењу пла' 
на фонда плата предузећа покрајинског (обласног) и 
локалног значаја по врстама делатности и по народним 
републикама. Подаци за задруге и предузећа друштве-
них организација подносе се по народним републикама. 

8. Податке за предузећа локалног значаја и за-
друге банка је дужна доставити народном одбору до 
5-ог у месецу за протекли месец. 

Податке за предузећа републичког и локалног зна-
чаја и задруге централа Народне банке за републику 
дужна је доставити надлежним републичким орденима 
до 10-ог у месецу за протекли месец. 

Податке за предузећа савезног значаја Главна цен-
трала дужна је доставити надлежним савезним орга-
нима до 10-ог у месецу за протекли месец. 

Податке за предузећа републичког и локалног зна-
чаја, за задруге и друштвене организације Главна цен-
трала дужна је да достави надлежним савезним ор-
ганима до 15-ог у месецу за протекли месец. 

Бр. 25910 
9 августа 1949 године 

Београд 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

5 7 0 . 

На основу чл. 42 Закона о једнообразном рачуно-
водству. и чл. 3 Основног закона о прекршаЈима, из-
дајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ЗАБРАНИ ХОНОРАРНОГ РАДА СЛУЖББНИЦИМА 
КЊИГОВОДСТАВА ДРЖАВНИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕ-

ДУЗЕЋА, НАДЛЕШТАВА И УСТАНОВА, ЧИЈА СУ 
КЊИГОВОДСТВА У НЕАЖУРНОМ СТАЊУ 

1) Забрањује се службеннцима који су запослени 
у књиговодствима државних привредних предузећа, 
надлештава и установа да хонорарно раде у другим 
државним привредним предузећима, надлештвима и 
установама, ако Је књиговодство у предузећу, надле-
штву или установи где су стално запослени у неа-
журном стању. 

2) Руководиоци државних привредних предузећа, 
надлештава и установа, у којима постоји потреба за 
хонсрарним радом, могу узимати на овај рад само 
оне службенике књиговодства који поднесу потврду 
руководиоца предузећа, надлештва или установе где 
су стално запослени, да је књиговодство у том пре-
дузећу, надлештву односно установи ажурно. УколИкр 
службеник књиговодства не поднеле такву потврду, 
руководилац предузећа, надлештва или установа у 
којој постоји потреба за хонорарним радом, не сме 
таквог службеника примити на хонорарни рад. ч 

Под ажурношћу књиговодства, у шислу ове на-
,редбе, сматра се ажурност преписана Правилником о 

премиским д д ц џ и м а особља књиговожтава у, држав-
ним привредним предуеећима, генералним и главним 
дирекцијама („Службени лист ФНРЈ" бр. 6/49). 

Потврда из тачке 2) ове наредбе мора се обнав-
љати сваког месеца. 

3) Руководилац персоналне службе државног при-
вредног предузела, надлештва односно установе, Који 
прими на хонорарни рад службеника књиговодства из 
другог државни' привредног предузећа, надлештва од-
носно у с т а в е у, којој књнговодетво није ажурно, 
као и службеник књиговодства који се прими хоно-
рарног рада у другом државном привредном предузе-
ћу, надлештву односно установи, иако у предузећу, 
надлештву односно установи где је стално запослен 
књиговодство није ажурно — сматра се да је извр-
шио фннансискџ прекршај, за који су предвиђене ка-
зне у чл. 5 Уредбе о финандискнм пре крша јима 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 8/49). 

У случају дџ руководилац државног привредног 
предузећа, надлештва одноено установе, и поред пи-
смено скренуте пажфе руководиоца персоналне слу.-
жбе нареди да се прими на хонооарни рад службеник 
књиговодства из другог државног привредног предуг 
зећа, надлештва односно установе у којој књиговоД^ 
ство није ажурно, сматра се да је извршио финанси? 
ски прекршај, за који су предвиђене казне у чл. 5 
Уредбе, о фингшсмским прекршајима („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 8/49). 

4) Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југослвије" . а примењиваће се почев од 15 
августа 1949 г о д Ш . 

Бр. 2516? у 

2 августа 1949 године 
Београд 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

571. 

На основу чл. 4 Закона о поштацско-тШГСаФско-
телефонским таксама („Службени лист ФВД\Г брбЈ 
61/46 и број 105/46) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

0 ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ЕМИСИЈЕ ПРИГОДНИХ 
ПОШТАНСКИХ ФРАНКО МАРАКА „75-ТОГОДИ-
ШЊИЦА ОСНИВАЊА СВЕТСКОГ ПОШТАНСКОГ 

САВЕЗА" 

На дан 8 септембра 1949 године пустиће се у те-
чај емисија пригодних поштанских франко марака по-
водом 75-тогоЈЈишњице оснивања Светског поштанског 
савеза у следећим вредностима и бојама! 

К Мдрка од 5 динара, плаве боје, чији се цртеж 
састоји од дилидегцЈса са четверопрегом, лоКомоГире, 
авиона и писма, а претставља развој средстава за пре' 
нос Поштански^ пошиљака од оснивања Светског ПО' 
шпанског савеза. , . 4 

2, Марка од I? динара, смеђе боје, чији се цртеж 
састоји од земљину кугле, пароброда, локомотиве, 
авиона и писце, а преставља подручје деловања Свет-1 

скот п о ш т а н а д ДОШ и дад^уња с р ш ш за пре-
нов поште, 
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Ова емисија марака биће у продаји код свих ве-
ћих пошта у земљи од 8 септембра до 7 новембра 
1949 године закључио, а њихова франкатурна вред-
ност важиће до 7 децембра 1949 године закључно. 

Бр. 19273 
1 августа 1949 године 

Београд 
Министар пошта, 

др Заим Шарац, с. р. 

572. 
На основу чл. 8 Уредбе о баждарењу поморских 

бродова, а у сагласности са Министров финансија 
ФНРЈ, преписујем 

,ТАРИФУ БАЖДАРСКИХ НАКНАДА 
ЗА БАЖДАРЕЊЕ ПОМОРСКИХ БРОДОВА 

Лучка капетанија која је извршила баждарење 
поморског брода наплатиће,-према бруто регистарској 
тбнажи брода и банкарском правилу по коме се брод 
баждарио, од бродарског предузећа односно бродо-
власника или заповедника брода следећу баждарску, 
накнаду: 

Т,.а) За баждарење бродова по Правилу I (пот-
пуни поступак): 

Динара 
Ј) За бродове до 10 ВРТ ЗОО.-
.2) За бродове изнад 10 до 40 ВРТ 400.— 
,З) За бродове изнад 40 до 70 ВРТ 600.— 
"4) За бродове изнад 70 до 100 бРТ 700.— 
б) За бродове изнад 1С0 до 500 ВРТ: 

Динара 
а) за првих 100 тона 700.— 
б) За сваку даљу тону још по 1,50 

Динара 
6) За бродове изнад 500 до 2000 ВРТ: 

а) еа првих 500 Тона — 1.300.— 
б) за сваку даљу -Тону још по 1.—^ 

Динара 
7) За бродове изнад 2000 до 5000 ВРТ: 

а) еа првих 2000 1она 2.80(1— 
б) за сваку даљу тону још по 0,50 

Динара 
8) За бродове изнад 5000 до 10.000 ВРТ: 

а) за првих 5000 ?0нз 4.300-— 
б) за сваку даљу тону још по 0,20 

Динара 
9) За бродове цзнад 10.000 ВРТ: 

а) за првих 10.000 тона 5.300.— 
б) за сваку даљу тону још по 6,10 
б) За баждарење путничко-теретних бродова, на-

ведене тарифне ставове накнада повисују се за 10%, 
а за баждарење путничких бродова за 20%. 

И, За баждарење бродова по Правилу II (скра-
ћени поступак) тарифне ставке накнада наведене 1ГОд 
\ ове тарифе смањују се за 50%. 

р III. За баждарење бродова по Правилу Ш (упро-
шћени поступак) наплаћује се накнада по сваком бре-
нду у Износу од динара 50. 

IV. За допунско (делимично) баждарење напла-
ћује се за сваку измерену бруто регистарску тону 
накнада у износу од динара 5. 

Ова тарифа стутта на снагу истовремено са Уред-
бом о баждарењу поморских бродова 

Бр. 10357 
23 јула 1949 године 

Београд 
Министар поморства, 

Вицко Крстуловић, с, р, 
Сагласан 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р, 

ПРИСТУПИ ХОНДУРАСА И ЛИБЕРИЈЕ МЕЂУНА-
Р О Д А КОНВЕНЦИЈИ О ТЕРЕТНИМ ЛИНИЈАМА 

Британска амбасада у Београду, својим писмом од 
8 јул1а 1949, обавестила је Министарство иностраних 
послова Федеративне Народне Републике Југоелавије 
да су Хондурас на дан 10 јуна 1948 и Либерија на дан 
25 марта 1949 приступили Међународној конвенцији о 
теретним линијама, потписаној у Лондону 5 јула 193(Ј. 
Сходно члану 23 Конвенције, ови приступи ступају 
на снагу 10 септембра 1948 односно 25 јуна 1949. 

Југословенски ратификациони инструмент ове 
Конвенције депонован је 26 фебруара 1934, а ора је 
објављена у „Службеним новинама" бр. 260 од 13 но-
вембра 1933. 

Бр. 412594/49. — Из Министарства иностраних по-
слова, Београд, 25 јула 1949 године. 

ПРИСТУП ЛОВАЦА МЕ БУ НАРОДНОМ СПОРАЗУМУ 
ЗА УСПЕШНУ ЗАИШТУ ОД КРИМИНАЛНЕ ТРГО-
ВИНЕ ПОЗНАТЕ ПОД ИМЕНОМ „ТРГОВИНА БЕЛИМ 

РОБЉЕМ" 
Генерални секретаријат Уједињених нација, сво-

јим писмом од 8 јула 1949 године обавестио је Ми-
нистарство иностраних послова Федеративие Народне 
Републике Југо славије да је Либан на дан 20 јуна 1949 
године нотификовао свој приступ Међународном спо-
разуму за успешну заштиту од криминалне трговине 
познате под именом „трговина белим робљем", за-
кљученом и потписаном у Паризу 18 маја 1904 године. 

Овоме споразуму приступила је Краљевина Срба, 
Хрвата и Словенка 12 априла 1929 године, и он је 
Објављен у „СЗГужоеним новинама ' бр. 117 од 21 маја 
1929 године, 

Бр. 414009. — Из Министарства иностраних посло-
ва, Београд, 6 августа 1949 године. 

Министарство пољопривреде ФНРЈ, по извршеном 
сравњиване са изворним текстом, установило је да 
се у тексту Решења о оснивању резервног семенског 
фонда, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 65 
Од 3 ађјуста 1949 године поткрала ниже наведена 
грешка, те даје следећу 

И С П Р А В К У 

РЕШЕЊА. О ОСНИВАЈУ РЕЗЕРВНОГ СЕМЕНСКОГ 
ФОНДА 

Под I овога решења после речи: ,,у коју улазе: 
раж, јечам, овас, кукуруз, хељда и просо", испуштена 
је испред речи „раж" — реч „пшениса". 

О — 4 бр. 16906. — Из Министарства пољопри-
вреде ФНРЈ, 4 августа 1949 године. 

Р Е Ш Е Н ) бС 
На основу члана 47 Закона о државним службе-

ницима, члана 23 и 25 Основне уредбе о принадле-
жностима савезних државних службеника, иро и са? 
гласности Претседник Владе ФНРЈ број 1877 од 20 
јуна 1949 године 

р е ш а в а м 
да се Сава Мали прими у службу Комитета за кн-

нематографију Владе ФНРЈ и постави за помоћника 
Претседник Комитета за кинематографију Владе 
ФНРЈ. 

Бр. 904 
1 августа 1949 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за кинематографију, 
Владе ФНРЈ, 

Владислав Рибникар, с. р, 
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За главног инжењера „РР Завода" у Нишу, ре-
шењем Претседник Комитета за радиодифузну слу-
жбу Владе ФНРЈ број 8244/49, постављен је Миодраг 
Рајковић, досадашњи директор Плана Главне дирек" 
ције радиоиндустрије. 

За главног геолога Савезне управе за геолошка 
истраживања, решењем Министра рударства ФНРЈ 
број 1162/49, постављен је Вјекослав Милинчић, доса-" 
дашњн директор Завода за геолошка испитивања. 

За главног диспечера-шефа /диспечерске групе 
Сектора оперативе производње, решењем Министра 
рударства ФНРЈ број 4499/49, постављен је Милорад 
Василић, досадашњи директор Рударског набавно-
лродајног предузећа. 

За директора Рударског набавно-продајног пре-
дузећа, решењем Министра рударства ФНРЈ број 
5193/49, постављен је Гојко Мартиновић, досадашњи! 
помоћник главног .управника Савезне управе за гео-
лошка истраживања. 

За директора Предузећа за производњу н прера-
ду уљних шкриљаца Буиггрење код Врања, решењем 
Министра рударства ФНРЈ број 3345/49, постављен Је 
Милачко Константинов. 

За директора Филијале Државног завода за соци-
јално осигурање у Сарајеву, решењем Министра рада 
ФНРЈ број 1426/49, постављен је Бранко Туфић. до-
садашњи помоћник директора исте филијале. 

О Л Л И К О В ^ Њ \ 
На основу члана 2 Закона о орденима и меда-

'лама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
сицпа Ф,НРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ративне Народне Републике Ј у г о с л а в ^ 

р е ш и о ј е 
Да се за показану храброст, осведочени рад на 

остварењу братства и јединства, међу нашим наро-
дима и стечене заслуге за народ у току народно-
осл обо^илачки борбе одликују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА И РЕДА: 
ст. водни-ци: Егић Мане Драго, Косановић Раде 

Дане, Мађерцић Ђуре Божо, Миљуш Стеве Милан и 
Шћекић Милана Мирко. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Атанасовски Петра Киро, Бачић 

Мате Лу1ба, Волта" Дане Бранко, Булатовић Јове 
Владо, Буличић Роке Јосип, Цолић Анте Сиуе, Цви-
јовић Милована Љубомир, Гаврић М м е Ристо, Сла-
вина Антона Јордан, Грацин Анте Бозајжо, Грујичић 
Миле Божо,Хрлец Фрање Петар, Јанко,вић Ристе 
Неђо, Ка пуровић Јакова Миховил, Лакушић Абазл, 
Подага, Мештровић Николе 1Шме, Модрић Стипсе 

,Анте, О т а ш е в и ћ Хасана Реџо, Пеић Јове Милош, 
Пејичић Ђ,оке Обрад, Пејовић Бошка Петар, Ради-
шан ин Ђуре Стево, Русић Боже Иво, Светек Феликса 
Срећко, Цјушњић Стевана Богдан, Узелац Дане Симо 
и Вукадиновић Рале Илија; 

водници: Гвозден Гојка Марко и Стојковић Сто-
јана Ду шан 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
ст. водници: Баруџија Николе Саво, Д р а г о в и ћ 

Петра Симе, Јајтер Фрање Јаша-, Јакшић Воле Мате, 
Лончар Миле Дмитар, Мартинов^ки Фабијана Стје- , 
пан, Миљанић Стеве Вл,адимир, Муд-ро ља Анђела ( 
Анте, Муратзгић Ибрахима Семењ Ранчић Анте, 
Пета-р, Стојиновић Стојадина Добривоја, Узелац 
'Дане Симо, Величанин Ивана Адам, Вукадиновић1 

Раде Илије, Вукмановић Јове Милан,. Ж а ј а Ивана 
'Јуре и Здрелић Николе Никола'; 

-водници: Грнчар оки Геошев Димче, Марић Саве 
Војин и Тодоровић Радована Сретен. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Алемпић Драгомира Михајло, Длета 

Сака Алији, Анђелковић Станоја Вуле, Апостоловић 
Милана Милентије, Белошевић Ђуре Вид, Буличић' 
Роке Јосип, Чолић Анте Шиме, Драшчић Јакоба 
Станко, Дурманић Маркиола Анте, Фурлан Јосипа 
Владо, Гашевић Живка Богосав, Груичић Миле Бо-
жо, Ивановић Стојана Љубомир, Јанчетић Петра 
Марјан, Карловић Ивана Раде, Кнежевић Лука, Ко-
шеница Јанеза Франц, Маркоски Георги Љубо, Ми-' 
четић Станка Марјан, Перић Јована Јосип, Пољак 
Аугустина Јаков, Примозић Станка Јанез, Рера Опи-
ре Вице, Русић Боже Иво, Узелац Дане Симо, Вирић 
Драгољуба Ратко, Вучковић Јакова Винко, Вукади-
новић Раде Илија, Здравковић Милана Боривоје, 
и Живадинонић Светислава Сретен; 

водници: Цвпић Бошко Видоје, Чулибрк Лаза 
Михајло, Ди,митровски Христов Ангел, Дражевић' 
Драгомира Никола, Ђокић Петруша Драгољуб, Ђ а -
кић Добривоја Милун, Гајић Божидара Добривоје, 
Гуровић Јаблана Борислав, Гргурић Мије Фрањо, ' 
Илијашевић Спире Бошко, Иво игић Стјепана Антон,; 
Јовановић Вучка' Драгољуб, Ка-лц Антона Миодраг, 
Костић Милосава Вукадин, Куштера Стјепана Иван, 
Лазар о-вск-и Милана Блате!је. Лукавецки Ибра Драгу-
тин, Мађаревски Ристе Цане, Маринковић Драго-
љубу Милорад, Међеши Николе Мирослав, Миковић 
Божидара Милиса-в, Милојковић Милисава Милин, 
Мишић Пере Петар, Муфтар Са-јииа Нуредин, На-
сковски Ђорђа Бла,жо, Настић Ђуре Владимир, Ни-
колић Спасе Светозар, Новако-вић Живопис Милош, 
Лаоовагћ Вуковице Илија, Пејчић Стратимира Воји-
слав, Перовић Марко Живоин. Петровски Јордана 
Андрија, Попо,вски Дамјана Ристо, Поткоњак Ми-; 
лана Милорад, Прокић Косте Живадин, Ристовски; 
Крсте Ћиро, Са дуловић Во-јислава! Везир, Сав,ић Свен 
томина Радисав, Симо-новић Илије Светозар, Сим-
сић Антона Франц, Слеменшек Франца Славољуб, 
Спасено,вић Љубомира Живота, Спасић Николе Сети-
те, Стамени о,в ић Ставре Танасије, Станковић Трајка 
Сретен, Станојевић Митра Велимир, Степановић ј о -
ве Милорад, Стој,ановић Бранка Божидар. Стрмедкк 
Јозефа Алојз, Шабановић Алије Алија, Тодоровски 
Јордана Дане, Бегић Живана) Вукадин, Васиљевић 
Радисава Радомир, Величковић Аксентија Драгослав, 
Вујошевић Спасоја Божидар; 

мл. водници: Јолевски Јована Славко, Јур-ак 
Мартина Ђуро, Медић Јове Душан, Пантовић Владе 
Момир и Жупанчић Франца Јоже. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
ст. водници: Башић Јосипа Антон, Белошевић 

Ђуре Вид, Чумлијевски Спасе Дичо, Фурлан Јосипа 
Владо, Стоја диковић Радија Драгутин, Шпољарић 
Петра Мићо, Величк,овић Аксентије Ранђел, Бојте-: 
шки Светозара Бранисла-в; 

водници: Алић Алате Реџо, Антић Богић,а' Дра-" 
гиша, Бановац Либерата Иван, Бећаровски Борисава 
Ђорђе, Чурлиновски Етима Борко, Цвијић Свети-
слава Милутин, Цветановски Васка Цветан, Димитри^ 

јевић Раденка Крстивоје, Додић Чедомира Благоје, 
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Елијас 'Буре Ђуро, Ердевички Драгутина Витомир, 
Говорчин Ивана Славко, Грубелић Грге Звонко, Гру-
јичић Светозара Милијан, Илић Петра. Драгољуб, 
Ил^ић Паве Селимир, Илић Јована Спасо, Миошић 
Стјепана Антон, Јанић Милана Владимир, Јанкулов-
о м Блаже Петар, Јбрановић Новице Љубивоје, Је-
лић Владимира Живорад, Калмар Јаноса Јене, Кер-
ма(т Ипњаца Иван, Костић Петра Драгољуб, Крзњец 
"Фрање Винко, Крстевски Дане Велим, Кустера Стје-
пана Иван, Лекић Стевана Ђуро, Милановић Лазара 
'Миха-јло. Милошевић Пантелија! Станко, Митровски 
'Јована. Миле, Митић Јована Младен, Мздруша Мате 
'Иван, Николић Стојана Живорад, Петронијевић Ти-
хомира Милијац Петровски Јордана Андрија, Поро-
ЈХЗД Јуре Милош, П р е з е љ Антона Антон, Пушина 
Војина Петар, Радисављивић Игњата Душан, Ристов-
ски Крсте Ћиро, Симић Николе Милорад, Симшић 
Антона Франц, Стан ис ављ ев ић Влајка Лазар, Стано-

1 ;јевић Драгољуба Мидад. Стефановић Радојка Љуби-
с а в , Стефановић Витомира Владимир, Стојановић 
' 3 аф ера Драгомир, СтђЈсављевић Лукин Петар. Сто-
к и ћ Живојина Добривоје, Сулејман Ферата Салим, 
IШабановић Алије Алија, Шаргић Ранка Драгољуб, 
Шарић Алема Милован, Шевић Стевана Никола, Та-

1 слгк Јуре Мате, Тодосијевић Милоја Слободан, Ви-
д о ј е в и ћ Живојина Добривоје, Вучковић Владимира 
Вукосав, ВУКО ман ов Душана Саво, Зељковић ВОЈИНИ 
'Драгомир, Жироквић Тодора Михајло и Живановић 
Чедомира Тимотије; 

мл. водници: Арсенић Драгомира Тодор, Баратао 
Лајоша Лајош, Јахић Медова Омер, Јерковић Сте-
вана Марко, Клани Јосипа Стево, Латиновић Иван-з 
Ђорђе, Мамула Николе Милена, Радевић Живка Ду-
шан, Стантић Михајла Милан н Мичић Недељка 
Светио. 

Бр. 66 
27 а-прила ;ИМ9 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

И Перуничић, с. р. др И. Рибар, с. р. 

На основу чл. 2 Закона о орденима и , медаљама, 
а на предлог Врховног команданта о р у ж н и х снага 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федеративне 
Народне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 

да се за показану храброст, осведочени рад на 
остварењу братства и јединства међу нашим народима, 

'умешност у командовању и стечене заслуге за народ 
у току народноослободилачке борбе одликују 

\ ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД 11 РЕДА: 
капетан Илић Јове Слободан; 

\ потпоручник Милошевић Мила Михајло. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
капетани. Грубор Ђуре Душан, Јовановић Мили-

воја Никола и Комадина Драгомира Милан: 
поручници: Јевић Илије Петар, Ковачевић Давида 

Саве и Радишић Николе Гојко; 
' потпоручници: Самарџија Николе Миле и Тепазац 

. Миле Богдан. 

\ ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНОВ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
I поручник Белеј Антона Франц. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Госпић Петра Славко; 

' потпоручници: Риболнца Франца Алојз, Трипунов-
ски Алексе Славко и Вавпотић Франца Франц; 

Број 68 — Страна 939 

заставници: Марвучић Петра Коста, Мусинов Шиме 
Мијо, Томаш Марина Иван, Вуковић Станка Душан и 
Вулевић Вукашина Радош. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетани: Кртинић Тривуна Миле, Попов Глише 

Лука и Водник Алојза Јоже; 
поручник Жунић Михајла Станко; 
потпоручници: Бизјак Алојза Силве, Фукс Ивана 

Иван и Мичевић Јакова Коста; 
заставници: Антић Борисава Драгосав, Борисавље-

вић Душана Љубомир, Цокић Андрије Душан, Га-
лин Јована Михајло, Иванчевић Николе Никола, Кочи-
јанчек Јоже Данило, Кунјадић Стевана Милан, Макси-
мовић Рака Павле, Мартиновић Ђорђа Илија и Петко-
вић Влада Ђоко; 

војни службеник Радоњић Милосава Видак. 

Бр. 78 
17 маја 1949 године 

Београд 

Секретар, Претседник," 
М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с. р. 

На основу чл. 12 Закона о орденима м медаљама, 
г на предлог Врховног команданта оружаних снага 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федеративне 
Народне Републике Југосдавије 

р е ш и о ј е 

да се учињене заслуге нашем народу у току нз-
родноослободилачке борбе одликује 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
резервни пуковник америчке војске Едгар Л. Морис. 

Бр. 96 ' 
21 маја 1949 године 

Београд 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, с. р. - др И. Рибар, с. р. 

На основу чл. 2 Закона о орденима и медаљама, 
а на предлог Врховног команданта оружаних снага 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федеративне 
Народне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 

да се за заслуге учињене нашим народима одли-
кују 

4 ОРДЕНОМ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЗАСТАВЕ Ш РЕДА: 
бт Канте!еп 1бввег Ј Лг ВшвЈгир Т описа, 

Бр. 97 
21 маја 1949 године 

Београд 

. . Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, с. р. др и . Рибар, с. р. 

На основу чл. 2 Закона о орденима и медаљама, 
а на предлог Врховног команданта оружаних снага 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федератизне 
Народне Републике Ј у г о с л в и ј е 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст и стечене заслуге за 

народ у току иародноослободилачке борбе одликују 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Субота, 13 август 1049 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
сгаоији водник Мохорић Павла Павле. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
старији водници: Ковачевић Милана Младен, Крич-

ковић Боже Радо, Мазалин Петра Драго, Метлић Ја-
кова Франц, Муштра Ивана Миро, Павковић Мане Сте-
ван, Шеман Ивана Драго, Војводић Николе Саво и 
Враз Аугуста Јанез; 

водник Башић Стјепана Радислав; 
млађи водник Гвоздић Александра Бранко. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
старији водници: Грујовић Драгутина Србољуб, 

Ковачевић Милана Младен, Маркуш Ђуре Бранко, Ни-
колић Здравка Владимир, Спорјарић Петра Мићо, Торти 
Анте Ронато и Андрић Милана Живадин; 

водници: Балић Анте Милан, Челепировић Рефата 
Рам ус, Форча Антона Рудолф, Јаковљевић Стојана 
Момчило, Костић Радосав! Јован, Миловић Глигорија 
Радивоје, Нешић Станомира Драгомир, Онић Матилде 
Виктор, Пеша Анте Винко, Петковић Живојина Брани-
слав, Пузић Јовама Иван, Радовановић Жике Лепоје, 
Стојановић Влајка Милован, Спремо Симе Драгољуб, 
Тол. Мате Иван и Живковић Мије Анте; 

без чина Веселиновић Славка Пецо. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
старији водници: Дивидо Милана Милан, Ђурић 

Цветка Страхиња, Калезић Радована Савић, Ловрић 
Митра Душан, Мароф Славка Славко, Омазић Антона 
Блажо, Плавец Винка Винко, Радомировић Станка Де-
симир, Салијевић Раме Ђеладин, Савија Тодора Сретко, 
Станковић Милоша Милојко и Стојковић Цветана Дра-
гомир; 

водници: Авлија Мехмеда Алил, Античевић Антона 
Милан, бановац Либерата Иван, Боб Беке ћесел. Вран-
ковић Јуре Драгомир, Бошковић Ивка Момир, Бехљуљ 
Мамила Рефик, Венчић Радојка МшЈун, Чељо Мује 
Исмет, Ђорђевић Расе Боро, Ђекић милисава Светолик, 
Етем Милића Незир, Гавриловић Драгољуба Душан, 
Инић Тодора Милан, Идриз Цуне Фета, Јовановић Вла-
димира Душан, Јањић Сретена РадомЦР, Јанковић Ми-
лорада Живан, Јухнер Симона Игњац, Капуста Ђуре 
блавко, КеренцоВ Мије Павле, Кресо Адема Омер, 
Кујунџић Маријана Иво, Крстић Милована Милорад, 
Лучић Иве Анте, Миљковић Ђуре Саво, Матеић Мирка 
Андрија, Милошевић Пантелије Станко, Марјановић 
СгЕме Бранко, Максимовић Крсте никола, Марковић 
владимира Миливоје, Милуновић Драгића Радослав, 
Николић Стојана Чедомир, Некторџјевдћ Миливоја Ми-
хајло, Николић Илије Драгољуб, Незић Ибрахима Бар-
лец, Нова.ковић Драгољуба Радивој, О^даџић Обрада 
Момчило, Пеце Матије Андрија, Педоип Радивоја Јо-
сип, Пејић Лајча Јосо, Па^ко?ић Будимира Милан, 
Пажитња Јована Јован, Пантић Милоша Милинко, 
Пантић Драгољуба Славко, Панић. Павла Миладин, 
Бајић Милана Живко, Родрћ Миодрага Живојин, 
Рјднић Милића Звонимир, Радовановић Милоша Тана-
сије, Рамиз Ејуба Назиф, Стефановић Исидора Милан, 
Савић Тодора Владимир, Станојевић Драгомира Ра-
досав, Шошки Ивана Рудолф, Тодоровић Миладина 
Радојко, Тодоровић Симе Миленко, Тановић Ђорђа 
Ћиро, Јомић Радивоја Живорад, Вуловић Спасоја Ни-
кола, Велиновић Саве Арса, Златић Милорада ЈБу-
СИша, -Живковић Мирка Миодраг и Пашић Милана Ра-
дашин. 

Бр. 146 
29 јуна 1949 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

И. Рибар, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Н А Р О Д Н Е РЕПУБЛИКЕ 

БОСНЕ И Х Е Р Ц Е Г О В И Н Е 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговине" у броју 30 од 28 јула 1949 године објав-' 
љује: 

Уредбу о откупу кромпира у економској 1949/50 
години; 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о сталним 
судским тумачима; 

седишта Средње 
укидању Средње 

шумарске 
шумарске 

М, Перуничић, с. р. ДР 

Уредбу о преносу 
школе у Сарајеву и о 
школе у Тузли; 

Уредбу о преносу седишта Ниже шумарске шко-
ле у Сарајеву; 

Уредбу о измени Уредбе о мобилизацији приват-
них теретних моторних возила; 

Наредбу о мобилизацији приватних теретних мо-
торних возила и о накнади за њихову употребу; 

Наредбу о прозводњи и откупу семена лана. 

СЛУЖВЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службеи весник Народне Републике Македоније" 
у броју 15 од 26 јула 1949 године објављује: 

Уредбу о оснивању Главне дирекције државник 
пољопривредних и ^очарвкадг газдинства Министар!, 
ства пољопривреде Народне Републике Македоније; Ј 

Наредбу о обезбеђењу производње и откупа се-
мена сточних и повртарских култура. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

569. Упутство о контроли и евиденцији извршења 
плана фонда плата за 1949 годину 993 

570. Наредба о забрани хонорарног рада службе-
ницима књиговодстава државних привредних 
предузећа, надлештава и установа чија су 
књиговодства у неажурном стању — — — 996 

571. Решење о пуштању у течај емисије при-
годних поштанских франко марака „75-то-
годишњица оснивања Светског поштанског 
с а в е з а " 9 9 6 

572. Тарифа баждарских накнада за баждарење 
поморских бродова 997 

Приступи Хондураса и Либерије Међународној 
конвенцији о теретним линијама — 997 

Приступ Либана Међународном споразуму за 
успешну заштиту од криминалне трговине 
познате под именом „трговина белим роб-
љем" 997 

Исправка Решења о оснивању резервног семен-
ског фонда — — — — 997 

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

Штампа Југословенског штампарско? предузећа, Београд 


