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124. 

На основу члана 3 став 2 Уредбе о радним нор-
мама („Службени лист ФНРЈ" бр. 109 од 18 децембра 
1948 године) преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

О Н А Ч И Н У У Т В Р Ђ И В А Њ А Р А Д Н И Х Н О Р М И У 
Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В У Т Е Х Н И Ч К О М И И С К У С Т В Е -

н о м М Е Т О Д О М 

I. — Опште одредбе 

Члан 1 
Радна норма је норма времена или норма Рад-

ног учинк.а. 

^ Члан 2 
Норма времена Је време које је раднику потребно 

за извршење јединице производа одређеног квали-
тета. 

Норма радног учинка је количина производа 
одређено-г квалитета, коју радник или група рад-
ника' постиже у одређеном времену. 

Члан 3 
За утврђивање радних норми меродаван је учи-

ним ак који се налази на средини између просека 
учинка ударника и учинка добрих радника. Под ДО' 
брни радницима подразумевану се радници који по-
стојећу норму испуњавају илиЧ'неколико премашују. 

Члан 4 
Норме у гра.ђевинарству утврђују се за поједине 

ручне или механизмеане послове и групе сродних 
послова који се изводе под нормалним у с л о в и м а 
(температура радног места, осветљење, природан по-
ложај радника и др ). 

Члан 5 
При утврђивању радних норми у грађевинарству 

има се примењивати техничка метода нормирања. 

Члан 6 
УтврђивЈање радних норми у грађевинарству 

искуствено^ методом примењиваће се" изузетно и то 
заI привремено нормирање оних послова за које одо-
бри министар грађевина. 

Члан 7 
Свака радна норма у грађевинарству треба да 

садржи: 

а) ознаку и број норме; 
б) датум пропи^ивања норме; 
в) врсту норме и начин утврђивања; 
г) наводе о томе да- ли се и које претходне 

норме ззмењују истом нормом; 
д) назив норме из кога треба да се види на коју 

се врсту или групу сродних послова она односи; 
ђ) текст норме са следећим рубрикама': 

1) број класификације за сваку позицију рада; 
2) означен^ рада'-, 
3) услови рзда; 
4) начин обрачуна, 
5) јединица мере; 
6) пору,: времена у часовима за јединицу мере; 
7) група посла према правилнику о распореду 

послова у грађевинарству; 
8) норма радног учинка за 8 часова; 
9) плата за јединицу мере; 

10) најрационал-нији састав радне групе (број 
радника) са ознаком групе посла римским бројем; 

11) опис алата којим се врши рад; 
12) скица и напомена'. 

Чпан 8 
Обележавање (ознака и број) норми у грађеви-

нарству врши се према Објашњењу о принципу обе-
лежавање У нормама радног учинка у грађевинарству 
М. г. бр. 7700 од 3 августа 1946 године. 

Члан 9 
Радне норме у грађевинарству утврђују се ре-

шењем, а објављичаће се као засебне публикације. 

II. — Техничка метода 

Члан 10 
Техничка метода нормирања састоји се у одређи-

вању, рачунским путем, радних норми на основу 
провераван^ производних могућности радника, ору-
ђа производње, радног места и правилне организа-
ције рада (процеса), у циљу постизања најпродуктив-
нијег рада. 

При техничком утврђивању норми за грађевинске 
про-цесе који се врше ручно треба: 

1) организацију грађевинског процеса на гради-
лишту довести до ноомале, тј. ^ р а ц и о н а л н и је орга-
низова.ти ток грађевинског процеса; 

2) грађевински процес рашчланити на главне 
елементе (радне операције); 

3) извршити мерење и утврдити величину утро-
шка времен-а по елементима радних операција ић 
основу хронометражних посматрања; 

4) утврдити количину производа (јединица мере 
радног учинка) добијену за време посматрања; 
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5) обрадити резултате посматрања; 
6) на основу анализе радног времена радника, 

издвојити и сабрати не у-тро иже времена по еле-
ментима рада који спадају у продуктиван рад (при-
премно-завршно, главно, помо-ћно и допунско време); 

7) путем збира потребног времена за поједине 
елементе операција сведених нз меру коначног про-
извода саставити рад,ну норму; 

8) дати детаљну карактеристику грађевинског 
процеса који је био предмет испитивања; 

9) саставити елаборат утврђивања радних норми. 

Члан 11 
Грађевински процес доводи се до нормале: 
а) организована! радног места; 
б) пројектовањем састава грађевинског процеса 

и квалификационог састава радне групе; 
в) избором радника (предмета посматрања) који 

ће обављати посао; 
г) избором најбоље методе вршења рада; 
д) испуњењем услова у циљу одржавања нормал-

ног тока грађевинског процеса. 

Члан 12 
При организована радног места мора се обра-

тити пажња на следеће: 
а) радник мора да буде слободан у покретима 

како би за време рада трошио најмању количину 
енергије; 

б) алат К О Ј И се чешће употребљава мора бити 
размештен што ближе раднику; 

в) материјал који се уграђује треба да буде сме-
штен ближе месту уграђивања, а да при том не 
смета радницима у кретању у границама радног 
места; 

г) путеви којима се доноси материјал морају да 
буду рационално постављени: 

д) у границама радног места не сме се налазити 
материјал, алат и прибор који се не употребљава 
у том грађевинском процесу и смета при раду; 

ђ) радно место мора бити осигурано свим зза-
штитним мерама и мора се одржавати у чистоћи. 

Члан 13 

При прОЈектовању састава грађевинског процеса 
и квалификационо.г састава радне групе мора се 
обратити пажња ит следеће: 

а) радници треб0 да буду правилно запослени у 
току рада у ком циљу треба' издвајати поједине про-
сте радне операције и њихово вршење поверавати 
радницима нижих квалификг.ција-, или каалификзва-
ном раднику давати као помоћ једног или више рад-
ника нижих квалификације. Ово издвајање може се 
вршити само када те операције немају органске везе 
са осталим опер рци јеча и ако не захтевају, стални 
надзор и руководство квалификованог радника (на 
пример, доношење материјала на радно место, до-
давање опеке при зидању у „тројци" и сл.); 

б) при саставу групног процеса по методи поде-
ле рада, сви радници морају се обезбедити корисним 
радом, Ј при том квалификовали радници могу дели-
мично, вршити рад који не одговара кззлификацији 
радника, ако су мало запослени; 

в) п-ри састављању радних група за радни прож-
иве треба настојати да се одржава стални саста.в 
радне групе (бригаде) за комплекс грађевинских ра-
дова У чији састав улазни процес који се нормира. 

Најрационалнији састав радне групе утврђује се 
на основу неколико посматрања разних састава рад-
них група', обзиром на правила,н распоред функција 
г еђу појединим радницима и ^ о р д и н а ц и ј у рада свих 
радника ко.ш улазе у састав групе. 

Члан 14 
Као предмет посматрања одабирају се бољи рад-

ници који потпуно познају своју струку, добро вла-
дају техником рада, врше посао марљиво, I гр ед ана 
и исправно. 

Ниуком случају не могу се за: радне норме код 
посматрања узимати рекордни учинци радника — 
ударника, ни учинци радника који немају довољну 
спрему. 

Члан 15 
При избору боље методе вршења рада као основ 

узимају се методе рада! бољих уд гр ни ка и новатора. 
Ако има више једнаких метода који су по свом на-
чину вршења слични, одабирају се оне методе рада 
које сами радници радије прихвгћају. 

Методе рада треба детаљно проучити и уводити 
их на з а ј е д н и ч к и саветовањима са радницима. 

Члан 16 
Приликом" посматрања грађевинског процеса мо-

р!а1ју се грађевински радови вршити уз нормалне 
услове рада (температура, осветљење, положај рад-
ника и сл). 

Да би се обезбедио нормалан ток грађевинског 
процеса радници треба да су снабдевени комплетним 
исправни,м златом и прибором и да је снабдевање 
радног места обезбеђено довољном количином мате-
ријала, тако да се гра,ђевински процес одвија без 
застоја. 

Члан 17 
Сваки сложени (комплексни) грађевински процес 

рашчлањује ес на мање радне процесе, в ови се даље 
деле на радне операције закључно. 

Рашчлањивање, радних операција на поступке и 
поступ.-ао на покрете код извођења грађевинских 
послова обично ниЈе потребно. 

Изузетно од претходног става при изучавању 
новаторских метода рада и при истраживању утицаја 
појединих фактора на повећање продуктивности ра-
да, радне операције се рашчдоњују на поступке, а 
каткад и т покрете. 

Члан 18 
Мерење утрошка времена по елементима радних 

операција врши се помоћу хронометра или часовника 
са минутном и Се кун дном казаљком. 

Члан 19 
Нормативна посматрања се врше методом хро-

нометраже, фотопрегледа и фотографије радног 
дана. 

Хронометража служи изучавању трајањ-а циклич-
них елемената основног корисног рада, тојест за 
одређивање главног времена., као и за тачно мерење 
радних операција од 0,1 до 1 секунде. 

Фотопреглед служи изучавању продуктивност и 
непродуктивног утрошка ра.дног времена. 

У продуктиван утрошак времена спада прилрем-
но-завршно, главног помоћно и допунско време. 

У непродуктивно време Шада утрошак времена 
на сувишан или случајан рад, ча застој и наруша-
вање радне дисциплине. 

Допунско време обухвата утрошак времена за 
неизбежне прекаде и прописан утрошак времена на 
одмор радника, то јест време потребно раднику за 
постизање физичке снаге у току рада. 

Време прекида за руЧ^к или оброк не спада У 
одмор, пошто не улази у састав радног времена. 

Фотографија радног дана се врши у циљу изу-
чавања непродуктивног утрошка времена, то јест за 
одређивање процента губитака укупног трајања рад-
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не смене и за ут.врђивање припремно-завршног, по-
моћног радног и допунског времена на одмор. 

Члан 20 

Зл уписивање времена методом ф-отопрегледа 
постоје три главна нав,ина-: бројни, графички и ме-
шовити 

Бројни фотопреглед се примењује при испити-
вању цикличних грађевинских процеса члје радне 
операције су краткотрај,не и кад је потребна тачност 
мерења од 5 до 15 секунди. 

Графички фотопреглед се примењује при једно-
временом посматрању највише 3 радника и при тач-
ности бележења времена од 0,5 до 2 минута. 

Мешовити фотопреглед примењује се у свим слу' 
чајевима групног фотопрегледа, кад се једновремено 
посматра.ју више од 3 радника Она п-ример: код рад-
них бригада.) и при тачности бележења времена од 
0,5 до 2 минута.. 

времена за прииремно-завршни рад), главно и по-
моћно време (утрошак времена на' основн-и и помоћ-
ни рад) и дгпунско време (утрошак времени на 
неизбежне прекиде и на одмор радника). 

Тако на пример, за један кубни м-етар ископа 
земљишта III категорије утврђени су следећи 
утрошци: 

за главно и по-моћно; време 75 минута. 
за прип(ремно-завршно време 1,5% од укупног 

радног времена. 
за допунско време 
а) ЗЈ неизбежне прекиде 1,0% од укупног рад-

ног времена, 
б) за одм-ор 20% од укупног радног времена. 
Пуна норма времена за 1 м3 ископа земљишта 

износи: 
75 X 100 7.500 

. = = 97 мин. = 1,62 ч. 
100 —(1,5 4- 1,0 1+ 20,0) 77,5 

Члан 21 

Код одређивања трај-а,ња фотопрегледа при нор-
мирању једне врсте грађевинског процеса средњег 
економско-г з-начаја треба се руководити следећом 
таблицом. 

Врста фотопрегледа 
Индивидуални Г р у п н и 

Назив података 

пр
и 

по
с-

м
ат

ра
њ

у 
1 

ра
дн

ик
а ,м 

5 а , 
Г Ј З 
2-д,а п пр

и 
по

см
ат

-
ра

њ
у 

4 
и 

ви
-

ш
е 

ра
ди

к
а 

а) Минимални број рад-
ника или група ко е 
се посматрају 3 радника 3 групе 2 групе 

б) Минимално укупно 
трајање посматрања 16 часова 12 час. 8 часова 

в) Минимални укупан 
број мерења (при ис-
питивању нецикличних 
грађевинских процеса) 
или циклуса (при ис-
питивању цикличних 
процеса) 6 5 4 

Члан 24 
Када се на! основу неколико фотопрегледа, по 

з-авршном испитивању грађевинс-ког процеса, дође 
до низа хронометражних п-одатака', тада се резул-
тати добијају: 

а) методом аритметичке средине. 
б) методо-м највероватнијег (пзндерисаног) про-

сека, 
в) графичком методом. 

Члан 25 
Метода аритметичке средине примењује се кад 

се обим продукциј-а, добијен за време неколико по-
сматрања са истим бр-ојем радника, не разликује 
један од другога више од 20 до 30%. 

Аритметичка средина се добија, кад се бројне 
вредности расположизих податак-а саберу и полете 
са бројем посматрања. 

На пример: на основу првог посматрања утвр-
ђено је да је за I м3 ис-к-опа утрошено 1,70 час, при 
другом посматрању 1,60 час. при трећем посматрању 
150 час. и при четвртом посм.атрању 1,40 час, та.да 
би средња вредност била: 

1.70 1+ 1.60 + 1.50 + 1.40 6.2 
= = 1,55 час. 

4 4 

При нормирању грађевинских радова од великог 
економс-ког зн-ачаја (масо-вн-и радо-ви) треба трајање 
посматрањ,а повећати за 30 до 50%, а при н-ор-мирању 
ретких радова смањити до 30%. 

Члан 22 
При сваком н-ормативном посматрању има се на 

завршетку посматрања извршити мерење количине 
рада У мерама радних операција и у мери коначне 
продукције, на нормом п-редвиђени начин. 

Члан 23 
На основу извршено-г хрономет-ражног посма-

трањ-а и утврђивања потребног утрошка времен-! 
по елементима пада, при добро организов-аном гра-
ђевинском процесу, одређује се пуна норма времен-а 
која садржи: припремио-завршно време (утрошак 

Члан 26 
Ако се к-оличине продукције добијене при поје-

диним посматрањима разликују једна од друге пре-
ко 30% примениће се при обради резултата метода 
највероват"нијег (п-ондерисано-г) просека. 

Метода највероватнијег пр-осека израчунава се 
н,а следећи начин: 

а) сваки хронометражни податак помн-ожи св 
б-ројем који показује количину продукција, добијену 
за време одговарајућег посматрања1; 

б) добијени произ-води се саберу; 
в) збир под б) се подели укупном количином 

продукције добијеном за време свих нормативних 
посматр-ања. Количник тога дељења преставља 
стварни, просек тј. највер-оватнију просечну вред-
ност утрошка радног времена за јединицу одгова-ра-
ју-ће продукције. 
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Пример: 

Број посматрања 1 2 3 4 5 6 Свега 

Утрошак радног 
времена за 1 м; 

ископа земљиш-
та у часовим,а 1,70 1,20 1,25 1,85 1,30 1,75 

Количина продук-
ције у м3 303 450 610 150 350 280 2.140 

Производ утрош-
ка радног вре-
мена и односне 
количине про-
дукције 510 540 762,5 277,5 455 490 3.035 

Стварни просек за 1 м3 ископа износи: 3035 : 
2140 = 1,42 часа. 

Резултат добијен методо-м аритметичке средине 
разликује се од стварног просека за 6%. 

а 1.70 Ч- 1.20 4- 1.25 Н" 1-85 -Ј- 1.30 ± 1.75 9,05 

6 " 6 " 
= 1.51 ч-ач. 

Члан 27 
Графичка метода обраде примењује се кад по-

сматрања обухватају неколико врста грађевинских 
процеса међусобно различитих по бројним величи-
нама неког фактора, на пример, бушење руна разних 
дубина и пречника у дрвету, набацивање малтера 
различите дебљине, резање греда разних п р е ч н и к а 
и слично. 

При обради графичком методом прво се у гра-
фикон за дати елеменат грађевинског процеса уносе 
по-даци трајања за одговарајуће факторе (дубина, 
пречник отвора и сл,ично). Распоред добијених та-
чака уноси се у графикон у зависности од утицаја 
појединих фактора. Спајањем тачака (које престав-
ља ју хроиометражне податке) добија се крива ли-
нија. Тако, на пример, у наведеном графикону имамо 
податке за дубину бушења рупа за 10, 15 и 20 см. 
При одређичању времена трагања бушења рупе зз 
18 см дубине, повлачимо вертикалу кој-а у пресеку 
са кривом ЛИНИЈОМ означава тражени хронометражти 
податак трај,ања Сушења за овај случај. 

5 18 15 18 20 25 30 35 40 

дубина бушења у см. 

Графикон обраде резултата хронометражних посматрања при бушењу јелових дасака 

Члан 28 
Уз свако нормативно посматрање морају се при-

ложити детаљне к-арактеристике грађеви-нског про-
цеса и ка-рактеристични подаци при раду. Ови по-
даци треба дз садрже: 

Први одељак Опште податке: народна републи-
ка, срез, место, грађевинско предузеће, градилиште, 
датум посматрања, почетак и завршетак, време, 
температура, осветљење. 

Други одељак. Податке о радницима: контролни 
број р-ад,ника по платном списку, п-резиме и име, ква-

лификације, пчатна група, године старости, време 
проведено У струци, школска спрем,а (образов-ање), 
ударник или обичан радник, интензивно^ рада. 

Трећи одељак. Опис алата, уређаја и машина,. 
Четврти одељак. Опис објекта који се изра,ђуј-е, 

материјала п коначне израде (про-дукције). 
Пети одељак. Опис организације и технике рада; 

изложити детаљну карактеристику грађев,инског лро-
цеса и његово извођење; примедба о запаженим не-
додацима; начин плаћања радника. 
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Члан 29 
При нов,ом састављању или по з-авршеном про-

вераван) у норми методом техн,ичког нормирања мора 
се саставити елаборат који треба да' садржи: 

A, Уводни део. У њему треба навести датум (дан, 
месец и година) посматра,ња, назив градилишта и 
предузећа, место, предмет на коме се вршило хроно-
метражно посматрање (радници), пр,имењена метода 
посматрања (графички или мешовити фотопреглед) 
са ознаком укупног трајања посматрања и тачности 
уписивањ,а времена при бележењу времена. 

Б. Општу карактеристику грађевинског процес^ 
који се нор,мира. Овде треба дати кратак апис орга-
низације грађевинског процеса и ток вршења рада 
н навести кратку карактеристику оних радника на 
којима се врвило посматрање рада (Одељак А и Б 
обично су садржани у обрасцу за карактеристичне 
податке при раду). 

B. Опис пројекта нормале — организације рада. 
Овде се има детаљно описати конетруисање нормале 
грађевинско'' процеса: опис рада, састав радне гру-
пе, скица радних места као и организација и тех-
ника рада у току грађевинског процеса; опис при-
мене боље методе рада, примене бољег алата1; све 
измене У организацији из,вршене до приступања 
посматрања 

Г. Састављање норми. У овом делу треба: 
1) наставити резултате хронометражних подата-

ка за сваку о,перацију рашчлањеног грађевинског 
пр,оцеса са одговарајућим коефицијентима прелаза 
са мера операције на мере коначне продукције; 

2) означити утрошак за припремно-завршно, 
гл,авно, помоћно и допунско време, као и коначни 
збир утрошка за пуну н-орму времена. 

Д. Закључак. Овде треба на,вести: 
1-) норму и позицију односног рада1, на при-мер 

видање темеља опеком, норма ГнУ 301, 1011; 
2) означење рада са кратк-ом карактеристиком. 

Опис рада м-о-ра1 бити одређен, јасан и да обухвати 
технич-ке услове рада; 

3) јединицу мере, која се утврђује према усво-
јеном обрачунском принципу означеном за- свзку 
^Позицију и потпозицију рада; 

4) норму времена (утрошак за Јединицу мере У 
часовима) са навођењем односне групе посла; 

5) учинак за 8 час-ова (означити бројну вредност 
учинка у току осмочасовнот радног времен,а за, јед-
ног радника, ако рад врши један радник, или за, 
групу радни,ка, ак,о рад врши неколико радника, у 
групи. Означити тачан састав радне групе према 
групи посла који радници обављају); 

6) напо-мене (означити евентуалну измену услова 
израде или унети цртеж или скицу изр-аде); 

7) кад-а и где су биле проверене и уведене у 
живот нове норме; 

8) проценат испуњења норми по појединим рад-
ним групама и евентуални узрок њихов-ог неиспу-
њења, ако се така,в појави; 

9) упоређење пројектеваних норми са већ пропи-
саним н-ормама за сличне радове. 

Чла-н 30 

Оријентационо провераван^ норми врши се ме-
тодом техничке евиденције. 

Ово п-роверавање норм,и састоји се у посматрању 
целог грађевинског процеса без рашчлањивањз на 
елементе радних операција. 

У току рада утрошак времена дели се на про-
дуктиаан и непродуктиван. 

Бележење времена врши се мет-одом мешовитог 
фотопрегледа рег ис трујући утрошак на рад (Р) и 
да застој (3). 

На основу нормом предв,иђеног и стварно утро-
шеног времена израчунава се проценат испуњења 
норми по обрасцу: 

предвиђено часова по норми 
X 100 = 

стварно утрошено време на раду у часовима 
з= % испуњења норми. 

Уз ово посматрање мора се приложити детаљна 
карактеристике грађевинског процеса и карактери-
стични подани при раду наведени у чл-ану 28. 

При ов-ом провераван^ увек треба навести узро-
ке отступања процента' испуњења норми. 

Члан 31 
Ноошсастављену норму од стране нормирца или 

норм-ативне установе мора- расмотрити комисија за 
радне норме. 

III. — Утврђивање норми искуственом методом на 
основу података из праксе и статистичких података 

евиденције подигнутих учинака 

Члан 32 
Привремено утврђивање радних учинака неку-

ственом методом састоји се у одређивању висине 
учинака на основу података из пргксе, статистичких 
по-датака, сумарног поемгтрсња и упоређења, а после 
консултоване добрих стручњака, руководилаца ра-
дова и претставника синдикалне организације. 

Члан 33 
При одређиван радних норми искуствено-м ме-

тодом узимаће се подаци засновани на п о д и г н у т и м 
кварн,им учинцима у току радног времена од 8 ча-
сова под условом: 

а) да је радник или група рад,ника радила у т-оку 
целе смене на овом раду еа који треба одредити 
норму учи,нка; 

б) да се грађевински рад који се нормира врши 
под условима правилне организације рада и про-
изводње; 

в) да евиденција статист,ичких података л по-
стигнутим учинцима обухвати што више радних 
смена, а. најмање три смене по 8 часова. 

Члан 34 
Норма в,ремена за јединицу мере се добија! де-

љењем кол,ичине утрошеног времена на рад са ко-
личином израђеног производа у, том времену. На 
пример, у току осм-очасовног радног времена један 
зидар је озидао 3,80 м3 темељних зидова, други у 
истом времену 3,60 м3, трећи 3,40 м8, просечни учинак 
се добија налажењем аритметичке средине: 

3,80 ± 3,60 + 3,40 10,80 м3 

= = 3,60 мЈ 

3 3 
Норма времена на 1 м3 = 8 : 3,60 = 2,22 часа 

Члан 35 
За утврђивање норме меродаван је учинак који 

добар радник постиже, кад на п-ослу под нормалним 
условима р-ади м-арљиво, преда,но и исправно. 

Шједин-ачни осамљени рекордни успеси не узи-
мају се у обзир при одређивању привремених норми. 

Члан 36 
При утврђивању норми искуственом методом мо-

ра се саставити елаборат који мора да садржи: 
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а) ознаку, бр.ој и врсту норме, 
б) озрачење рада са концизних описом, 
в) услове рада, 
г) обрачун радова, 
д) јединицу мере, 
ђ) норму времена, 
е) групу посла, 
ж) са.став радне групе са ознаком групе посла 

римским бројем, 
з) норму учинка з^ осам часова радне групе 

или појединог радника за осам ча.сова, 
и) потребне скице и напомене, 
ј) начин коришћења података (извор). 

визију норме са тачном ознаком позиције, класифи-
кације, броја свеске и датума издања норми. 

Члан 43 

Нађе лл грађевинско предузеће да је потребно 
да се изврши битна измена у једној ил,и више пози-
ција радних норми у погледу саста.ва радних норми 
за односну врсту рада, доставиће но р мо ти вио ј уста-
нови при надлежном министарству грађевина разра-
ђен елаборат о испитивању грађевинског процеса 
методом техничког нормирања са свим детаљима и 
исцрпном карактеристиком тог грађевинског процеса. 

Члан 37 
Утврђене привремене норме за масовне радове 

неуставном методом треба одмах проверавати ме-
тодом техничког нормирања пр ед виђеном у члану 
10 овог правилника. 

'V. — Завршне одредбе 

Члан 38 
За масовне радове у грађевинарству морзју се 

радне нор,ме систематски проверавати техничком 
методом. 

Члан 39 
За ретке радове у грађевинарству и радове за 

које се има брзо и приближно на утврди реалност 
прописаних норми примењиваће се метода оријен-
тациоеог проверавања помоћу техничке евиденције 
и статистичких података производње. 

Члан 44 
Приликом утврђивања или провер звања радних 

норми техничком методом, мора се одредити и норма 
утрошка материјала за јединицу мере грађевинског 
посла. 

Члан 45 

Кад се ради о грађевинским пословима који нису 
обухваћени прописаним нормама или о измени рад-
них норми, поступиће се по прописима Уредбе о рад-
ним нормама. 

Члан 46 

За увођење и правилну примену прописаних 
норми у грађевинарству одговорни су р у к о в о д и т и 
предузећа, градилишта, техничка особље, мајстори 
и пословође. 

Члан 40 
Ако једна радна бригада при већем обиму ра-

дова у периоду од месец да.на премашу.је прописану 
норму радног учинка просечно преко 50% односно 
ако сви радници премашују норму предвиђену за ту 
врсту рада просечно 30%, или ако бригада односно 
сви радници не испуњавају прописану норму, пре-
дузеће има одмах да изврши провера,вање норми 
методом техничке евиденци.је, тј. оријентационо про-
вераван^ норми ради утврђивања узрока већег от-
ету пања поцената' испуњења норми. 

Уколико су премашен^ или подбацивањз норми 
и даље стална појава, има се спровести детаљно 
испитивање грађевинског процеса техничком мето-
дом са означењем свих потребн.их к.арактеристика 
(услова рада, описа радне организације, састава 
радне групе, радног места, метода вршења рада и 
др.) и начина обрачуна рада. 

Ако све радне групе које раде на истом послу 
у просеку прем штују норме или их стално подва-
љују провериће се оне као У другом ставу и изве-
штај у два примерка доставити надчежном мини-
старству грађевина. 

Члан 41 
Ако месечни извештаји евиденције о увођењу 

норми показују да норме знатно отступају од про-
писаних, има се у свему поступити по члану 40. 

Члан 42 
Уколико грађевинско предузеће н,алази да је 

потребно да се изврши незнатна измена у пропи-
саним радним норм,ама (као на пример изменити 
услове рада, начи,н обрачуна и слично), треба уз 
образложен^ да достави нормативној установи при 
надлежном министарству грађевина, предлог за ре-

Члан 47 

У циљу увођења и правилне примене норми одр-
жаваће се у сваком предузећу и на свраком градил-и-
шту повремени састанци (радна саветовања) на ко-
јима ће се радници, бригадири и ударници упозна-
ти са: 

а) нормама и платам,а за јединицу мера; 
б) организацијом радног места, начином компле-

тира ња група и бригада, правилним размештајем 
радне снаге, начином благ ов рем еног достављања 
грађевинског материјала, мерама које треба преду-
зети за испуњење и премашен^ прописаних норми; 

в) потребом бла,говременог издавања радних на-
лога радницима и контролногња састављања радних 
налога и обра-чунских цена; 

г) вођењем евиденције о испуњењу норми за 
поједине грађевинске радове. 

Члан 48 

Ближа упутства за примену овог правилника до-
носи Министар грађевина ФНРЈ. 

Члан 49 

Овај правилник ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југосла,виЈе". 

М г. бр. 2700 
7 фебруара 1949 године 

Београд 
Министар грађеви.на, 
Влада Зечевић, с. р. 
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125. 
На основу ст. 2 чл. 16 Уредбе о платама радника 

и ученика у металургији и металној грани, у сагла-
сности са. Министром рада ФНРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ДУЖНОСТИМА И ВИСИНИ Д О Д А Т К А ПРЕД-
Р А Д Н И К У МЕТАЛУРГИЈИ И МЕТАЛНОЈ ГРАНИ 

Члан 1 
Предрадник је радни,к КОЈИ руководи радном 

групом и истовремено непосредно учествује у њеном 
раду. 

Члан 2 

Дужност је предрадник! да орг,анизује рад групе 
тако да она постиже што већу продуктивност рада 
и што бољи квалитет производа, да смањује шкарт 
и учвршћује радну дисципл,ину у групи. 

Члан 3 
П р е д р а д н и к чиЈа радна група испуни радну 

норму припада додатак и то: 
а) амо редна група обавља послове распоре-

ђене до IV групе закључно, додатак од динара 1.— 
по радном чзсу; 

б) ако радна група обавља послове распоре-
ђене до VI групе закључно, додатак од динара 1-50 
по радном часу: 

в) ако радна група оба,вља послове распоре-
ђене до IX групе закључно, додат,ак од динара 2.— 
по радном чпсу. 

Чл ан 4 
Када радна група пребацује норму, предраднику 

се повећава основна плата за половину просечног 
процента пребацивање, норми његове групе. 

Члан 5 

Ако је у раду групе проценат шкарте већи или 
квалитет производа лошији него што је то пропи-
сано, предра,динку не припада додатак из чл. 3 нити 
повећање основне плате из чл. 4 док се не постигне 
прописани норматив. 

Члан 6 
Предрадник одређује директор предузећа од-

носно лм1це које он за. то- овласти. 

Чла,н 7 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије", а плаћ-ање по прописима, овог 
правилника вршиће се од 1 фебруара 1949 године. 

Бр. 1664 
10 фебруара 1949 године 

Београд 
Министар тешке индустрије, 

Франц Лескошек, с. р. 
Сагласан, 

Министар рада, 
Љубчо Арсов, с. р. 

126. 

На основу тач. IX Општих упутстава о органи-
зацији службе за заштиту и подизање народног 
здравља („Службени лист ФНРЈ" бр. 48Л18), пропи-
су јем 

П Р А В И Л Н И К 

О ОСНИВАЊУ, ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ 
ПОЛИКЛИНИКА 

Опште одредбе 

Члган 1 
Полотклиникв- је а мбу л ант но-т ера п е ут еко ̂  про фи-

лгктичка устанка , која обезбеђуј-е медицинску помоћ 
становништву у амбуланта ма и код куће, ,из најма-
ње 4 -основних специјалности, и то: интерне, хирур-
гије, геникологије и акушерства и стоматологије. 

Чл.?и 2 
Поликлииике, као самосталне установе, оснив-ају 

срески и предаш народни одбори у местима где за 
њихово оснивање постоје сви усло,ви. По лик лин,ике се 
могу сснив1а1ти и у саставу среских здравствених цеи 
тара. 

ПоликлЈИНике у градовима и местим:а-, где постоји 
општа болница), но правилу, су о р г а н и з а ц и ј е једи-
нице те болнице. 

Члан 3 
Подручје поли клинике заузима у гласним градо-

вима и градовима који су подељени на рејоне, под-
ручје 1—3 рејкзмз^ а у оста-лим градовима подручје 
целог града. Подручје сголи клин ги ке одређује надле-
жни народни одбор у сагласност са мшшстарством 
народно-г здравља народне републике. Делокруг р,а.да 
по-ликлидаке треба да им 1 пр-осечно 20.000—60.000 
стан ови има!, што се одређује п,рема капацитету поли-
клинике и према томе да ли у датом п,одручју има 
других а мбулантао - полмоининких установа.. 

Члан 4 
Клиничка или сишла бол-ница п,ружа стручну по-

моћ и ир ши стручно-м етодоло шк и надзор над родом 
и свих осталих поликлиника тога гр,ада'. 

Члан 5 
Поликлиника пружа медицинску помоћ станов-

ништву према територијалном принципу и прем;к сек-
торском систему. Стопа се р-е ј,се! п-о лик лин ика, дели 
на секто,ре са ,просечно 2.00^-8.000 становника. Сек-
тори обухватају и најближу градску околину. 

Поликлиника врши сектор оку службу н-а основу 
прописа, о секторској а-мбуланти. 

Организационе структура поликлинике 

Члан 6 
Поликлиника, по правилу, има у своме саставу 

следеће организационе јединице: 
1) регистра туру; 
2) интерно одељење са секторским -г-мо ул актима; 
3) хируршко одељење са- о р т о п е д с к и кабинетом; 
4). акушерско-гинеколошко о-дељење са саветован 

л и т тем за жене; 
5) зубно одељење са зуботехником; 
6) одељење за физикалну -терапију; 
7) рентгенолошко одељење; 
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8) клиничко-дидогностички лабораторију^; 
9) кабинет за хигијену рада са омбул анто-м за 

професионалне болести; 
10) онтолошку станицу; 
11) кабинет за фискултурну медицину; и 
12) библиотеку. 
Регистратура има: тријажну станицу и регистра-

туру болесника' са евидентном и статистици. 

Члан 7 
Где не .постоји самостална дечја поликлиника, од-

носно дечја амбуланта и дечји ди-агаа,нзер, обе ове 
установе улазе тада! у састав поликлинике, и т,им 
установама поликлиника- обезбеђује шецијалистичку 
по-моћ. 

-Дреш- потр-ебама поликлиника м-о-же имати још 
и ове организационе ј-едини,це!: антитуберкулозни дис-
панзер, анти тра хо меки диспанзер и др. 

Члан 8 
Поликлинике мо-гу имати клиничко--диј,агностичку 

станицу са мањим бр ОЈ ем по-стеља- која служи сама 
за постављање и утврђива-ње дијагнозе код нејасних 
случ,ајева и оцењив-ања редне способности. 

Додатно етичка станица мора- имати уређај за хи-
гијенску обраду болесника код пријема. 

Члан 9 
На мшаричним подручјима формирају се у са-

ставу -поликлиника гнтималарични дисп,анзери са сле-
дећим заданим.?!: 

1) лечење малер ич ара; 
2) евиденција и регистрација болесника од ма-

л.арије; 
3) вођење систематоких прегледа становништва 

оболел-о-г од маларије; в 
4) руково-ђење лечењем мал грнчара и у против-

моларично-м -раду других а мбу ла ш и о -'Шел ик лин и чких 
установа 

Члан ",О 

Секторске -амбуланте ктазе се по правилу у са-
ставу поликлинике. У случајевима! велике удаљености 
сектора! од поликлинике или других разл опа, могу се 
формирати сект-ор-ске а-мбуланте у ,појединим секто-
рима и у том случају оне су фили-ј-але поли клин ике. 

Поликлиника м-ету имати стална одељења, или 
кабинете из свих слецијтиости. 

Члан 11 
Сем сталних одељења у оквиру -поликлин-ике, 

мо-же се организовати и повремен-а! служба доугих 
специ јеткости, и то т т а ј начсљ, да лекари специ-
јалисти болница или других по ли клиника у одређе-
ним роковима и у одређено време, једном или више 
пута недељно, обилазе ову пшиклинику и ту врше 
прегледе из сво-је струке. 

Чтан 12 
На че,ту поликлинг/ке нишави се управник, који 

руководи истом и одговора-н је за целокупан рад у 
њо-ј. Управник поликлинике је лекар. 

Управник поли клинике мер,а! имати помоћника за 
руковођење ал м инис тратии но-ек о но м-еки м посл-овима. 
У већим п-олик линијама може управник имати и по-
мо-ћника за медицинске послове, и та иајискуснијег 
шефа! о-дељења^ к-оји и даље руков-оди својим оде-
љењем. 

Члан 13 
На челу одељења, каби,нета и др. налазе се ше-

фови одељења — лекари апецијалисти, који су одго-
ворни управнику по лик лин,и ке за цело-куп-ан рад свога 
сектора. 

Шефови специјални^ одеље-ња п-одређени су у 
методолошк-см погледу својим специ ј, ашизираним ви-
шим центрима. 

Члан 14 
Свежи сектор по лк клин ике има св-ог секторског 

лекара. Њему у раду помаже медицинска сестру која 
-врши ујед.но и п-атрона-жну службу у сектору, Сек-
торски лека,р је непосредно потчињен шефу интер-
но-г одељења поликлишке, који ру к-с (во ди његовим 
радом. 

Члан 15 
За извршење својих задатака, поликлиника! ,пре-

ма, своме капацитету треба да ра спо ла-же са одређе-
ним бријем медицинско г и ад м ин и с тр атив н о -по м о ћ но г 
особља. 

Чл,ан 16 
Управника, шефове одељења-, секторске лекаре 

и остало медицинско особље поставља извршни од-
бор надлежног народног одбора- у споразуму са ми-
нистарст-вом народног здравља народне реп-ублике. 

Задаци поликлинике 

Члан 17 
Основни за-даци поли-клинике су: 
1) Да укедује тер аш еу тек о-про филактичку -помо-ћ' 

становништву; 
2) да смањује обољења и смртност међу стано-в-

ниш тв-ом; 
3) да смањује заразна обољења!, спречава и су-

збија . заразне болести и да се стара- о побољшању 
хитај епских прилика-; и 

4) да подиже здр ав ств ено-прооветно знање ста-
новништва. 

У смислу ових -основних задатака' поликлинике 
врше следеће: 

1) указују г-мбу л анти о - мед и ци.н оку помоћ станов-
ништву и пружају хитну медицинску помоћ код куће, 
упућују болеснике у болницу и врше патронажну 
службу; 

2) предугим,ају санитарне и противепидемијске 
мере М'е:ђу с та поени штаем, проналазе и пријављују 
заразне болесни,ке, болес-нике код којих постоји сум-
ња да болују од заразних болести и указују активну 
помоћ истима, код куће и врше систематски надзор' 
над њима, блаловремедо хоопитвдизују заразне бо-
лесни-ке, проналазе изворе зарез-е и предузимајупр-о-
тивепидемијске мере у жаришту, одређују потребне 
дезинфекционе и дезинсекцио.не мере, проналазе, еви--
деитирауу ,и воде надзор над клицо-ношама, врше 
цепљења, регистрацији' и евиденцију заразних боле-
сник1,1; 

3) врше заштиту трудних жена, мајки и деце, 
пружају помо-ћ код поро-да, спроводе терапеутске и 
санитарне мере код деце на сектору, а ^ у уетгнади 
ако се у склопу поликлинике налази дечје одељење; 

4) одабирају и упућују болеснике на специјално 
лечење (у ба-њска и климатска лечилишта, спорави-
лишта, специјалне болнице и сл.); 

5) спроводе мере у бкрби против ту-беркулозе, 
маларије, вене-ричних болести, тр'ахом1а, реуматизма, 
трауматизм-а! и сл.; 
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6) врше консулт ашвие прегледе и саветовања 
болесника) које упућују саветовали шта за рак, утвр-
ђују дијагнозу, про-фи лактичко лечење болесника 
који болују од лр ек аршином ат озн их обољења!, с , а -
бирају болеснике за упућивање у онколошши диспан-
зер, воде евиденцију и надзор над болесницима који 
болују од рака и преккрциномаого-зних обољења; 

7) плански врше зд р а в ст в ено - шросше тни рад; 
8) изучавају хигијенске прилике, услове ра-д-а̂  

жи,вота, обољевања и смртности иа подручју поли-
клиника; 

9) уздижу стручне способност,и медицинско^ 
особља гооликлиника, нарочито средњег и нижег ме-
ди,пивског особља; 

10) воде медицинску статистику, аиализ-ир^ју је, 
изводе закључке и стављају предлоге вишим здрав-
ственим органима; 

11) врше регистрацију болесника, воде докумен-
тацију и шаљу у одређеним роковима- извештаје ви-
шим органима; и 

12) организују и развијају иницијативу код ст,а', 
новииштва у вези .шетања заштите здравља и сара-
ђују оа народним органим,а/ и друштвеним организа-
цијама,. 

Чта,н 18 
Поликлиника от,а обавезну перманентну дежурну 

службу лекара опште праксе, као. и лерманентну де-
журну службу ЈОВ али фи ков,ане интер,мистичке и хи-
руршке хитне помоћи, уколико не врше перманентну 
службу хитне помоћи сам,остална, установа — станица 
аа хитну помоћ. 

За ове служба етоликлиника- треба да и ш соп-
ствена превовна средства. 

Члан 19 
Скака штикли ника мора ст,ал.но имати на распо-

ложен^ довољну количину конзерви сане крви и да 
обезбеди могућност за одређивање крвних гру,па'. 

Члан 20 
Лекари специјалисти поликлиниш примају да 

атр авилу на преглед и лечење само оне болеснике 
моје им упуте лекари секторских и других здрав-
ствених установа, изузев врло хитних случајева.. 

Члан 21 
О делокругу рада) поликлиниме и о времену ор-

динације лекара морају бити обавештени становници 
места и лекари свих здравствених установа. 

1.3) чланове социјалног осигурања могу се према 
потреби одредити посебни часови за преглед гл ле-
чење, а! в,ан службеног радног времена чланови со-
цијалног осигурања и-мају првенство примања. 

Члан 22 
Поли,клиника пружа стручну помоћ и во ши струч-

но-м етодолоШКЈ/Г надзор над радом амбуланте и дру-
гих здравствених установа а мбу ЛЕНТИ о -по лик лини ч-
иог тиша на своме подручју, а по наређењу надле-
жног народног одбора односно министарства народ-
ог здравља народне републике и на другим подруч-
јима". 

Члан 23 
Између болница, поликлиника као и између ус т,ак 

нова ам1бул1снтн:0'-1поликлиничког типа ниже категори-
је, вршиће се редовна измена медицинског особља 
реди подизања ш а лиге та рада. 

Чхан 24 
У циљу уздизања стручне способности медицин-

скот особља нижих установа ем б ул ант но - поликли-
ничког тиша. медицинско особље поликлиника извр-
шава следеће задатке: 

1) обилази установе амбу л ан тео-ето лик ли н ичмог, 
типа, указује на недостатке и пропусте и пружа по^ 
моћ у отклањању истих, давањем савета и упутстава 
на својим секторима рада; 

2) поликлиника одржава редовно конференције 
лекара и средњег медицинског особља пеликан,нике 
и болнице, на мојим? (е обрађују сви актуелн-и про-
блеми и преносе сва стечена знања и- искуства;; 

3) поликлиника шаље на привремени рад у устае 
нове амбулаитно-поликлиногчког типа своје особље у 
заме,ну медицинском особљу свих установа, а које 
позива на рад у иоликлинику ради усавршавања', и 
то на основу одобрења надлежног народног одбора 
односно министарства народног здравља народне ре-
публике; и 

4) ради усавршавање свога стручног особља, по-
ликлиника исто шале у болницу, ,а на основу одо-
брења свога- руководиоца и руководиоца, односне 
болнице. 

Члан 25 
Упр,авник поликлинике сазива најмање једанпут 

недељног а" тео погреби и чешће, радне конференције 
шефова одељења., лекара и медицинсмог особља на 
којима- се расправља ју сва ,питања рада поликлинике. 

Остале одредбе 

Чл,ан 26 

Поликлин,иком управља извршни одбор г р а д с к а 
односно среског народног одбора преко повереника 
з,а, народно здравље. 

Чл-ан 27 
Стручно-метода лошки надзор над радом поликли-

нике врши министарство народног здравља н-ародне 
републике одн-осно болница коју одреди министар-
ство. 

Члан 28 

Прописи овог правилника 'важе и за поликлинике 
здравствене службе социјалног осигурања. 

Члан 29 

Упутства за извршење овог правилника- даваће, 
ло потреби, Комитет зв! заштиту народног здравља 
Владе ФНРЈ. 

Члан 30 

Овај правил-ник ступа- на снагу даном објављи-
вању у „Службеном листу Федерстивне Наро-дне 
Републике Југославијг". 

Бр. 330 
28 јану,ара 1949 године 

Београд 
Министар — Претседник Комитета 

за заштиту народног здравља-
Владе ФНРЈ, 

др Павле Грегорић, с. р. 
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127. 
На основу чл, 14 а у вези чл. 8 Уредбе о план-

ској употреби готовог новца, у привреди од 14 авгу-
ст-а- 1948 године („Службени лист ФНРЈ" број 71 од 
21 августа 1948 године), издајем 

Н А Р Е Д Б У 

ЗА САСТАВЉАЊЕ И П О Д Н О Ш Е Њ Е ПРЕДЛОГА 
КАСЕНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД А П Р И Л - Ј У Н И 

- 1949 ГОДИНЕ 

1) У циљу састављања каееног плана. Народне 
б-ике ФНРЈ за период април—јуни 1949 године, ду-
жим су да- са-ставе предлог касеног плана — предлог 
плана примања и издавања готовог новца — за пе-
риод април—јуни 1949 године и да га поднесу по-
словним јединицама државних банак,а код ко-јих 
имају текући или други рачзн, кл то: 

а) сви оба,везни носиоци текућег рачуна: 
— државна привредна предузећа, 
— генералне дирекције, главне дирекције, ди-

рекције и управе као а д м ин ист р з т и вк-о - о -
п е-р а-т и-в-и и руководиоца 

— задруге, задружни савези и њихова преду-
зећа. 

— друштвене организације, почев од централ-
них руководстава па до среских и њима-
рав,них организација, к-ао и њихова- при-
вредна предузећа; 

б) имао-ци буџетских и инвестициовитс акредити-
ва и инЕ,еепиционих (буџетских и банкарских) 
кредит-а; и 

е) месни народни од-бори. 
2).Предлог кас ен-ог плгна за 'период а,прил—јуни 

1949 године обавезни подно-сиоци саставиће опрема 
пре-писима- Упутства за састав и подно-шење'предлога 
кгсеног плана за- 1949 гк,дину број 41534 од 16 н-о,-
вембр.а 1948 године („Службени лист ФНРЈ" број 
102 од 24 новембра 1948 године) и поднети банкама 
у року од 1 ма.рта до најкасни-је 10 марта 1949 го-
дине. 

Државне банке су с-злашћене да- у границама 
рока из предњег става понаособ оваком подносиоцу 
одреде рок до кога је оба,везан да- поднесе предлог 
касеног плама у смислу' ове наредбе. 

3) Према обавезним подносиоци ма. предлога на-
сено-г плана из тач. 1 ове наредбе који б:кци не под-
несу предлог касеног плана у року одређеном по 
ст,аву 2 тач. 2 ове наредбе, биће покренут поступак 
вз- основу чл. 12 и 13 Уредбе о планској употреби 
готовог новца у привреди од 14 августа 1948 године 
(„Службени- лист ФНРЈ" бр. 71 од 21 августа 1948 
године). Истовремено, бе,нке ће поступити у смислу 
прописа став 2 тач. 1Т Упутства за извршење Уредбе 
о планско-ј употреби готовог новца у привреди 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 99 од 13 новембра 1948 
године). 

4) Ова наредба ступа на снагу дан-о-м објављи-
ван^ у „Службеним листу Феде,ротивне Народне 
Републике Југославије". 

Б,р. 5583 
15 фебруара 1949 године 

Београд 
Министа,р финансија-, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

128. 
На основу тачке 15 став 3 Наредбе о извршену 

пл,ат! грађевинских објека,та у 1949 г,одини („Слу^ 
жбени лист ФНРЈ" бр. 1!2 од 9 фебруара 1949 године) 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРОЦЕНТИМА С Н И Ж Е Њ А ПУНЕ ЦЕНЕ КО-

111ТАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОИЗВОДА 
I. — Грађевинска предузећа и извршиоци радова 

у режиј,и дужни су да онизе пуну цену коштања! 
1. — За п,рипремне р,адове: ' 

а) код високоградње за 3Уо, 
б) код индустриских градњи за 4%, 
в) код ,ниско пр ад ње за. 9%, 
г) код м-остова за 5%, 
д) код хидроградње за 9%, 
ђ) код рударских гр дњи за 8%, 

2. — Код високогр,адње: 
а) за административне зграде за 6%, 
б) за станбене згра,де за 5%, 
в) за ш,колске згр-аде за 5%, 
г) за културно просветне зграде за 10%, 
д) за болнице и опоравилишта за 7%, 
ђ) за а-мбуланте и здр.свствене ст-анице за 891, 
е) за пољопривредне зграде за 6%, 
ж) за хотеле и ресторане за 9%, 
з) за велике оправке згр,а,да за 5%; 

3. — Код и н д у с т р и ј е градње: 
а) за основне и н д у с т р и ј е зграде за 10%, 
б) за помоћне индустр н-еко-привредне зграде 

за 5%, 
в) за коморе и силосе за 8%, 
г) за остало инд у стр и је грађевинске објекте 

за 5%; 
4. — Код нискогра,дње: 

а) за пу1еве за 12%. 
б) за железничке п-руге за 12%, 
в) за мостове за 8%; 

5. — Код хидро-градње за све врсте грађевинским 
објеката за 12%; 

6. — Код рударс,ке градње за све врсте гра-
ђевинских објеката за 10%. 

II. — Проценти снижења пуне цене коштања ив 
тачке I важић,. н,а- целој територији Федеративнк 
Народне Републике Југославије". 

III. — Ова наредб,а ступа н-а, сна,гу даном објав-
љивање у „Службеном листу Федеративн,е Народне 
Републике Ју,госл,ав ије". 

Мг бр. 3250 
14 фебруара 1949 године 

Београд 
Министар грађе,вине^ 
Влада Зечевић, с. р. 

129. 

На основу чл. 59 ст1г1в 3 Осн-овне уредбе о про1" 
јектовању, у сагласности са Претседником Савезне 
планске комисиј-е, ,издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ИЗРАДИ, САСТАВНИМ ДЕЛОВИМА И ТЕХНИЧ-
КОЈ ОПРЕМИ ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА ХИДРО-

ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОСТРОЈЕЊА 

А) ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
а) Главни п,ројекат чини другу ф ш у пројектор 

вања одређеног хидроелектричног постројења. Сврхе 
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је главног пројекта да на основу одобреног идејног 
пројекта конструктивно лг економски на јр аци ш а л ни је 
реши поједине објекте постројења, јер се на основу 
главног пројекта' врши грађење постројења. 

б) Главни пројекат, поред топа! што треба да 
даје такво решења која одговара,ју савременом ста-
њу техничке науке, моро водити рачуна о е,коно-
мичн,ости, т ј . мора штедите? дефицитни материјал, 
користит,и локалне сировине, предвиђати етапну из-
градњу итд. 

в) Као докад рационално сти предложен их кон-
струкција главни пројекат мора садржавати одгоуао 
р1в1јућу документацију, тј . топографске, хидролошке 
и геолошке подлоге као и детаљне х и д р а у л и к е и 
статичне рачуне. Важније хидрограђевинске кон-
струкције морају бити проверене на моделима', у хи-
дре уличном лабораториј у. 

Б) САСТАВНИ ДЕЛОВИ 
Овши главни п р о ј е к т мера имати следеће де-

лове: 
1. У в о д н и д е о — који треб? да омогући брзо 

сналажење у пројекту и због тога садржи 
ове прилоге: 

1. 1 Кратак извештај — који омогућује упознавање 
са главним идејама и к^рсктеристикама пр-01-
јекта. 

1. 2 Технички извештај — КОЈИ детаљно описује 
поједине објекте постројења и даје њихове 
карактеристичне, податке. У њему се док'а1-
зује, имајући у виду конкретне могућности 
изградње, да је предложено конструктивно 
решење заиста најрационалније, како у по-
гледу извршења функције сбјекта, његова 
стабилности и сигурности тако и са економ-
ског гледишта. Уз овај извештај се налази 
одговарајућа - документациЈа у облику гео-
лошких извештаја, хидрауличких и стати-
чких рачуна, анализе цен,а и осталих прора-
чуна. Метода доказивања најповољнијег ре-
шења треба' да. се састоји и у економском 
упоређиван^ могућих техничких решења, при 
чему се предности и мане појединих вари-
јанти изражавају бројчано у прегледној та-
бели. 

1. 8 Попис прилога — састављен према, шеми ове 
нар,едбе. Ради бржег сналажења! у пројекту, 
сваки се прилог пројекта! у попису сасвим 
кратко 'Приказује. 

4- Подаци о претходним радовима — овај 
дека садржи; 

2. 1 Геодетски елаборат — у коме се налазе сви по-
даци о тригон ом е тр и ек ој мрежи, полигоним 
тачкама' и сталним висинским реперима, 

9. 2 Хидролошки елаборат — у коме се излазе ис-
црпни подаци о водостајима, количи,нама 
воде, наносима, леду, температура воде итд. 

В. 3 Геолошки елаборат — у коме се излазе детаљ-
не геолошке марте, карсжтервстични геоло-
шки профили и,зражени, иа основу истражних 
радова, резултати геолошких истражних ра-

ј лова, докази о могућности реализације обје-
ката с обзиром на геолошке прилике и пред-
виђене мере за коноолидацглју терен-а итд. 

I . 4 Геомеханички елаборат — у коме се налазе по-
даци гео механичког лабораториског испити-

' вања и њихова о-брада као и теренска геоме-
ханичка испитивања у вези са темељеном об-
јеката, са подземним' радовима и слично. 

I. Хидрограђевински део — који садржи сле-
деће нацрте: 
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3. 1 Ситуацију постројења — размера ситуације 
треба да буде између 1 : 5.000 до 1 : 1.000. 

3. 2 Уздужни профил — чија размера треба1 да од-
газела, размеои ситуације. 

3. 3 Брану односно каптажну грађевину 
3. 4 Улазну грађевину 
3. б Водост ан 
3. 6 Тлачну цев 
3. 7 Стројару 
3. 8 Одвод воде 
3. 9 Сталне управне и станбене зграде 
3. 10 Комукинације 
3. 11 Остале објекте 
4. Хидромеханички и машински део — који 

садржи све податке и цртеже који одређују 
и1 описују хидромеханички и машински део 
пројекта^ и то у та,к-вој мери, да се на основу 
тих података- могу и,зводити грађевински 
радови. Ови подаци су фиксирани после, раз-
јашњења' ових техничких питања! у вези са 
испоручиоцима хидро,ме хени ики х и машинских 
делова и после -потписивања закључнице. 
Прилози овог дела су следећи: 

4. 1 Хидромеханичка опрема иа брани 
4. 2 Затварач!! на улазу 
4. 3 Затварачи код водостаја и У затварачници "а 

тлачној цеви 
4. 4 Цевоводи 
4. 5 Турбине, регулатори. загваРачи пред турбинама 

и иза турбина 
4. 6 Дизалице 
4. 7 Остали машински уређај . 

5. Електрични д е о — ко:и треба да буде тако 
разрађен, да се на основу њега могу пројек-
товати и изводит,и грађевински радови. Овај 
део сачињавају следећи прилози: 

5. 1 Генератори 
5 2 Трансформаторн 
5 3 Разводне постројења 
5. 4 Остала електрична опрема 

6. Подаци за планирање — Да би се могла 
припремити и планирати изградња построје-
ња, овај део треба/ да садржи следеће при-
логе: 

6. 1 Планске показател-е и норматив-е (са предме-
ром и предр?ч/ном) 

6 2 Предлог оперативног плана допунских истра-
жних и пројект антских радова 

6. 3 Предлог оперативног плана целокупне изград-
ње постројења. Временски, овај план није 
везан за конкретну квдендарску годину, већ 
ј е разрађен по за-мишљеним годинама' водећи 
рачуна о климатским и хидролошким сезо-н-
ским променама. 

6. 4 Предлог оперативно! плана наруџбе монтаже 
електромашинског дела усклађен са олератив. 
ним планом грађења! и пробног погона по-
стројења. 

6. 5 Елаборат о уређењу градилишта' са комуника-
ц и ј е ^ и плано,м м-е,хенизацијс и транспорта. 

6. 6 Прорачун цене коштања- енергије на спо,нама 
генератора 

6. 7 Пасош постројења (издање Министарства елек-
тролр нареде ФНРЈ). 

ч 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
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В) ТЕХНИЧКА ОПРЕМА 

Сваки прелог главног пројекта мора садржавати 
у десном доњем углу ознаку из које се види пред-
мет, број прилога (према шеми ове наредбе), про-
јектантска организација, датум и потпис одговорног 
пројектанта, цртача, и ревизора. Читав п р о ј е к и се 
ставља у корице, али тако да се поједини ,прилози 
могу посебно БУДИТИ, Форман је према важећим прек-
пистама за пројекте. 

Г) ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Ова наредбе' ступ)? на снагу дином објављивање у 

„Службеном листу Федератигане Народне Републике 
Југославије". 

Бр. 36298 
15 јануара 1949 године 

Београд 
Министар електрстриареде), 

инж. Никола Петровић, с. р. 
Сагласан, 

Претседник Савезне планске комисије, 
Борис Кидрич, с. р, 

130. 

Но основу чл. 59 став 3 Основне уредбе о про-
јектовању, у сагласности са Претседккком С в е з н е 
планске комисије, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ИЗРАДИ, САСТАВНИМ ДЕЛОВИМА И ТЕХНИЧ-
КОЈ ОПРЕМИ ИДЕЈНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА хидро-

ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА 

А) ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
а) Идејна пројекат сваког хидроелектричног по-

стројења израђује се за цео инвестиционе објекат, 
без обзира што се изградња објекта, протеже кроз 
више планских година. 

б) Идејни пројека-т чини прву фазу пројектова-
ња одређеног хидроелектричног постројења. 
ф в) Задатак идејног пројекта јесте да докаже це-

лисходно^ предлож,ен ог постројења, тј . да да по.-
датке о капацитету постројења, о расположивој 
продукцији енергије, да предложи- техничко! решење, 
програм грађења и да убедљиво докаже рентабили-
тет постројења сз гледишта: н,ародне привреде. Пре-
ма томе, идејним пројекто,м одређују се сви потреб-
ни елементи за пла,нирање. Идејни пројекат повезује 
погонску и грађевинску страну инвестиционог објек-
та и у,склађује међусобне односе тих делова на нај-
ежио мичин ји начин. 

г) Тежиште је иде,,ног пројекта у привредној 
пр обле мати ци, а технички треба да буде обрађен у 
том обиму, да се из њепа Еиде основне карактери-
стике постројења, нормативи материјала, механика -
ције, радне снаге и финансира средства. 

д) За: доказ реалности пројекта и веро достојно-
с т економских рачуна, идејном пројекту морају 
претходити извесни минимални истражни радови, 
који улазе у пројекат као његове подлоге!. 

ђ) Идејни пројекат претпоставља да је израђен 
основни водстривредни пројекат сливном подручја, 
у који улети и потес реке одређеног постројења,. 

е) Уколико шестоји више техничких м,о,гућности 
за решење пројектног задатка, треба) извршити упо-
ређење и тиме доказати оправдан ост предложеиог 
решења!. 

Б) САСТАВНИ ДЕЛОВИ 
У в о д н и д е о — треба да омогући брзо упо-

знавање са1 пробне матицом и решењем које 
даје пројекат и да олакша) преглед и снала-
жење у про,јекту. Стога, уводни део сачиња-
вају следећи прилози: 

1. 1 Кратак извештај — КОЈИ омогућује упознавање 
сз главним идејама и карактеристикама! про-
јекта:. 

1. 2 Технички извештај — који детаљно описује 
пројекат постројења и даје све карактери-
стичне податке. У њему се доказује, имајући 
у виду кон,кретн,е могућности изградње, да 
је предложено идејно решење заиста дајра-
циошлније, как-о) са техничког тако и са еко-
номског гледишта. Уз овај извештај се на-
лази одговарајућа документација у облику 
геолошких извештаја!, хи дреничких и статич-
ких рачуна, анализе цена итд. Метода! дока-
зив1а1Њ1а нај1повољни:ег решења треба да се 
састој.и и у економ,ском упоредив ању могу-
ћих техничких решења, прг-г чему се предно-
сти и мане појединих варијанти изражавају 
бројчано у прегледној табели. 

1. 3 Попис прилога — састављен према шеми ове 
наредбе. Ради бржег сналажења у пројекту 
сваки ге прилог пројекта у попису с,асвим 
кратко приказу Је. 

2 Подаци о претходним радовима — са-
држи: 

2. 1 Топографску подлогу — која! треба да доку-
изолује вародостојнест топографски под-
лога), тј. да се из ње вади са каквим се то-
пографским материјалом и геодетским пода-
ци м-з1 пројекат служио. На пример: н,ад мора 
бити проверен инструментима, садржина бу-
сена проверена- снимањем итд. 

2. 2 Хидролошку подлогу — из које се види веро-
достојиост хидролошких података који,ма се 
пројекат служио. Ова подлога задржи -по-
датке и студије о водостајима, о расположи-
вим количинама воде и њиховом временском 
распореду итд. Хидро,метеоролошки додаци 
морају бити допуњени осматрањима: и мере-
њима нг водотоцима. На ове податке има се 
обратити нарочита! (пажња!, јер се на основу 
њих одређује капац,итет по,стројења. Ако се 
предвиђају акумулациени басени, треба обу-
хвалити и све промене водног режима које 
ће настати функционисање,м акумулационих 
басена. 

2. 3 Геолошку подлогу — која садржи геолошку 
документацију из које се види могућност 
реализације објекта и тачност претпоставка 
Ова подло,га садржи геолошке карта, карак-
теристичне геолошке про,филе и резултате 
сондажних радове који гарантују, да неће 
бити никаквих већих промена у току гра-
ђења. 

2. 4 Геомеханичку подлогу — која садржи терен-
ска и лабораторисма испитивања као доку ' 
мектацију да, се предвиђени објекти мо,гу из-
вести. (На. пример: темељи, земљана брана 
и сл ). 

2 9 Привредну подлогу — која даје документацију 
о пр агилности привредног решења! узимајући 
у обзир позитив,не и негативне последице 
које ће имати постројење на по.једине при-
вредне гра,не. 

2. 6 Мере за безбедност постројења. 
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3. Пројекат постројења — садржи следеће 
нацрте: 

3. 1 Ситуацију постројења — која се наре-ђ,ује у 
рве м,ери не лвањој од 1 : 10.000. Предложено 
решење треба да је у ситуацији најјасније 
израђено, еди треба) да су видљиве и друге 
варијанте мао и геолошке карактеристике те-
рена. 

3. 2 Уздужни профил — који се ради у размери 
најмање 1 : 10.000 за- дужине, а у одговара-
јућој р,азмери за висине. У овом профилу 
треба да је јасно видљив начин вођења воде 
(тунелом, каналом, гладним цевима) положај 
главних објеката и све главне коте. 

3. 3 Цртеж размере 1 : 200 — који приказује брану 
односно каптажну грађевину (евентуално са 
галожницом) у шематско,м облику, али ипак 
тамо, да се из нацрта виде главне димензије 
објекте, ВЗ- основу КОЈИХ се могу прерачу-
нати (приближне количине радова. 

3. 4 Деривационе органе — моји се приказују у 
типским профилима у одговарајућој размери. 

З, 5 Водостан — који се приказује у размери 1 :200 
у тематском нацрту, али тако да су главне 
димензије доказане грубим хидрауличким ра-
чуном 9 

3. 6 Тлачни цевовод — који се приказује типским 
профилима у одговарајућој размери, из којих 
се види бро ј цеви, пр етници, спољње или 
подземно извођење, материјал. 

8. 7 Стројару — која се приказује у размери 1 :200. 
Из тог нацрта треба да се виде генералне 
диепозиције (веза оа тлачним цевима, са од-
ведем, затварача, агрегати, тршсфсрлвзтори, 
ра оклоп,ни уређај). Овај прилог обавезно са-
држи тлоцрт и два карактер источна профила. 

3. 8 Одводне органе — одводни канал или тунел 
(оа слободном површином или под притиском) 
приказује се карактери етичким попречним 
профилима у одгов-арајућој размери. 

3. 9 Посебне хидротехиичке објекте. — Ако таквих 
објеката и-ма (На пример: сифон, аквадукт и 
сл.) они се ше,матски засебно приказују. 

4. П о д а ц и з а п л а н и р а њ е — имају степен круп-
них показатеља. На основу њих се да ју по-
себни планску задаци. Ове ,ј део сачињавају 
следећи (прилози: 

4. 1 Прогр-а,м геодетских радова за израду главног 
пројекта и извршење припремних радова. 

4. 2 Програм хидеолошких допунских радова за 
главни пројекат и план хидролошке службе 
за потребе грађења. 

4. 3 Програм геолошких истражних радова (откопа, 
штолне, сонде, геофизичка испитивања). 

4. 4 Програм испитивања у хидра,ужичком лабора-
торију. 

4. б Програм испитиван,а у пео механичком лабора-
торију. 

А, б Подаци о расплетоживим снагама и м-огућој 
продукциј,и енергије као функције времена. 

4. 7 Рачун рентабилитета. 
4. 8 Програм изградње. 
4. 9 Преглед планских показатеља,. 
4. 10 Идејно решење комуникација за 'потребе гра(-

ђења и експлоагапије. 
4. 11 Ид-ејно решење хидро механичке опреме. 
4. 12 Идејно решење цевово-да. 
4. 13 Идејно решење електромашинског уређаја. 
4. 14 Идејно решење разводног постројења!. 

4. 15 Скраћ-ени пасоши постројења (Издање Мини-
старства електропривреде ФНРЈ) 

В) ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ИДЕЈНОГ ОБЈЕКТА 

Сваки прило-г идејног пројекта мора садржа-вати 
у десно-м доњем углу ознаку из које се види пред-
мет, број прилога (према шеми сиве нар-едбе), про-
јектантске организација^ датум и потп,ис одговорног 
' ројектанта, црт-ача и ревизора. Чита,в пројекат се 
ставља у корице, али тамо да се поједини прилози 
могу посебно! вадити. Формат је према важ-ећим про-
писима за пројекте 

Г) ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Ова наредба ступо на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

Бр- 36297 
15 јануара 1949 године 

(Београд 
Министар ел етре(гарнер еде, 

инж. Никола Петров-ић, с. р, 
Са-гласа-н, 

Претседник Савезн-е планске комисије, 
Борис Кидрич, с. р. 

131. 
На основу чл. 27 Општег замен-а о спречавању 

и сузбијању заразних болести, у сагласности: са 
Пр ете етником Вла-де ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОЈ ПРИЈАВИ ТУБЕРКУЛОЗЕ 

I 
1. — у циљу сузбијања- туберкулозе уводи се 

обавезно тријављивање свих ут,врђених обољења 
активне отворен,е и затворене туберкулозе плућа и 
осталих органа, као и свих случајева- смрти од тубер-
кулозе. 

2. — С,ваки лекар и здравствена установа дужни 
су, у" року од три дана од дана када су први "пут 
установили дијагнозу, пријавити случај обољења од 
туберкулозе надлежном среском односн-о градском 
(рејонског) н-ародном одбору. 

Срески одн-осно градски (реј-онски) народни од-
бори, у року од пет дана од дана примљене пријаве, 
известиле о сваком п р и м љ е н о м случају надлежни 
анти ту берку дојчин диспанзер, р-а-ди евиденције и пре-
дуги мања потребних мера. 

Антитуберкулозни диспанзер дужан је водити 
евиденцију о пријављен-им обољењима од туберку-
лозе за св-оје подручје по систему к-артотеке сређене 
по месту боравк,а, ори јављеног лица. 

3. — М-атичср среског односно градског (рејон-
ск-ог) народног одбора дужан је, у року од три дана 
од дана (пријаве смрти болесник,а пријавиш надле-
жном народном одбору сваки смртни случај од ту-
беркулозе 

4. — Срески односно градски (рејонс,ки') народ-
ни одбор дужан је до петог у сваком месецу ,под-
нети министарству народног здравља народно репу-
блике списак пријави обољења и смртних случајева 
од туберкулозе, које је примио и регистровао У 
току протеклог месеца. 
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Министарство народног здравља народне репу-
блике дост,авља ће најд,аље до- двадесетог у сваком 
месецу Комитету за заштиту н,ародног здравља 
Владе ФНРЈ извештај о примљеним пријавама у 
(протеклом месецу. 

5. — Св-а-ки лекар и здр,авствен,а установа дужни 
су да воде књигу при Јава оболења' од туберкулозе 
и да-на св-акој ггсднето-ј пријави ставе број под' ко,-
ј,им је туберкулозе болесник у т с ј књизи реги-
стров-ан. 

Срески односно гра.дски (рејонски) народни од-
бор дуж-пн је да води књигу за регистровање, при-
јава -обољења од туберкулозе и књигу за. уписива-
ње лица умрлих од туберкулозе. 

6. — Приј-ава обољења и пријава см-ртног слу-
ч-а-ја од туберкулозе подноси оа н-а формулару који 
пропи-суј-е Комитет зз заштиту народног здра,вља 
Владе Ф-НРЈ. 

Мини ст АР СТЕ о на-родног здр.авља народне репу-
блик-е дужно је сноб девети овим формулари м-а св-е 
здравствено установе и лекаре на свом подручју. 

II 
7. — Лекар односно руководилац здр-авствене 

установе к-с--,и не поступи по там. 2 ове наредбе ка-
зниће се -поп,равним рад-ом од месец дана или нов-
чаном казном до 10.000.— динара). 

8. — Матичар који не поступи по там. 4 ове на-
редбе казниће се поправним радом до 15 дана! или 
новчано-м ка-зном до 5.000.— динара. 

9. — Поступак п-о пр окршајима! из тач. 7 и 8 ове 
наредбе воде и казне изричу извр-шн-и; одбори сре-
ских односно гр-адс,ких (рејонских) народних одбора 
п-о прописима Основног за,кона о прекршај има. 

И1 
10. — Упутство за' примену ов-е н,аред-бе даваће, 

то- потреби, Комитет за заштиту на-родно-г здравља 
Вл-аде ФНРЈ. 

11. — Ова ће се нар-едба примењивати од дан-а 
објављивање у ,,Службеном листу Федеративне На-
родн-е Републике Југослвије" . 

Бр. 853 
28 ј-ануара 1949 године 

Београд 
Министар — Претседник Комитета 

за- за-штиту наро,дног здравља 
Владе ФНРЈ, 

др Павле Грегорић, с. р. 
Сагл-асан, 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Мини-ста-р на-родне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с, р. 

132. 

На основу чл. 5 Уредбе о продаји пољопривред-
ни-х производа везаној са правом на куповину -одре-
ђених индустриских производа по нижим јединственим 
цен-ама („Службени лист ФНРЈ" бр. 12/48), у сагла-
сности са Министр-ом финансија ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О З А М Е Н И Б О Н О В А З А КУПОВИНУ Р О Б Е У ТРГО-

ВИНИ ПО В Е З А Н И М Ц Е Н А М А 

1. — Бонови з-а куп,овину робе у трговини по ве-
заним цена-ма- досадашњих емисија (од 1000, 500, 100, 

50 и 10: од 1000 динара и 200 динара) важе до 28 фе-
бр у.ара 1949 године за,кључно. 

Од 1 марта 1949 године ва.же' бонови нове еми-
сије који гласе на износе од 1000 динар,а и 200 ди-
нар-а.. 

2. — Замена бо-нова д-осадашњих емисија-, који 
се налазе к,од зе м л л р ада ик а- производа ча-, сељачких 
радних задруга као и лица кој,а су добила бо-нове зл 
извршене транспорта услуге или за- продате сло-
бодне девизе и валуте, има, се извршити од 1 до б 
марта 1949 ЈО-дине закључно, на та ј начин што ће се 
имаоцима бонова дос-адашњих емисија издати у 
истој вредности бонови нове емисије. 

3. — Замену бонова извршиће среске (градске) 
ко-мисије за за,мену бонова преко посебних поткоми-
сија (екипа). 

Среске (град,ске) ко,мисије за замену бонова од-
ређује министар трговине и снабдевања народне 
републи-ке. 

Лицима која су добила бонове за продате сло-
бодне девизе и валуте, ,а станују у местима где се 
неће вршити замена бонова-, извршиће замену тих 
бо,нова Народна банка ФНРЈ. к-ој,а ће одредити ме СТА 
замене. 

4. — Отпрема бонова, организација, поткомисија 
(екипа) за замену бенова, достављање подат-ака и 
извештаја има се извршити тачно у роковима По-
ст-а,вљеним у оперативном плану Министарства трго-
вине и снабдев-ања ФНРЈ. 

5. — Бонови досадашњих емисија и неискори-
шћени исечени ку,пони ко-ји се налазе у откуп-ној 
мрежи, а који важе до 28 фебру,ара 1949 године 
за,кључно, морају се доставити среској (градској) 
управи за откуп 1 марта 1949 године. 

Земљорадничке-на-бавно-продај-не задруге и про-
давнице срес-ког савеза земљорадничких за,друга 
дужне су да, на прописани начи,н, 1 ма,рта 1949 го-
дине доставе извршном одбору среског (градског) 
народ,н-ог одбора све купон,ске табаке и исечене ку-
поне (за сву робу прод,ату до 28 фебруара 1949 го-
дине закључно). 

6. — Новчаном казном до 10.000.— динара ка-
зниће се: 

а) руко вод поци и одговорни службени-ци зем-
љорадничких задруга, среских савеза земљораднич-
ких задруга и њихових продавница, државних откуп-
них предузећа-, а-ко не доставе исечене купоне и 
бонове досадашњих емисија 1 март-а 1949 године; и 

б) руководиоци среских (гр-адских') комисија и 
лотко мисија (екипа) за замену бонова, као и лица; 
задужена за извршење појединих задат-ака, ако не 
предузму све потребне мере за правилно извршење 
замене бонова или ако не до-ставе на време уредне 
извешта.је о стању замене. 

Поступак в-оди и казну изриче, по прописима 
Основног зак-она о прекршајима, министар тр,говине 
и снабдевања народне републике. 

7. — Ближа упутства за рад среских (градских) 
комисија и поткомисиј-а (екип,а) за замену бонова 
про,писаће министар трговине и снабдевања народне 
републике. 

8. — Ова наредба, ступ,а н-а снагу одмах. 

Бр. 3476 
16 фебруара 1949 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 
Сагласан, 

Министа,р финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 
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133. 

На основу Наредбе 1/4 бр. 70527 од 11- септембра 
1948 године о ослобођењу од увозне царине и оста-
лих дажбина робе- ко-ја се увози из иностранства, у 
вези чл. 13 Финансиског закона за 1946 буџетску 
годину, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОСЛОБОЂЕЊУ О Д УВОЗНЕ И И З В О З Н Е ЦА-
РИНЕ и ОСТАЛИХ Д А Ж Б И Н А РОБЕ КОЈА СЕ 
УВОЗИ И И З В О З И ПО О Ш Т Е Д Р Ж А В Н О М ПЛАНУ 

1) Ослобођена се од увозне и извозне царине и 
осталих дажбина сва роба која се увози односно 
извози по општедржавном привредном плану. 

2) Ово решење ступа на снагу одмах, а приме-
ниће се и н,а сву робу из тач. I увезену односно изве-
зену и дефинитивно неоцарињену.-

3) Ово ргшење важиће до доношења уредбе о 
ца-ринској тарифи^ 

Бр. 6425 
10 фебруара 1949 године 

Београд 
Министар спољне трговине, 
Милентије Поповић, с. р. 

Са,гласан. 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

П-ретееднингпво Президи,ума- Народне скупштине 
ФНРЈ ио извршеном сравњена са изворним текстом 
Закона о државној контроли ј-е установило да се 
текст Закона о државној контроли објављен у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ" бр. 3 од 8 јануара 1949 године 
не слаже са изворником и даје следећу: 

И С П Р А В К У 

ЗАКОНА О Д Р Ж А В Н О Ј КОНТРОЛИ 

У члану 4 тач. б) други ред иза речи ..евиденци-
ј и " је исп,уштена! реч „ у л о ш к о м , тако да тач. б) 
читам?) 4 треба да гласи: 

„Контролу над е в и д е н ц и ј а и упр описом држав-
них ф ина нене ки х средстава! и над евиде нди јам, утро-
шили и расходовањем материјалних доб ра која се 
налазе под управљањем и м,а ласно лап?-њу државних 
надлештава, уста,нов-а и предузећа и задружних и 
друштвених организација-, установа и предузећа." 

Из Претседништва Президијум^ Народне скуп-
штине ФНРЈ, Бр. 197 од 16 фебруара 1949 године. 

Министарст-во ,рударства ФНРЈ, сравњеном са- из-
ворним текстом, установило је. да се у Правилнику о 
до-датку за. рад у рударству који се обавља под на-
рочито тешким усл-овима, објављено У .,Службеном 
листу ФНРЈ" бр. 14 од 16 фебруара 1949 године, 
поткрала ниже наведена грешка, те да је следећу 

И С П Р А В К У , 
ПРАВИЛНИКА О Д О Д А Т К У ЗА Р А Д У РУДАРСТВУ 

КОЈИ СЕ О Б А В Љ А ПОД НАРОЧИТО ТЕШКИМ 
УСЛОВИМА 

У чла-ну 5 умест,о „од 1 јануара 1949 године" 
треба- да стоји „од 1 м-арта 1949 по-дине". 

Бр. 14951. — Из Министарства рударства ФНРЈ, 
18 фебруара 1949 године. 

Претседништво Владе ФНРЈ, -шо извршеном срав-
њ е н ^ са изворним текстом, установило је да се у 
тексту Наредбе о роковима за састављање, прегле-
дање и одобравање завршних рачуна- за- 1948 годину 
државних привредних предузећа савезног и ре-гауб-
ликанског значаја, објављеним у „Службеном листу 
ФНРЈ" бр. 14 од 16 фебруара 1949 .године, поткрале 
М е наведене грешке те даје следећу 

И С П Р А В К У 
НАРЕДБЕ О РОКОВИМА ЗА САСТАВЉАЊЕ, ПРЕ-
Г Л Е Д А Њ Е И О Д О Б Р А В А Њ Е ЗАВРШНИХ РАЧУНА 
ЗА 1948 ГОДИНУ ДРЖАВНИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕ-

Д У З Е Ћ А САВЕЗНОГ И РЕПУБЛИКАНСКОГ 
ЗНАЧАЈА 

У тач. 1, четврти ред, уместо „до 28 фебруара 
1949 подине" треба' да стоји: „до 15 марта 1949 го-
дине". 

У тач. 6, други ред, уместо ,,до 16 јуна 1949 по-
дине" треба, да! сто-ји , д о 1 јула1 1949 године". 

IV бр. 1085. — Из Претседништва Владе ФНРЈ, 
16 фебруара 1949 године. 

При-вредни савет Владе ФНРЈ, сравњењем с;- из-
ворним текстом, установио је да1 се у Решењу о спе-
цијалном додатку радницима! запосленим на изградњи 
луке Плоче, објављеном у „Службеном листу- ФНРЈ" 
бр. 14 од 16 фебруара 1949 године, поткрала ниже 
наведена грешка, те даје следећу 

И С П Р А В К У 
Р Е Ш Е Њ А О СПЕЦИЈАЛНОМ ДОДАТКУ РАДНИ-
ЦИМА ЗАПОСЛЕНИМ НА И З Г Р А Д Њ И ЛУКЕ ПЛОЧЕ 

,У тачки 2 уместо „од 1 јануара 1949 године" треба 
да стоји „од 1 марта 1949 године". 

Бр. 960. — Из Привредног савета Владе ФНРЈ, 
16 фебруара 1949 године. 

^ К Л З И 
У К А З 

На основу члана 41 и 43 Закона о служби У Ју-
го сл-овен ској армији, а на предло,г Врховног коман-
данта! (оружа.них снага ФНРЈ, Президијум Народне 
скупнгтине Федеративне На-родне Републике Југосла-
в а ^ реши-о је да. се унапреде 

У ч и н г е н е р а л - л а ј т а н т а 
ген ер ал-мајор Баћа Максо; 
генерал-мајор Даниловић Угљеш-а-; 
ген ер ал-ма јор Георгијевић Димитрије; 
генерал-м?јор Мићуновић Вељко; 
генерал-мајор Пенез-ић Слободан; 
генерал ма-јор Стефа,новић Светислав; и 
генер-ал-ма јор Узунсвски Цветко. 

У. бр. 194 
15 фебруара 1949 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике ЈугаславиЈе 

Секретар, Претседник, 
М, Перуничић, с р, др И. Рибар, с. р. 
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У К А З Закон о државном буџету Народне Републике 
" Босне и Херцеговине за 1949 годину; 

На основу члана 41 и 43 Закона о служби у Ју- Закон с државном завршном рачуну Народне 
гоати:,венској армији, а на предлог Врховног ко ман- Републике Босне и Херцеговине за 1947 годину; 
дакта оружаних снага ФНРЈ, Президијум Народне Одлуку Народне скупштине Народне Републике 
скупштине Федеративае Народне Републике Југослав Босне и Херцеговине о потврди уредаба које је Вл ли-
вије решио је" да се произведу да Народне Републике Босне и Херцег овине у пери-

оду од 16 децем-бра 1948 године до 21 јануара! 1949 
у ч и н г е н е р а л - м а ј о р а године донела на основу За-кона о- овлашћењу Влади 

пуковник Б и л анокић Војислав; и Народне Републи-ке Босне и Херцеговке за доно-
пуковник Јоксимовић Саво. ше ње уредаба из области народне (привреде; 

Уредбу о димни ча рск ој служби; 
У бр. 196 Решење о измени Решења о одређивању по-

15 фебруара! 1949 г-одине стотка о-пштих трошкова (режије) државних у-го-
Београд ститељских предузећа. 

У броју 5 од 3 фебруара 1949 године објављује: 
Президијум Народне скупштине Уредбу о реорг анимацији управ-ног апарата гр.ЗД-

Федеративне Народне Републике ЈугославиЈе скт/Гх народних одбора: Сара-јев-о, Б.-ем Лука, Мо-
ста,р, Тузла и Зеница и рејонских народних одбора 

Секретар, Претседник. у Сарајеву; 
М. Перуничић, с. р, др И, Рибар, с. р. Уредбу о мо би лиз а-ци ли приватних тер ет,них мо-
" — торних возила и о накнади за њихову употребу; 

Решење о расподели о-ствкрен-ог доприноса- за по-С Р П 4 И V Х И Г Т Л К А ди-зање кадрова државних трговачких .пр-едузећа рв-
' 1 0 ^ Л Ч ^ Х И П Л Ј\гЈ V I V Г С А публиканског и локалног зн-ачаја; 

Решење о маржи трговине зл сено и сламу који се 

Н А Р О Д Н И Х Р Е П У Б Л И К А " Ј Е В ц ^ Г и а т о ђ а а д по одређен'им држа,виим 

НАРОДНЕ НОВИНЕ : ^ ^ ^ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ С А Д Р Ж А Ј : 
„Народне новине", службени лист Народне Ре- Стране 

публ-ике Хрватске, у броју 8 нема-ју службени део. . . . „ , 
У броју 9 од 29 јануара 1949 године објављују: 124- Правилник 0 начину утврђив-ања радних 
Закон о држав-ном буџету Нар-едне Републике У прађевин: рству техничком и ис-

Хрватске за 1949 годину", клетвеном методо-м — — 217 
Закон о завршити рачуну Народне Републике 1 2 5 ' Правилник о дужностима и вис,ини деда--

Хр ва тс ке за 1947 го-дину; Д а т к г ' . п р е д р а д н и к ^ мета,тургиј-и^и^ме-
Закон о допунског републиканском буџету за заданој тргни Ш 

1948 годину' 126. Правилник о оснивању, организацији и 
Наредбу' о измени и допу-ни Наредбе о радном , ' Раду поликлиника - - - - - - - - - 223 

времен-у државних службени,ка- здршствене струке; 127- Наредба за састав-ља,ње и подн-ошење 
Решење о оснивању Центара за- контролу квали- п,редлага кас еног п ж н а за- период - а п р и л 

тетаЧтр-оизвода. —Јуни 1949 године м п 
У броју 10 од 2 фебруара 1949 године о-бјављују: 1 2 8- Н а Р е д б а 0 процентима снижења пуне 
Решење о, ценама по кој-им:, ће сит-на земљорад- 1 0 0 ј ^ 6 к ° ш т а њ з п о ^ е в ш с к и х ^ с ж ^ д а ^ 226 

мачка, газдинства и сељачке радне задр,уге прод.авати 1 2 9 ' Наредби 0 . и а Р а д и ' с а с т г ш и м 

своје пољо,привредне производе у везаној трговини. и техничкој о,преми главн,их пр-о-јеката, 
4 хидрс-електричних постројења, лао 

130. Наредба о изради, саставним деловима и 
УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ техничкој о-преми идејних пројеката еа 

СЛОВЕНИЈЕ хидр-о-електр-ична -постројења — — 228 
„Ура-дни лист Нар-одне Републике Сло-веније" у 131. Наредба о обавезној пријави туберкулозе 229 

броју, 4 од 1 фебруара, 1949 падине обј.ављује: 132. Наредба о замени бо-нова за куповину 
Уредбу с измени Уредбе о мерама зашт,ите п-р-о- р-обе у трговини по веза-ним цена-ма 230 

тае н,о-ж а,ра п,ри руковању вптром и предметима са 133. Решење о ослобођењу од увозне и изво-
зап,гљиви-м и експлозив-ним дејством; зне царине и осталих да-жбина, робе која 

Наредбу о укидању На,редбе о уређењу пр-омета се уво-зи и извози по општедрж-гв-ном 
кромпиро-м до краја оба-везно,г и уговорног откупа; привредном плану 23ј 

Решење о измени Решења о ново-м уређењу шум- Испра,вка ЗакЈ-на о државној контроли 231 
ских газдинстава републиканеког значаја; Исправ,ка Правилника о додатку за рад у ру-

Наредбу о -прода,ји пољо,при-вредних ,производа на да-рству који се обавља, ,под нар-очито теш-
трговима- већих иотрсшзчки-х средишта,; ким условима — 231 

Решење о зашити план-инског венца Мартуљек. Исправка- Наредбе о -ро,ковима за састављање, 
прегледање ег одобр-ава,ње завршних ра.-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ ч ^ н а ' г о д а н У ДОжарних п ^ е д н и х 
ХЕРЦЕГОВИНЕ предузећа савезн-ог и републикаиског Ј ш а - ^ 

„Службени лист Народне Републике Босне и И-справка Решења о специјалном додатку рад-
Херцегов ине" у броју 4 од 27 јануара 1949 године ништа- запосленим на. изградњи луке 
објављује: . Плоче Д у 

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

Југословенског штампаром предузећа, Београд 


