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90. 
На основу члана 74 ст. 1 тач. 5 Устава ФНРЈ, 

4 у циљу правилне примене закон.а, Президијум На-
водне скупштине ФНРЈ даје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
.ЧЛАНА 27 ЗАКОНА О ВОЈНОЈ ОБАВЕЗИ ДРЖАВ-
ЉАНА ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИ ЈЕ 

По члану 27 Закона о војној обавези држављана 
Федеративне Народне Републике Југослвије лица 
Која се.' иагоазе на војној вежби задрж.авају своја 
мест,а запослења у грађанству са одговарајућом 
т а т о м . 

Овај пропис треба разумети тако Да се односи 
на сва лица која су запослен,а кад радници, службе-
ници или намештеници, тако да вршење -одређеног 
втосла односно службе претстављз њихово глав,но и 
редовно занимање. Према томе, пропис чл. 27 не 
може се применити на лица која врше такав посао 
или службу повремено, привремено, узгредно или 
допунски уз своје редовно занимање (на пример 
лица на раду за одређе,но краће време или за извр-
шење одређеног посла; повремена хонорарна служба 
и томе слично). 

С, бр. 143 
5 фебруара 1949 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике ЈугославиЈе 

Секретар, 
Миле Перуничић, с. р. 

Претседник, 
др Иван Рибар, с, р. 

на 

Полазећи од овог законског начела, а обзиром 
на природу и задатке државне арбитраже, пролив 
члана 17 Закона о државној арбитражи треба таке 
схватити да: 

1) Главна државна арбитража при Влади ФНРЈ 
може из о,правданих разлога поједине спорове из 
чл. 17 и 18 Закона о државној арбитражи уступити 
на решавање било којој државној арбитражи на те-
риторији Федеративне Народне Републике Југослав 
вије, изузев спорова из ст. 3 чл. 16 Закона о држав-
ној арбитражи; 

Савезна државна арбитража ,може из оправданих 
разлога поједине спорове из ст. 1 и 2 чл. 15 уступити 
на решавање било којој државној арбитражи; 

републиканска државна арбитража може из 
оправданих разлога спорове из ст. 1 и 3 чл. 14 усту-
пити н,а решавање било којој државној арбитражи 
на свом подручју; 

нокрајинска државна арбитража може из оправ-
даних разлога поједине спорове из ст. 1 и 3 чл. 13 
уступити на решавање било којој среској или град-
ској државној арбитражи на свом подручју;. - -

обласна државна арбитража може из оправданих 
разлога ^поједине спорове из ст. 1 и 2 чл. 12 уступити 
н,а решавање било којој среској или градској држав-
ној арбитражи на свом подручју. 

2) Сви поморски спорови, без обзира на над-
лежност, услед свога општег значаја уступају се на 
решавање Савезној државној арбитражи (Поморском 
већу). 

С. бр. 145 
5 фебруара 1949 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослвије 

Секретар, 
Миле Перуничић, с. р. 

Претседник, 
др Иван Рибар, с. р. 

91. 
На основу чл. 74 ст. 1 тач. 5 Устав,а ФНРЈ, а У 

циљу правилне примене закона, Президијум Народ-
не скупштине ФНРЈ даје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
,ЧЛАНА 17 ЗАКОНА О ДРЖАВНОЈ АРБИТРАЖИ 

По члану 17 Закона о државној ,арбитражи Глав-
на државна арбитража може захтевати да јој се 
Заступи на решавање сваки спор, за који је иначе 
надлежна било која државна арбитража. Исто ово 
овлашћење има и републиканска арбитража У по-
гледу спорова за које је надлеж,на било која арби-
тража са подручја односне народне републике. 

92. 
На о,снову чл. 74 ст. 1 тач. 5 Устава ФН^Ј, а у 

циљу '^правилне примене закона, Президијум Народ-
не ек у,п шиме ФНРЈ да'је 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
ПО ПИТАЊУ ПРАВА НАРОДНИХ ОДБОРА НА-
СЕЉА ДА ОДРЕЂУЈУ ПРЕКРШАЈЕ И ДА ВОДЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО-КАЗНЕНИ ПОСТУПАК (ЧЛ. 

4 У ВЕЗИ СА ЧЛ. 9 И 11 И ЧЛ. 58 ОСНОВНОГ 
ЗАКОНА 0 ПРЕКРШАЈИМА) 

1) Основни закон о прекршајна у чл. 3 тач. 5 
одређује гараво н,ародних одбора да својим одлукама 
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одређују прекршаје и прописују ад,ми,нист.ративне 
кпзне. Закон не садржи изричити'пропис о томе у 
ко-ј им посло,вима вар одли одбори насеља, могу одре-
ђивати прек,ршаје за повреду својих прописа -и која 
врсте административних казни и у мојим границама 
могу прописивати. 

С обзиром на почожај народних одбора насеља 
у систему локалних органа државне власти, као и 
на то да. се надлежност на.редних одбора насеља 
одређује у см-ислу чл. 13 Општег закона о народним 
одборима градским статутом, одредбу чл. 4 у вези 
сз чл. 9 и 11 Основног закона о прекршаји ма, где је 
за државне сенаде који могу одређивати прекршаје 
и прописивати маше предв,иђено право да прописују 
административне каане за повреду својих прописа, 
и где су одређене врсте и границе дах казни које 
поједини државни о.рг ни моту ир описивати, — треба 
ра.зумети' теко да народни одбори насеља могу сво-
јим одлукама одре,ђивати прекршаје и за њих про-
писиван административне казне у пословим,а у ко-
ј.има је то гараво дато месним народним одборима, 
а који н-м се градским статутом ставе у надлежност. 
По истом основу, ш и могу за п.рекршаје одређене 
њиховим одлукама тро-писивати исте врсте админи-
стративних казни и У датим границама кг1о и месни 
народни одбори. Преко граница' надлежности месних 
народ,них одбора градњи одбори не могу пренети 
на, .одборе насеља надлежност по ,питању прекршаја'. 

2) Основни закон о прекрша.јима не одређује 
изручио ни кад је за вођење а,тм и н ист р ат и в но - кави е -
ног поступка надлежан народна одбор1 насеља.. Ме-
ђутим, сагласно принципима изложеним под 1) и 
с обзиром до одредбу чл. зв став последњи Основ-
ног закона о прекршзјима,, по ко,јој за прекршаја, 
које преписује ,месни народни одбор поступак у 
првом степену води његов извршни одбор односио 

^претседник и секретар месног народног одбора 
произлази да су народни одбори насеља надлежни 
за вођење администрагивно-кааненог поступка ПКЈ 
прекршим ма. које сами одређују, ка,о и шо другим 
прекршајима во којима и,м је зак: ном или другим 
прописима стављено V дужи ст вођење администра-
тивно-казненог поступка. 

С. бр. 144 
б фебруара 1949 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославиј! 

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

93-
У К А З V 

На основу чл. 74 тач. 16 Устава ФНРЈ, а на 
предлог В,тад.а ФНРЈ, Президијум Наредне скуп-
штине Федервтивне Народне Републике Југослвије 

о д р е ђ у ј е 
Електронивреди/ школу у Сарајев,у за установу 

впштедржавног значаја. 
Влнда ФНРЈ извршиће овај указ. 

У. бр. 140 
6 фебруара 1949 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Јушславије 
Секретар, Претседник, 

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

94 

У К А З 

На основу чл. 74 тач. 16 Устава ФНРЈ, а на 
предлог Вла,де ФНРЈ, Президијум Наредне скуп-
штине Федерзтивне Нар.одне Републике Југо сла.вије 

о д р е ђ у ј е 
Рибарствену станицу у Дубровнику за! установу 

општедржавног -значаја. 
Влада ФНРЈ извршиће овај указ. 

У. бр. 13? 
5 фебруара. 1949 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Јушславије 

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

95. 

У К А З 

Ш основу чл. 74 тач. 16 Устава ФНРЈ, ш на 
предлог Влад^ ФНРЈ, Президијум Народне скуп-
штине Федеративне Народне Републике Ј у г о с л а в а 

о д р е ђ у ј е 
ТрпсЕСко цод јет ј.е „Жито" у Љубља,ни за. преду-

зеће опште државног значаја. 
Влада ФНРЈ извршиће ов'ај указ. 

У. бр. 139 
5 фебруара 1949 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Ју10славије 

Сек,ретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. р, др Иван Рибар, с. р. 

96. 

У К А З 

На основу чл. 74 тач. 16 Устава ФНРЈ, мј ла 
предлог Вла.да ФНРЈ, Президијум Наредне скуп-
штине Федеративне Народне Републике Југослава^ 

о д р е ђ у ј е 
Подузећа за дубоко бушење у Загребу и Прет-" 

приватне за длзачинско, бушење у Скопљу за вре-
дузећа општедржавног значаја. 

Влада ФНРЈ извршиће ова.ј указ. . 

У. бр. 141 
8 фебруара 1949 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике ЈугославиЈв 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, о, р, 
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97. 
У К А З 

На основу чл. 74 тач. 16 Устава ФНРЈ, а на 
предлог Влада ФНРЈ, Президијум Народне скуп-
штине Ф е д е р е ив не Народне Републике Југослашије 

о д р е ђ у ј е 
Државна привредна предузећа „Електршбока/' 

предузеће за електр индикацију Боке, Котор и „Ел1а-
ШР'ед" електрично предузеће "НР Црне Горе, Котор 
За предузећа опште држ;: еног значаја. 

Влада ФНРЈ навршиће овај указ. 

У. бр. 142 
5 фебруара 1949 године \ 

Беопрад 
I 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике ЈугославиЈе 

Секретар, 
Миле Перуничић, с, р. 

Претседник, 
др Иван Рибар, с. р. 

- I 

98. 
На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ и чл. 1 За-

кона о овлашћењу Влади ФНРЈ за доношење уре-
даба по питањима из народне привреде, Влада ФНРЈ, 
иа) предлог Министра народне одбране, доноси 

У Р Е Д Б У 

о ОСНИВАЊУ ГЕНЕРАЛНЕ ДИРЕКЦИЈЕ ВОЈНОГ 
ГРАЂЕВИНАРСТВА И ГЛАВНИХ ДИРЕКЦИЈА 
ВОЈНО-ГРАЂЕВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА И О УКИ-
ДАЊУ УРЕДБЕ О ОСНИВАЊУ ГЛАВНЕ ДИРЕК-

ЦИЈЕ ЗА ВОЈНО ГРАЂЕЊЕ МИНИСТАРСТВА 
НАРОДНЕ ОДБРАНЕ 

Члан 1 
У Министарству народне одбране оснива се Ге-

нерална дирекциј,а војног грађевинарства као адми-
нистративно-олератив,ни руководилац главних дирек-
ција из чл. 2 ове уредбе и војно-грађевинских пре-
дузећа. 

Члан 2 
У Генералној дирекцији војног грађевинарство 

Министарства народне одбране оснивају се као адми-
Нистративно-оперативни руководиоци в 1јно-грађевин-
ских пред,узећа!, следеће главне дирекције: 

а,) Прва главна дирекција војно-грађевичских 
предузећа; 

б) Друга главна дирекциј,а војно-гра,ђевинских 
предузећа!; 

в) Трећа главна дирекција војно-грађевинских 
предузећа,; и 

г) Главна дирекција за индустрију грађевин-
ских м-атеријала. 

Члан 3 

Седиште генералне и главних дирекциј-а одре-
ђује Министар народне одбране. 

Министар народне одбране одређује којим ће 
војно-грађевинским предузећима из надлежности 
1винистгрства односио досадашње Главне дирекције 
еа војно! грађење, управљати непосредно^ Генерална 
Дирекција војног грађевиварства, ја којим главне 
дирекције из чл. 2 ове уредбе. 

Члан 4 
На челу генералне односно гл гш них дирекција 

стоци генерални односно глав,ни директор, моји не-
посредно управља' свим пословима дирекције. 

Чл,ан 5 
Генералног и главне директоре поставља Мини-

стар н,ародне одбране. 

Чл^н 6 
У Министарст,ву народне одбране укида се Глав-

на дирекција за војно гра.ђење Министарства народ-
не одбоане, основа,на Уредбом о оснивању Главне 
дирекције зз( војно траћење Министарства народне 
одбране од 14 јануара 1948 године. 

Надлежност као и п-рава и обавезе досадашња 
Главне дирекције за војно грађење Министарства 
народне одбране и њени несвршени текући послови 
прелазе на Генералну дирекцију војног граћевинар-
ства. 

Члан 7 
Министар народне о,дбране може обуставити при-

времено прописе које доносе поједини чланови Владе 
ФНРЈ, на војгоо-грађевин,скз предузећа! и споразу-
м е ш се оа' надлежним министром о њиховој даљој 
примени или изнети Влади ФНРЈ на решавање,. 

Чл а,н 8 
Упутства за извршење ове уредбе доноси Ми-

нистар народне одбране. 

Члан 9 

Ближу организацију и пословање Генералне ди-
рекције војног грађевинарств,а и главних дирекција 
из чл. 2 ове уредбе прописаће Министар народне 
Одбране. 

Члан 10 
Оза уредба ступа на, сна-гу одмах. 

1 фебруара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с, р. 

99. 
На основу чл. 80 ст. 1 Устава. ФНРЈ у вези са 

чл. 20 Закона о општедржавн,ом привредном т а н у 
и државним органима ЗЗ" планирање, Влада ФНРЈ, 
но предлог Претседник^ Савезне пл,анске комисије, 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 

о ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 
У 1949 ГОДИНИ 

I. —. Приоритет објеката 
1) П р и о р и т е т и објекти у плану инвестиција за 

1949 годину су следећи: објекти тешке индустрије) 
објекти рударства савезног значаја!; објекти војне 
и,ндустрије и стамбени објекти Министарства народ-
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не одбране ФНРЈ; објекти железничког саобраћаја; 
објекти пољљпривр еде савезног, ре публика немог и 
локалног значаја, укључив о кан гл Дунав-—Тиса!—Ду-
ваш, исушене Лањског Поља, м^лиорације ва под-
ручју Македоније и Скадарског Језера!; г6;екти зи 
експлоатацији' шума; објекти електрспривреде савез-
ног и р епублика неко-г значаја; Аутопут „Братства и 
јединства!"; и стамбене зграде у индус тр неми-м мести-
ма и градовима. 

2) Од објеката наведених у тачки 1) безусловно 
форсирати и (градњу оних објеката који су започети 
пре 1949 године, а који ће се ове године завршити 
и ставити у еасплоатацију. 

Станбенм об екти везани за капиталну изградњу 
има ју исти приоритет као и одговарајући објекти 
капиталне изградње. 

3) Планске комисије наредних републик,а преду-
зеће еве. мере за извршење радова на прикри те та им 
објектима!, а после тога и иа свим осталим објектима 
мој,и су одобрени планом инвест-и-ција за 1949 го-
дину. 

4) После примљеног плана грађевинских објеката 
за 1949 годину, инвеститор ће заједно оа грађевин-
ском оперативо-м републике утврдити ред гр љења 
појединих грађевинских обје,ката према њихово.ј 
важности, како за пр паритетне тако и за осташе 
објекте. Истовремено утврдиће се и рокови за до-
вршење изградње тих објеката. 

И. — Расподела планских задатака 
5) Савезна планска комисија з:дужуЈе савезну 

грађевинску оперативу и режију, као и републикан-
ске планске компак'е за извршење плана грађевин-
ских о,бјеката- савезнпг значај,а, уз обавезно сниже-
ње трошкова грађења. које утврђује Савезна планска 
комисија,. 

6) Планске комисије народних република заду-
жују републ-иканску и локалну грађевинску оперативу 
и режију за извршење плана грађевинских објеката 
савезно,г, републикскског- и локалног зн,а ЧЕГ а, Достав-
љајући задатке изврши! штима' р-дона, планске коми-
сије народних република истовремено задужују из-
вршиоце за обавезно снажење трошкова грађења. 

Ш. — План снижења трошкова грађења 
7) Снижење трошкова грађења треба достићи 

без смањења планираних капацитета објеката!, и то,: 
а) при' саставу и одобрењу про,грама' инвестици-

оног објект : 
б) ари изради и ревизији идејних пројеката; 
Е) ири изради, ревизији и разради главних про-

јеката; и 
г) снижењем пуле цене коштања рац нон али ом 

организацијом рада на градилишту. 
За спровођење снижења трошкова грађења за-

дужују се: 
1) инвеститори чији се објекти изграђују; 
2) ресори који грађеви,нске радове извршују у 

ивгаснтој режији и гар емо свода предузећа; 
3) ресори кода извршују грађевинске редове за) 

рачун других сеспр ; 
л) све планске исмерсије на,родних ре,публика; 
5) сва министарства грађевина; 
6) сви заводи за пројектовање и пројектанти; и 
7) све комисије за ревизију програма и про-

јеката. 
8) Снижење тро,шкова грађења износи просечно 

Ш% од укупн,о планираних сума да! ,грађевинске 
објекте. 

Према врстама гр ђевиноких објеката, вт опеци-
фичним условима њих,овог извршења', Министарство 
грчеви-та ФНРЈ утврдиће опор глумио са ресорима 
проценте снижења т-а-к'̂  дат ^просечни проценат сни-
жењ,а трошкова, изградње грађевинских објеката свих 
савезних ресора, не буде мвњи од 16%. 

Пјрешизир^њем програма, израдом идејног и глави 
ног пројекта, њиховом ревизијом, пости-ћи ће се 94 
сваки грађевински објекат индивидуа лин процент 
снижења!. 

Збир предрачунских износа пројеката — ума^ 
њен за! снижење пуне цене коштања) — не сме пре-
корачио снижење суме додељене савезном ресору, 

9) О снижењу трошков,а грађења ва програму, 
про. а,ктова њу и извођењу водиће евиденцију сви за-
интересовани органи, инвеститори, пројектанти, ре-
визионе к,омисије и извршиоци радова. 

Начин вођења ове еви д,е и,ц ије преписаће Мини-
стар грађевина ФНРЈ у са-гласности са Савезном 
планском комисијом 

IV. — Израда плана грађења 
10) Одобрени пл!а1н грађевинских објеката прет-

ставља за извршиоца, радова производни задатак.-
После примања овог задатка извршиоци грађевина 
Ских радова саставиће свој основни план грађења. 

Плен грађења дужни су да. саставе: грађевинске 
пре,дузећа, извршиоци радова у режији, ,извршиоци 
редовног одржавања сувоземних и пловних путева 
и река. Такође треба саставити и планове великих 
оправки, како грађевинских објеката тако и машина 
и уређаја. 

11) Планске комисије народних ре,публика доста-
виће еа одобрење Савезној план,ској комисији У 
четири примерка основни план грађења зв- све ра-
дове које извршује републику,нека оператива и ре-
пу бл икавска режија 

Савезна оператива и режи-ја саставиће пл,ан тра-' 
ђења зз1 објекте које он"! извршује и доставиће ге 
преко свог ресора у четири пример,ка иа одобрење 
Савезн-ој планској комисији. 

12) Планске комисије н. радних република и сан 
везни ресори мо,ји салта изводе грађевинске редове 
гр-икпзаће у плану грађења износе снижења трошко-
ва гр-ађења. 

13) Основни платни' грађења морају се безу-
словно до б марта. 1949 године доставити Савезној 
планској комисији. 

V. — Програм изградње, идејни и главни пројекат 

14) И,нвеститори су дужни да у најкраћем року 
изр,аде програм изградње за приоритете објекте, а 
затим и за остале објекте. Инвеститори су одговорни 
за изр-аду рационалних програма, за што економич-
нију изградњу објеката. Програми и објекти мо-ра-ју 
бити ускл,ађени оа одобреним планом инвестици-ја за 
1949 пс дину К-о,м-исија ресора треба да ревидира 
програме изградње. 

15) Код израда идејних гл главнога про,јеката 
треба безусловно израдит-и предмете и предрачуне. 

Предрачуне^ изн,ос — из-рачунат на бази ва-
жећих форми и пропи,са — треба грађевинско пре-
дузећа и изврши-оци р,адова! у режиј,и даље снизити, 
и то за проценат снижења пуне цене коштања'. 

Тај проценат преписаће Министар-ств-о грађевина 
ФНРЈ. 

16) Ревизионе комисије треба! да убрзају рад на 
ревизији пројеката. У том циљу — а према указаној 
-потреби — распри и планске комисије прошириће 
свој,е ревизионе комисије. Ревизионе камелије треба 
да имају непрестано на уму д,а — и поред тога што 
је Савезна план,ска комисија одобрили савезним ре-
сорима планове грађевинских објеката — тиме није 
она овластила непосредне инвеститоре да извршују 
објекте еа непотребном грађевинским величинама. 
К-о-д ревизи-,је пројеката смањити претеране грађе-
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винске величине вт радиом: алиу м-еру, тако да з,ахте-
вани екон,омски капацитети не буду окрњени. 

17.) Све ревизионе комисије треба да воде см-
ет ем ат ек у евиденцију о постигнутим уштедама при 
ревизији пројеката. 

VI. — Нормативи 
18) Уз идеј,не пројекте, пројектанти ће предло-

жити! индивидуалне нор магове за сваки то једини 
грађевински објекат. У њима ће се исказати количи-
не фонд ир апих материјама н,а јединицу грађевинске 
величине, и то: цемента1, бетонског челика', резане -и 
тесане грађе, стакла, цигле, црепа, креча, м-атеријала 
минералног порекла (камена, шљунка итд.); даље ће 
се исказати вредносни нормати,в и норматив падне 
снаге. 

19) Податке које дају главни пројекти треба ко-
ри,стити; за састав збирних просечних норматива за 
рггвгоа групе типова објеката. 

Нормативе за сеанси поједини тип објеката треба 
посебно штампати. Органи грађевинске службе и 
ове оперативе устројиће картотеку норматива. 

Нови нормативи тр-е-ба да се разликују од круп-
них показатеља Министарства' грађевина! 'ФНРЈ (изд. 
1948), и то тиме што треба омогућити да се комби"-
и-ицн јом појединих елемената једног обје,кта, и,з рав-
ног материјала и разне конструкцији добије нов 
Норматив, 

Треба увести нормативе такође за регионалне и 
локалне типове објеката. 

20) Пројекте, који су послужили као база за 
сзстгв норматива, треба ум,ножити и објавити као 
узо,рне пројекте. 

211) Министарство грађевина ФНРЈ организоваће 
такмичење између пројектаиских завода и пројекта-
ната у циљу усавршавани пројеката а преко њих и 
норматива. 

22) Одам организовања рада на изради норм типа 
за типове објеката, Министарство грађевина ФНРЈ 
ће разрадит-и и обелоданити нормативе основних 
ур ум 31 производа грађевинарство и просечне норма-
тиве збирних и главних група). 

VII. — Грађење 

23) Извршити ревизију пројеката организације 
најважнијих градилишта. 

24) Организовати пробна градилишта-. Ис,питате 
кове 'методе рада 

25) Организационо учврстити и што више прибли-
жити терену бирое за унапређење гра-ђевинске про-
изводње. 

26) У циљу што успешнијег и економичност из-
вршења плана, грађења, користити стечена искуства 
у производњи и примени нових материјала, мон-
тажних делова и конструкција. Организовати обилзз-
ну инструктгжу на градили штим а, и утврдити нор-
мативе трајања грађења типских објеката. 

27) Организовати размену и пр-енос искуств-а са 
једног градилишта ва друго. 

VIII. — Производња и транспорт материјала 

28) У циљу правилног извршења плана грађења 
8 ради растерећења јав,ног железничка саобраћаја; 
грађевинска оператива ће до максимума искористити 
локалне изворе материјала и локална превозна сред-
ства (индустриоки колосеци, дековиии, камиони, за-
преге и др.). Зато ће планске комисије нар-едних ре-
публика одмак да,ти нало-г нроизео-ђ^чима1 опеке, 
Ирена, креча, камена, шљунка, песка и других ло-

калних грађевинских материјале, рг.тЈи благо,вр ем еног 
обезбеђења градилишта локалним материјалима. 

29) Остатак материј-:ж, који се не м -же пре-
вести локални-м превозни.м средствима, у.нети у плак 
превожења железничким и вод,ним саобраћали, и IЈ 
та-ко да се до максимум/.' искористи речни саобраћај 
ради растерећења железничког саобраћаја У циљу 
нетпуног искоришћен^- к-чвацитете- железничко-г н 
речног с.аобраћаја, грађеви,нска ће опер,атива разра-
дити пи,:нове превожења тако да- се највећа коли-
чин,а грађевин-ског материјала превезе у -првом и 
другом кварталу. 

30) Планске комисије саставиће план расподеле 
локалних М' теријгла тп месецима и на поједине из-
вођаче радова, укључујући у њих ра-дове савезне 
оперативе и режиј.е . Приликом израде тог плана 
расподеле планске комисије нек. се руководе про-
писима о приоритету објеката нав-еденим под I ове 
наредбе. Такав план расподеле доставити Саве,зној 
планској комиси.ји и Секрета ри јату за, инвестиције 
Привредно,г- с а^та Вла-де ФНРЈ. 

IX. — Уговори и рокови 
31) Уговори се склапају на основу идејних и 

главних пројеката где ови постоје, потврђен,их од 
комисија за, ревизиу пројеката. 

32) Уговоре за- пр порит етне обје,кте који се на-
ставља-ју у 1949 години, а за које постоје пројекти, 
треба закључити до 16 фебруара 1949 године. 

33) За прпо рит етне објекте св-и ид-ејн,и пројекти 
предаће се на ревизију до 15 априла 1949 године, а 
уго,в-ори за грађење тих објеката закључиће се до 
30 април,а 1949 године. 

34) За све остале објекте идејни пројекти пре-
д-аће се на ревизију до 16 маја 1949 године, а уго-
вори закључе,ни до 31 маја 1949 године. 

35) За све приоритетне објекте грађевинска опе-
ратива је дужна да изврши све припремне радове 
на бази предуговора 

X. — Прелазна наређења 
36) Претседник Савезне планске комисије може 

от поједини -приорите-ти објект савезно,г зна-чаја 
продужити роков-е за' ревизију пројекта и склапање 
угов-ора. 

У циљу што успешн,ијег спровођења ове наред-
бе, Миш стар стоп' г,рађев-и,на ФНРЈ издаваће посебна 
упутства за грађевинску оперативу и режију. 

IV бр. 986 ф 

3 фебруара 1949 године 
Београд 

Претседник Вла-де ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југосла-вије 
Јосип Броз-Тито, с, р. 

Претседник 
Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

100-

На основу чл. 48 Царинског закона пр описујем 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЦАРИНСКОГ ЗАКОНА 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Сва роба која се у царинско подручје Ф одера-

товне Народне Републике Југославије увози, из њега 
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извози или прелаз њега проводи подлежи царинској 
контроли. 

У оквиру царинске контроле врши се царински 
надзор и наплата царине. 

Члан 2 
Мере царинске контроле јесу: 
1) провераван^ ис,празности докумената за уво-

зну, извозну и превозну робу и указивање подно-
сиоцу на недостатке и неправилности у документима; 

2) евиденција робе која се увози из иностран-
ства у царинско подручје Федеративне Народне Репу-
блике Југославије или из овога извози у инострзн-
ство; и 

3) спречавање увоза, извоза и провоза робе 
која је забрањена или за коју не постоле пропис ,не 
дозволе. 

У царинску контролу спада контролна л реви-
зиона служба по Правилнику о организацији и на-
чину вршења посебне сталне контроле квалитета 
производа намењених извозу или по другим прав-
ним прописима уколико се за то посебно овласте 
царински органи. 

Члан 3 
Царински надзор обухвата све мере које царин-

ски органи предузимљу реди обезбеђења царинског 
поступања са робом и путницим,а при преласку ца-
ринске линије 

Мере царинског надзора Јесу: 
1) преглед и претрес превозних средстава која 

прелазе царинску линију и пловних објеката на 
обалног (приљежном) мору; 

2) преглед и евентуални претрес путника који 
прелазе царинску линију; 

3) чување и преглед ц.аринске робе; 
4) пломбиране превозних средстава са робом која 

се упућује друго.) царинарници на царињење или се 
провози; 

5) пломбиране робе која се превози обал,ним 
(прибрежним) морем Федеративне Народне Републи-
ке Југославије и домаћим деловима граничних река 
и граничних језера. 

Где у приморским лука,ма не постоје царински 
органи, надзор над домаћом робом која се превози 
из једног домаћег места, у друго врше лучки органи 
у тим лукама, а где не постоје ни лучки ор гини, 
овај надзор врше месни народни одбори и 

6) преглед д,в ов л зеничких оруђа и преглед и 
евиденциј.а производа сг дно власничких имања. 

Члан ' 
Простор наше државне територије који се про-

теже до 15 км од царинске линије у унутрашњом 
јесте цар ине ко-п отр аничин поЈас на' копну. 

Царинско-погранични појас на граничним река-
ма и граничним Језерима Јесу делови граничних 
река и граничних језера Федеративне Народне Ре-
публике ЈугославИЈе 

Царинско-по1 ранични појас ш\ царинско-вазду-
хопловним поистан,иштима јесте простор ваздухом 
пловних пристаништа који је потребан за обављање 
царинске службе. 

Царинско-погранични поЈас на. царинским вазду-
х о м овним путевим,а јесте простор од царинске ли-
није до царинско-ваздухопловних пристаништа из-
међу о,них тачака које су одређене споразумима о 
ваздушној пловидби. 

Унутрашње морске во,де Федератив,не Народне 
Републике Југосла,вије одређене су у чл. 3 Закона 
о овалном мору, где се имају примењивати сви про-
,писи Ф е д е р е иви е, Народн,е Републике Југославије. 

Ц.аринско-'погр.анични појас на мору је море у 
ширини шест наутичких миља у правцу отвореног 

мора, рачунајући од границе унутрашњих морских 
вода, односно од линије најниже осеке мора на 
обали копна или острва које се налази вен унутра-
шњих морских вода Фдеративне Народне Републике; 
Југослав иј е, 

Унутрашње морске воде и ца.рин,ско-погранични 
појас на. мору чине обалио (прибрежно) море Феде-
ративне Народне Републике Југославије. 

Члан 5 
Прелаз путника и пренос робе преко ц.аринске 

линије може се вршити копненим, воденим и ваз-
душним царинским путевима. 

Члан 6 
Поред признатих царинских путева предвиђе-

них у ст. 2 чл. 5 Царинског закона проглашују се за) 
царинске путеве, за прелаз сувоземних возила У 
међународноV. са.обраћају, следећи путеви: 

1) код царинарнице Бар пут Тузи-Божај; 
2) код цар шири ице Битољ путеви: Битољ—Кре-

мени ца, Битољ—Међидлија и Струга—Елбасан; 
3) код царинарнице Вршац путеви: Батин—Те-

мишвар и Врачев Гај—Соколовац; 
4) код царинарнице Горица пут Рожна Долина— 

Гориц.а; 
9) код цар ина,рнице Јесенице пут Ратече—Бела) 

Печ; 
6) код царишарнице Копривница! пут Терезино! 

Поље—Барч' 
7) код царинарнице Коториба путеви: Летењски 

Мост—Горичан и Доња Лендава—Саболакош; 
8) ко,д царинарнице Марибор путеви: Шт. Иљ— 

Шпилфелд и Рогашевци—Еквирт Мебад; 
9) код царинарнице Сежана путеви: Рижада, 

Крвави Поток, Локев Базовица, Фернетичи и Релен-
табор; 

10) код царинарнице Скопље путеви: Крша! 
Паланка—Деве Банр, Босиљград—Ћустен,дил и Ђеи-. 
ћелија—Сехово; 

11) код царинарнице Суботица пут Хоргош-' 
Сегедин и 

12) код цар писарнице Цариброд пут Гради ње— 
Каротина. 

Члан 7 
На царинским путевима, постоје гранични бра' 

ници (рампе), чији су стубови и брана1 обојени бо-
јама држ.авне заставе. На левом стубу према ино-
странству истакнута је та,бл,а са. државном заставом 
и називом цзринарнице са путоказом. Ноћу табла!, 
бор?, бити осветљена. 

На. местима одређеним за двовласничке пре-
лазе налазе се гранични стубови обојени бо-јама! 
државне заставе са натписом „Прелаз само еа дво-
власн,ике". 

До граничних браника (рампи) поред царинских 
путева и н,а двовласничким прелазима, постоје згра-
де за царинске службенике с,а потребним простори-
јама'. 

Члан 8 
Међународни водени путеви на мору, граничним 

рекама и граничним језерима, као ,и луке и пристај 
ништа уколико су отворена за међународни саобра-
ћај, јесу царински водени путеви. 

Члан 9 
На ушћу Неретве налази се стуб обојен бојама 

државне заставе. На1 стубу је табла обојена бојама 
државне заставе са натписом „Царинарници Матко-
вић — Одељак плоче" и .путоказом. 
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Пут од ушћа Неретве до Метковића стоји под 
сталним царинским надзором да брод сз и, који сао-
браћају са иностранству иа Том путу на пристају 
и не врше било какав утовар, истовар или претовар. 

Члан 10 
Дунавски пут од мађарске границе до пари пар-

ки це у Бездану и од ца римини це у Великом Гра-
дишту до места где настаје домаћи део Дунава сто-
ји под сталним царинским надзором, да, на том путу 
пловни објекти не пристају и не врше какав утовар, 
истовар или претовар. 

Члан 11 
Ваздушни царински путеви су, они ваздушни пу-

теви који су одређени споразумни^' о ваздушној 
пловидби. Ваздухоплови могу (прелетати царинску 
линију и од ње летети до ц ар и н с ко -ваздух о плав ног 
пристаништа и обратно само овим путевима. 

За време прелетања царинске линије ваздухо-
плови су дужни да лете н,а. висини, оак које је могуће 
распознавање њихових дневних и ноћних знакова. 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

I Део 
Царински надзор над превозним средствима, робом 

и путницима 

Члан 12 
Превозна средству изузев железничких, са робом 

или без ње, при прелазу царинске линије заустав-
љају. се и, приј,ављују пред граничним браником 
(рампом). 

Ако царинарници није на самој граници, пре-
возна средства и роба спроводе се од граничног 
браника (рампе) до царинарнице и обратно. 

И превозна, средств,а и ро^з стоје под стражом, 
док се не обави прописано царинско поступање. 

Железничка превозна средства, која прелазе ца-
ринску линију, улазе на колосеке које за то одреди 
железничка станица у споразуму са царттарницом. 
Ако су -одређени колосеци заузети, железничк,а! ста-
ница. обавестиће царинарницу п.ре уласка воза. на 
који ће колосек воз ући. 

Члан 13 
Становници царинско-погрлничног појаса, кој-и 

им,ају имања с оне стране гр-анице у поданичком 
Појасу у дубини од 15 км и погранични становници 
суседних земаља, који имају им-ања у домаћем по-
јасу, могу прелазити царинску линију, рајди обра-
ђивања својих им-ања- и преноса добивених произво-
да, само на одређеним двовласничким прелазима. 

Прелаз се може вршити једино на основу дозво-
ла,, које издају надлежни органи, а евидентира ју 
царинарници 

Члан 14 
Добивене производе са двовлзеничких имања, 

при преносу преко царинске линије, царинарница 
пропушта по претходном споразуму са .надлежним 
народним одборим.а' без икаквих других формално-
с т осим евиденције. 

За сваки двовласнички прелаз царинарница. води 
посебан списак двовласника., врши преглед двовла-
етичких оруђа приликом преноса и води тачну е,ви-
денцију о врсти и количини двовлзеничких прои-
звода. 

Пренос производа са двозласничких им'гња врши 
се од 1 М1арта до кр.а(ј.а новембра сваке године. 

Члан 15 
Бродови КОЈИ из иностранству долазе или у Н А -

страног во одлазе мо.гу, по доласку односно пре од-
ласка!, ,пристати само на одређеном царинском тату, 
односно одређено.м делу обале за морске бродове и 
одређеном делу пристаништа односно делу об-ле за 
речне и језерске бродове. 

У лукама и пристаништима отвореним за ино-
страни саобраћај царинарници у споразуму са луч-
ким (пристанишним) орга.ном одређује тат за при-
стај,ање бродова, који врше саобраћај са иностран-
ством. Одређени тат односно део пристаништ,а од-
ваја се преградом и обележава државном заставом 
на табли и називом царин.арнице са путоказом. На 
изласку са гата односно одређеног дела пристани-
шта испред преграде налазе се потребне просторије 
за вршење царинске' службе: За пристајање бродова 
који саобраћају с,з иностранством у лукама где нема 
гагга -одређује се део обале, а у пристаништима где 
нема гађа одређује се део пристаништа. 

Члан 16 
За пристау-а^е бродова в:н царинског гата или 

одређеног -д-јла обале, односно ван одређеног дела 
пристаништа, потребно је одобрење цар ин ар нице за 
сваки поједини случај, којим ће се одобрењем одре-
дити и мере царинског надзор.а. Ово одобрење дзје 
царинарници у споразуму са лучким (пристанишним) 
органом усмено', а1ко брод ван. одређеног места при-
стаје у недостатку простора, а у СЕ КОИ другом слу-
чају писмено. 

Ако је брод, долазећи из иностранству или од-
лазећи у иностранство, био нагнан вишом силом да 
пристане ван ц.аринског гата или одређеног дела 
обале, односно ван одређеног дела пристаништа и 
робу истовари, никакве се радње на обали не смеју 
предузети без претходно-г одобрења церинзрнице, 
осим оних које су потребне за осигурање истоварене 
робе. У том случају заповедник брода мора одмах 
н.ајкраћим путем обавестити царинарницу. Ако је 
царинарнипа много удаљена од места принудног при-
стајања, заповедник ће обавестити најближи народ-
ни одбор ради вршења надзора до доласка царлн-
ек'1г службеника 

Члан 17 
Претставници брода и терета могу, уз пратњу 

царинског службени,к.а., долазити на, брод пре њего-
вог пристајања уз тат или уз одређени део обале 
односно у,з одређени део пристаништа.. За све време 
док се брод задржава у луци односно у пристани-
шту они могу слободно долазити на брод. 

Члан 18 
" Инострани бродови који плове обалним (.при-

брежж-гм) морем, Дунавом и граничним језерима, 
могу се у дома.ћил лукама и пристаништим.а снабде^ 
ват,и горивом, намирпица.ма итд. под царинским над-
зором, без плаћања царинских дажбина и без одо-
брења за извоз, под условом реципроцитета. 

Члан 19 
Бродови ко-,и плове обални.м морем Федераогивнл 

Народне Републике' Југославије и у царинскр-погра' 
ничном пој.асу на граничним ре,кама и граничним је' 
зерима, изузев бродова у ^овлашћеној пловидби (чл-
77 овог правилника), подлеже царинском надзору 

Царински надзор обухвата: кретање, стапање, 
преглед, ,претрес сг све радње утовара, истовара и 
Претовара робе и путника!. 
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Члан 20 
Бродови који плове обалним морем Федеративне 

Народне Републике Југославије и у царинско' 
лограничн-ом појасу ка граничним рекама и тра" 
дичним језерима., изузев бродова У повлашћено^ 
пловидби (чл. 77 ов,ог правилника), морају бити сн-аб!-
девени поред осталих бродских исправа и манифе-
стом. Бродовима који долазе из иностранству при-
зна.је се инострани манифест. 

Подани аа- тов-аре уносе се у манифест на основу 
царинске исправе или теретнице. 

Члан 21 
За робу која се утоварује у домаћим лукама 

(пристаништимг!) манифести се са,стављају после свр-
шеног царинског поступања., а потом се предају ца-
ринарници заједно оа царинским исправама. 

Царинарница сравњује примљене манифесто са 
приложеним исправљана и у случа.ју иаправности зза-
води их у контр-слник манифеста, а ,на манифесто 
ставља потврду о исправном ста-њу оа назнач-ењем 
редног броја контролним манифеста. 

Празне просторе ва м-ани фе стелеа ца,рина,рница 
превлачи диј,агонали им линијама тако, да бе онемо-
гући накнадно уписивање. 

У манифестима не сме бити брисања и преинача-
вања, изузев мање важних исправака, које ће се 
службено монстатовасти на с-амим манифестимаи 

Исп,равно састављене манифесто царинарница по 
извршеној овери предаје подносиоцу заједн-о оа ца-
ринским исправама, а неисправне враћа! са примед-
бама, у чему се састоји неисправно^. 

Члан 22 
Преглед брода! састоји се у сравњењу товара са 

бродским манифестом. Ов-ај преглед врше у смислу 
одредаба ов-ог правилника службеници за вршење ца(-
ринског надзора. Они за то могу узимати и стручња-
ке, л у случају потребе, ако је брод у кретању, могу 
исти упутити на ,преглед у најближу луку (приста-
ниште). 

Претрес брода- се предузима у случају оправдане 
сумње р-ади проналаска скривене робе на бр-еду. У 
случају проналаска такв-е робе брод се, према- пот-
р-еби, спроводи најближој царинарници. 

0 резултату и,звршеног прегледа или претреса за-
поведни^ брода се, на њихов захтев, издаје потврда. 

Члан 23 
Манифест се не саставља: 
1) за бродове који обалним (,при брижним) морем 

Федеративне Народне Републике Југослвије и у ца-
р,ннско-пограничном пој.асу на граничним река,ма и 
граничним језерима превозе дома,ћу робу по царин-
ским опроводоицрма и инострану неоцарињену робу 
по увквним пропратницам,а; 

2) ва војне бро,дове уопште; 
3) за рибарске бродове и ове на њима што служи 

риболо-ву; 
4) за тежачке бродове који пл-еве обалним мо 

рем Федеративне Народне Републике Југославен је и 
у царинско-гг^граничном појасу на граничним рекама 
и гр-ан-ичним језерима, кад врше радње да задовоље 
потребе тежачког занимања; и 

5) за спортске брод-ове (јахте, моторне чамце, 
обичне чамце -и друга слична пловна ср-едства!) док 
служе опорту, као и за друге мање бродове и чамце 
кад служе личним потреб,ама на овалном мору Феде-
раггивне Народне Републике Југослав иј I или у царин-
ско -пограничном појилу на гр-ан-ичним рекама и гра-
ничним језерима. 

Члан 24 
Бродови из чл. 23 тач. 1, З, 4 и 5 овог правилник! 

не смеју без манифеста долазит-,и у додир еа брд! 
Довим-а који саобраћају са ин-остранством нити до-
диривати инострану обалу. 

Бродови из чл. 23 тач. З, 4 и б овог правилника 
це смеју при,мати товаре на возИдбу без царинских 
исправа!. 

Чл-ан 25 
Ваздухоил„ви за време летења могу пуштати на 

земљу предмете само по претходном од-обрењу царЖ-
варнице или еко такву потребу налаж,е виш-а сила, 
Избачени предмети због више силе морају се предати 
најближој царинарници. 

Члан 26 
Ваздухоплови КО-ЈИ долазе из иностраног ВА дужни 

су да слете на царинико-,ваздухопловно пристаниште. 
Ако в,аздух о-плео) буде принуђен да слети изв'ав 

царинско-ваздухопловиог приста,ништа, командант ће 
одмах пријавити случај најближем народном одбору, 
КОЈ-И је. дужан да в-ааздухоплов, путнике и робу став,и 
.под надзор' и одмак о томе извести најближу цари-
на ри ицу. 

Чл-ан 27 
В здухопловна пристаништа су дужна, р-ади ИФ 

вршења царинског поступања, обезбедити цгрин-арнЦг 
ца,м-а просторије (пре гл ед ао ницу и складиште ек 
робу) са потребним уређајем и помоћним Лрејђ-
ств има. 

Члан 28 
Царинска линија, по правилу, може се прелазити 

и р-сба преко ње преносити дању. 
К-ао дан се сматра вре,ме: 
за јануар и децемба.р од 7 до 17 часова; 
за фабруар и новембар од 6 до 18 часова; 
за м-а.рт, септембар' и октобар од 9 До 19 часова; 
за април и ав-густ од 4 до 19 часова; -и 
за мај, јуни и јули од 4 до 20 часова 
Пут,нички и робни промет преко царинске линију 

у поштанском, жел-езничко,м, ауто,мобилском, брО' 
дереком и веддухопловном саобраћа-ју, који се обаб" 
ћа редовно или је царинском органу ун-апред при-

јављен, врши сс и ноћу. 
Саобра-ћајне установе су дужне на време изве-

штавам ц,аринарнице о промету редовних и ван-
редних превозних средстава, кој,а, прелазе царинску 
линију. 

Чл-ан 29 
Одм-а,х по приспећу превозних средстава царин-

ски службеници прегледаће их, -пописати њихово 
бројно стање и нумере, и утврдити испра,вност га ом-
ба и,ностране железнице, обраћајући на,рочиту пажњу 
да на превозним средствима нема скр-ивених месту, 
где би се роба могл,а да са,крије. Места за вршење 
ове службе ноћу морају бити осветљена!. 

Локомотиве са тендерима и жел,езничко возна 
особље, одн-о-сно реморкера оа посадом, морају са 
првенствено прегледати и допустити им удаљавање, 

Ако се прегледом железничких превозних сред' 
става! утврди царински прекршај железничко-г возној 
особља, саставиће се записник у присуству шефк 
железничке станице или његовог заменика. 
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Члан 30 
Превозно средство може наставити пут тек по 

примљеном извештају царннгрнице да је завршено 
Ц-аринско поступна ње 

Овај! извештај даје одређени (дежурни) царински 
службеник, дежурномхаобрабајном службенику одмах 
ито з-авршеном царинском поступању у нарочитој 
књизи са назначењем часа и минута. 

Члан 31 
Путници и њихов летини пртљаг прегледају се 

одмах по доласку превозних средстав-а!, према сцени 
царинских службеника, у (превозном средству или1 ца-
ринској прегледаоници. Ако се преглед врши у цак 
ри неке-ј преглед ао нити1, путник је дужан да се сам 
-бгара о преносу ручног пртљага. 

Преглед ручног пртљага, путника, који путују у 
директном превозном средству, врши се у самом пре-
возном средству. 

Преглед путника и њиховог пртљаг,а, у директ.ним 
превозним средствима царински службеници врше, по 
правилу за време редовног задржавања превозних 
средстава. У ту сврху цар ин ари ица ће одредити до.-
в-ољан број царинских службеника, за преглед. О .поја-
чаном саставу превозних средстава во зил а-ц ће бла-
говремено обавестити ца,рингрнчцу. 

За време преглед-а приступ на перон и у пре-
гл ед ао ницу дозвољен је само службени ци.ма), чија 
природа службе то захтева. 

Члан 32 ' 
К-ад путник ,по доласку из иностранства или при 

одласку у иностранство усмено пријави царинарници 
све што собо-м носи, одрађени царински службеник је 
дужан да одмах и,зврши преглед приј-ављених ствари. 

Ствари које служе за1 личне потре-бе при путова-
њу, било нове или старе, одређени царински службе-
ник оставља путни,ку н-а. слободно располагање. 

Пријављену р-обу до'5.000 ди,нар-а. вредности одре-
ђени царински службеник царини на основу пријаве 
фа. царињење, а ез. робу горско те вредности упућује 
путника да .поднесе увозни лист ради примене оп-
штих п,рописа о увозу односно изв-езу робе. 

Пртљаг, који је предат возиоцу на превоз, вози-
ла-ц ће пријавити погранично^ царинарници увозним 
Листом (чл. 40 овог правилника). 

Члан 33 
Ствари које но-се дипломатом курири под печа-

том Министа,рства иностраних послова или дипломат-
око-конзулз(рних нретстУЕништава. на- основу дшмок 
Матизког кур ирског писма не подлеже царинском пре-
гледу. 

Дипломатски курири који путују из Федеративне 
Народне Републике Југославије у ин ост ране тво или 
из инос трансгаз У Федершггивну Народну Републику 
Ју,гослав ију морају бити снабдевени курирским пи-
смом, издатим од Министарства иностраних послова 
нашег или страног, односно о,д дипломкбгско-конзу-
Лартаих претставништав,а на.ших или страних, овере-
ш и службеним печатом и потписом надлежног ор-
гана. 

Свако колето дипломате,ке поште мора бити запе-
чаћено воском и заведено у курирске писмо. Ди ше-
матски курир је дужан показати царинским органи,маа 
Курирске писмо, приликом прегледа, и допустити узи-
мање лот робних податгка.. 

Југово магу ска пошта, која не испуњава н.апред про-
писане услове подлежи царинском прегледу. 

Члан 34 
Кад постоји оправдана сумња да путник има код 

Зебе скривен,у робу, моју није пријавио по дол-ас-ку 

из иностранетаа односно при одласку у иностранству 
одређени царински службеник извршиће лични пре-
трес таквог путника у посебној просторији, по мо-
гућности у .присуству дв-а грађанина. 

Чл-ан 35 
Ручни пртљаг и роба коју путник собом носи, по 

жељи путника, може се упутити на преглед код дру" 
ге царинарнице., У такв-ом случају пртљаг и р-об! 
стављаху се -под царински надзор и предају вози оцу 
на во,зидбу. 

Чла,н 36 
Ручни пртљаг транзитних путника изузев хране, 

одеће и предмета потребних при путовању, као и 
р-оба коју собом н-осе, ставља се под царински надзор 
(пломбиран У П И С У Ј У у ,путну испр-аву број и облик 
колета и пломбе, и оставља У њиховом притежању. 

По жељи путника, пртљаг и р.оба м-огу се предати 
на возидбу, 01 за царински надзор пр-им-е.нити про-писи 
о провозу робе. 

Члан 37 
Пртљаг, КОЈИ приспе одвојено од ,путника нај-

даље у року од шест месеци од дана путниковог пре-
лаз-а границе, пушта се по пр-егледу без напл.ате ца-
ринс,ких дажбина. У овом случају нове ствари неће 
бити ослобођене нап лате царине. 

Пртљаг КОЈИ приспе одвојено од путника кри-
вицом возиоц.а пушта се по прегледу без наплате 
царинских дажбина и после рока од шест месеци. 

Члан 38 
Предмете који су забрањени или за које путник 

није ис,пунио услове прописане за увоз, извоз или 
превоз цар и марни ца задржава и чув,а ра-чунајући од 
дана задржав-ања-

а,) лако покла рљ и-ве три дана и 
б) остале предмет-е шездесет дана!. 
Пртљ-аг који је приспео одвојено од пу.тник-а 

чува се у царинарници тридесет дана. 
. По истеку ових рокова сз предметима се по-

ступа као са робом мојо-ј је рск лежања протекао 
(чл. 133—135 овог правилника-). 

II Део 
- Пријављивање, упућивање и предаја и пријем 

царинске робе 

А. — П р и ј а в љ и в а њ е р о б е 

Чл-ан 39 
Кад брод уплови у домаћу луку или прист.ани-

ште отворено за саобраћај!, заповедник брода пре-
даје царинарници манифест или извод из њега; са 
исправама.. Предаја, се врши'чим се од лучке устано-
ве добије слободан саобраћај, а у пристаништима 
одмах по дол-аску. 

Уколико брод нема робе за- истовар царинарница 
сравњује м-анифест са приложеним исправам.а и, у 
случају исправног стања, ставља на њег-а потврду о 
испратности и -в.раћа; га аагловеднику брода. 

Уко-лико брод има робу за истовар заповедник 
брода подноси царинарници манифест или извод из 
њега за робу која се пријављује за истовар. 

Заповеди ицн ваздухоплова по доласку из ино-
странства и слетању на царинско-ва.здужтшовно -при-
станиште предају царинарници манифест. 

Истов-ар робе из бродов.а и ваздухоплова врши се 
на основу манифеста или његовог и,зв-ода ако се 
врши делимичан истов,ар робе. 
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По свршеном истовару одређени царински служ-
беник сра,вњује истоварену робу оа! манифестом од-
носно његовим изводом, и, у случају исправност и, 
потврђује, истовар сво. им потписом и печатом цари-
на-рнице на. дупликату манифест,а! ил гл његовог извода, 
потврђен дупликат враћа заповедник^ брода одно-
сно вавдухоплов^ Уникат м-анифеста односно његов 
извод царинЕрница задажава до подношења увозног 
листа з-а истоварену рибу. У случ-ају неисправности 
Манифеста цари,нски слу-жбеник ставља на њему при-
медбу о ненспрзвдости 

Ост-а,ли возиоци и доносиоци усмено -пр-ијављују 
ц-аринарници робу и превозна средства (чл. 10 Ца-
ринског закона). 

Члан 40 
За робу приапелу из иностранства во лила ц, у сми-

слу чл. 13 Царинског закона, подноси царин-арници 
увозни лист у дупликату по обрасцу бр. 2. Возила^ 
попуњава горњи ,део прве стране и страну прима,ња 
увозног листа- на основу података превозне испране 
(товарни лист итд). Уз увозни лист возилац подноси 
товарне исправе са света прилозима. 

За робу искварену из бродова и врздухоплова 
по манифесту или изводу из манифеста увозни лист 
подноси увозник односно за њега предузеће за ме-
ђународну ш,педицију. 

Царинарници одмах врши сравњење товарних ис-
права са увозним листом и, ако на,ђе међу њима не-
слагање, ставља о томе потребну напомену на уво,зни 
лист и в-раћа га подносиоцу, да изврши потребне 
исправке, примењујући чл. 36 тач. 3 Царинског за-
кона!. 

У случају ис-прави ст стања- царинарница прове-
рав,а поређењем увоз-ног лист,а и пописне- листе "са-
стављене на основу чл. 29 овог правилн,ика,, да ли су 
сва натоварена превозна средства у,нета у увозни лист. 
Ако том приликом буде кжста гована исправно-ст. о 
томе ће се ставити нг-поменз на увозни лист. 

Цар ин ар н-и ца за,води увозни лист у контр-олник 
увозних листова 

Члан 41 
За ,поштанске по-шиљке увозни лист подноси по-

шта у дупликату по обрасцу бр. 3. 
За- писмоноше пошиљке које не садрже царинску 

робу не подноси се увозни ли-ст. 
Примо-предаЈИ поштанских п,ошиљака између 

ино-стране и домаће поште присуствује царински 
службеник. 

Писмоноше пошиљке Народне банке ФНРЈ не 
отварају се ни код пријем-а! ни код одашиљања". 

Б. — У п у ћ и в а њ е р о б е д р у г о ј 
ц а р и н а р н и ц и 

Члан 42 
За робу која се упућује другој цар,инарници на 

царињење железницом вози.!а-ц заједно са увозним 
листом подноси царинарни,ци товарне листове са утис-
нутим штембилЈОм зелене боје следеће са-држине: 

Станица Рок за предају 
УВОЗНА ЦАРИНСКА РОБА 

Предати царинарници 
Увозни лист бр. . . . од . . . . . 19. . г 
Пломб,е: . . . . комада Мг 
Жел. Службеник. (М. П.) Ц,а-р. службеник, 

Железнички службеник попуња,ва на штембиљу 
назив железничке станице и царинарнице, а царинар-

ници на вагоне ставља царинске пломбе уколико на 
њима -већ не постоје пломбе инострана железнице, на 
товарне листове уписују рок за- предају робе, број и 
датум увозног листа број комада и нумеру пломбе, 
све то- оверава својим печатом и потписом службе-
ника, па тов,арне л-истове одмах враћа железници на 
пошле уникаха увозног листа, да је робу примила' за 
предају уну твој царинарници. 

Сравњивање и утврђивање неповређено-сти коле-
та код денчаних (кбмадних) пошиљака врши се на 
начин прописан у чл. 49 овог правилника. 

Чтан 43 
За- робу Ааоја се упућује другој царинарници на 

царињење кад је возили ац пошт-а!, државни брод или 
всзила-ц са- царинским спр ово динком, царинарница на 
основу података из увозног листа, саставља увозну 
п-ропратницу у дупликату по обрасцу бр. 4 и на -пре-
воз-на средства са робом ставља царинске пломбе, 
нааначујући на пропратниии њихову нумеру и коли-
чину. 

На товарне листове, превозна ср-едства и робу 
царинарници ставља етикету ,,Царинска роба- да се 
преда! царинарници . . . . " 

Уникат ув-озне тро-гир ат ни це цар-мн трница задржа-
ва-, а! дупликат са превозним средствима и робом пре-
даје возио,цу, који пријем потврђује н-а уникату. 

Члан 44 
Товарни- лист са штембиљом одно-сно дупликат 

увозне ,про-пратнице прати робу на путу и предаје 
се упутној царинарници одм-ах по приспећу. 

Даљи поступак је исти као код упућивања пре-
возне робе ка-ко у погле,ду пријема тако и у погледу 
претовара (чл. 50, 55 и 59—61 овог правилника). 

Чтан 45 
За робу предату царинарници, која- се ,по проме-

њеној писменој диспозицији возиоца или сопственик 
робе упућ-ује другој царинарници, царинарници ради 
даљег упућивања саставља увозну продр-атницу. 

,Члан 46 
Иностран-а1 неоцарињена роба- може се превозити 

од једне царин-арнице у Другу бродовима који ужи-
вају по,влашћену пловидбу, на основу увозне про-
пратним издате од царинарнице. 

лан 47 
Отварање поштанских пошиљака са царинско-м 

робом, које долазе поштом из других царинарници 
врши ко,ми,сија- коју сачињавају: царински службеник 
когз одреди управник царинарнице и поштански слу-
жбеник кога одреди управник поште. 

После прегледа завоја- комисија отвара ЛОШИЛЈКУ, 
сравњује примерак списка- који се налази у пошиљ-
ци са' примерком приспелим поштом и провера-ва са-
држину пошиљке по списку. По завршетку с-во-г посла 
комисија- потврђује слагање робе са списком, робу 
са списком предаје на потпис ма-гационеру, а списа-к 
са потписом магацаонера предаје царинарници. 

Отпремној ца,рина-рници шаље се потврда о при-
ј,ему робе. 

У случају не исправи ости пошиљке комисија са-
ставља зап.исник у два примерка, од којих један за-, 
држав,а прије,мна- царинарница, а други са шаље от-
премно ј ц,аринарници. 

Члан 48 
Роба оцарињена за- извоз код унутрашње цгри-

парнице упућују се издаш ој царинарници: тр ип лики-
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тем пријаве за царињење. За робу у железиичком 
саобраћају пријава за царињење мор-а. се подао сити1 

Посебно З А сведу П О Ш И Љ К У . 

Робу и натоварена превозн.а, средства цар ин а.р -
ница! ставља под царински надзор, наша чујући на 
пријави за. царињење количину и помору употреб-
љ е н а пло мб а, ша превозно средство к робу са трип-
ликатом приј-аве заI царињење и товарним напра.вама 
Преда-је на потпис унијата пријаве за царињење во-
зиоцу ради предаје излазној царинар-ници. 

Са денчаним (,ко-ма д-ним) пошиљкама -поступ.а- се 
на начин прописан у чл. 49 овог правилника'. 

И превозна средства са робом и товарне исправе 
снабдевају се етикетом „Царинска роба' да се пред-а 
царинарници . . . " 

Излазна царинарница примљени трипликат при-
јаве за царињење упоређује са превозним средствима 
или робом, па по нађеном испра,вном ст-ан,у до,зво-
љава излаз робе из земље, -а полазној царинарници! 
враћа препоручено поштом трипликат п,ријаве за ца-
рињење са потврдом излаза робе из земље. 

Роба- ксн,̂ у и^розе предузећа- регистрована као 
увозна и извозна у ре,гистру Министарства опојне 
трговине ФНРЈ железницом и извозни путнички прт-
љаг упућују се за извоз пограничној царинарници по 
Товарном листу односно -пртљажној исправи са утис-
нутим штамбиљем зелене боје следеће садржине: 

Станица Рок за провод . . . . . 
ИЗВОЗНА ЦАРИНСКА РОБА 
Пријавити царин,арници. 

Одобрење за извоз бр. . . од . . . . 19.. г 
Пломбе:. . . . комада Ка 

Жел. службеник (М П.) Цар. службени,к, 

Име железничке станице ег царин-аарнице мојој 
се роба упућује за извоз из земље попуњава желез-
нички службеник, а рок за предају робе, одобрење за 
извоз (изузев за путнички пртљаг) и царинске, плом-
бе уноси службеник ца-рин-арнице, код које је извр-
шен преглед робе односно пртљага. 

Ако се извозн-а роба предузећа регистрованих као 
уво-зна и и,звозна у регистру Министарства спољне 
трговине ФНРЈ, ксхј1а је прегледала по чл. 22 Цар ни-
скога закона код унутрашње царин-арнице, превози 
д.ругим превозним средством од унутрашње до но-
грничне царинарници унутрашњ-а- царинарници са-
ставља извозну пропратимо- у дупликату по обрасцу 
бр. 4, уносећи ренегат ши ју о извршеном контролном 
прегледу и царинским пломба,ма!, па уникат про-прат-
ни це задржава-, а дуплик.ат предаје возиоцу на пот-
пис унијата ради преда.је излазној ц,аринарници у 
року, који му она одреди. 

Излазна царинзрница в-оди контролише евиден-
ције извозне робе 

Неиоправно-сти се констатују н-а начин прописан 
у чл. 56 овог правилника. 

В. — П р е в о з р о б е 

Члан 49 
За робу која се провози преко домаће држ-а,вне 

територије железницом, уз увозни лист железница 
Подноси царинарници тов,арне листове са утиснутим 
Штамбиљем зелене боје следеће садржине: 

Станица Рок за прев-оз 
ПР ОВ ОЗНА ЦАРИНСКА РОБА 
Пријавити царинарници. 

Увозни лист бр. . - . од . . . . . 19. . г 
Пломбе: . . . . комада Ка. 
Жел. Службеник, (М, П.) Ца-р. службеник. 

Име железнич,ке станице и цар и парни це, преко 
које ће се роба пров-ести, на штембиљу попуњава 
железнички службеник под сводим потп-исом 

Царинарница на вагоне ставља царинске пл-омбе 
уколико на њима већ не постиЈе пломбе иностране 
железнице, на товарне листове уписује рок за провоз, 
број и да.тум увозног листа, бро-ј ком-ада и нумеру 
пломбе^ све то- оверава печатом и потписом службе-
ника', па товарне листове враћа железници, која на 
уникату увозног листа потврђује да је робу примил-а 
33- п,р-овоз. 

На денчане (комадне) пошиљке царинарница не 
ставља царинске пломбе, али сравњује и утврђује 
неп-ов-ређеиост колета прем-а пода.ци мз' из товарном 
листа. 

Члан 50 
За робу ко.ја се пролози преко домаће државне 

територије, кад је возилац шо,шта, државни брод и 
Ост-али возиоци са царинским опр-с-водником, као и за 
робу која се проводи Дунавом, царинарници на осно-
ву података из увозн-ог листз- саст-авља превозну 
пропр-атницу у дупликату по обрасцу бр. 4. 

Капетани, гакунци или власници б-родова, који 
превозе робу Дунавом, уз превоз-не пропратни це 
подносе царинарници ма у Бездану и Великом Гр-а-
дишту пис,мену изјаву, да ли превозе робу која Је 
забрањена за увоз у Федеративну Народну Репу-
блику Јутославију. 

На превози31 средства са робом стављају се ца̂ -
ринске пломбе, назначују ћи на пропратници њихову 
нумеру и количину. 

Царинарнице у Бездану и Великом Градишту 
робу, која се превози Дунавом, стављају под печат. 
Кад воз ил ац захтева спр о-во дника, царинарница ће 
робу ставити под стражу, ако в-озилац -пристане да 
спров-однику накнади дневниц-е и на! броду обезбеди 
храну и преноћиште. 

На товарне исправе, превозна средства и робу 
цар ин ари ица стављ-а- ети,кету „Царинска роба да се 
пр-еда царинарници ". 

Уникат превозне пропратни^ царинарница за-др-
жава!, -а дупликат са превозним средствима и робом 
предаје во зи оцу, који пријем овог-а потврђује на 
ун ик.зту пропр а-тнице. 

Члан 51 
Вр-еће са превозним (транзитним) међунар.одни,м 

поштански.м пошиљкама упућују се без оте'ран,-а. и 
скидање иностраних обележја (пломбе и печата). На-
ис-праве ових пошиљака- царински службеник ставља 
штембиљ „Царинска роба д-а се прија-ви царина^-
ници 

Ако спољашњи изглед превозне поштанске по-
шиллзе да-је основе сумњи, да садржина! не одговара 
пропратним и-справама или указује на мањак са.др-
жине, онда се врећа ствара и проверава у присуству 
царинског службеника и о резултату провераван^ са-
стављ-а записник 

Пошиљке које садрже п.редмете забрањене за 
провоз враћају се у иностранство. 

Члан 52 
По приспећу -тр о.в озне међународне поштанске 

пошиљке излазној царинарници ова, не отварајући 
вреће, проверава исправност паков-ања и број врећа 
по белешкама улазне цари-нарнице на поштанским 
исправама и пресатници, п-а' пошиљку пушта у ино-
стране тво. 

Ако ое на!ђе повређено па-ковање или какав други 
недостатак, саставља се записник у два примерка-, од 
којих један остаје ко-д царинарн-ице, а други се пре-
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даје пошти ради објашњења узрока настале не-
нси рави ости 

Члан 53 
Остали возио ци за робу и прев-озна средству 

која се провезе преко домаће државне територије, 
обавезни су поднети улазној царинарни-ци пријаву за 
царињење у трипликату. 

Уникат пријаве за царињење царинарнм-ца задр-
ж и в д у п л и к а т преда.је возиоцу, а трилликат шаље 
пер ен-оручено поштом изл азној царинарници. 

Члан 54 
Товарни лист са штембиље-м, дупликат превозне 

пропратнице односно дупликат пријаве за. царињење 
предаје се излазној царинарници ко,ра .поступа по чл. 
53 овог пр зв и лин к н 

Члан 55 
Кад прими тов-ир н-и лист, са штембиљем, дупли-

кат пр возне пропратнице односно дупликат пријаве 
за царињење, излази) царинарници их сравњује са 
превозним средством или робом и при теме п.рове-
рава да ли су у исправном стању пломбе и колета 
денчаних пошиљака. 

У случају напр ен. г ст-ања- царина ри ица одма,х 
дозвољава излаз робе из земље, а- улазној царинар-
ници преко пи ште пр1'поручено потврђује излаз ак-
том, повратком одређеног дела дупликата г.ровозне 
пр о.пр ттгце одм ени трипликата пријаве за цари-
њење, кад га прими од поште. Товарне листове ^ д у -
плирате пријаве зе царињење цтр ин анкина враћа 
везивну. 

У случају ма какве неисправности царинарница У 
присуству вози пц Ј саставља запи-сник у дуплик-ату, 
уникат записни-ка зад,ржава за себе, а дупликат са 
п-отврдом о излазу робе из земље шаље улазној ца-
ринарници 

Ако се код излазне цгринарни-це утврди да је 
р-сба измењена, роба ће се задржати и чув-ати у ца-
ринарници дс решења спор!. 

Члан 56 
За превозну робу полаже се обезбеђење царин-

с-ких дажбина у ГОТ-ОВ-У или у, галантном писму које 
државне банке. 

Железница, пошта, државни брод и возилац са 
царинским спроводником за робу и превозна сред-
ства, која се провезе преко домаће државне терито-
рије, не ,полажу обезбеђење за износ царинских да.ж-
бина,. 

Улазна царинарници враћа положено обезбеђ-ење 
возиоцу на писмен захтев у року од три месеца од 
дана излаза робе из земље Ако се пол,ожено обезбе-
ђење не з,атражи У сиво-м року, обезбеђе,не дажбине, 
се ун-осе у савезни буџет. 

Члан 57 
Пло во зл а, роба може се по пром-ењеној .писме-ној 

диспозицији возиоца" или сопственика робе задржати 
у земљи, ако се за њу поднесе увозни лист и роба 
преда царинарници ради увозног царињења.. 

Члан 58 
Не може се превозити преко територије Феде-

ративне Народне Републике Југослвије роба чији 
је П Р О В О З забрањен. 

Робу забрањену или допуштену под опеци јадним 
условим.а за превоз царинарници ће дозволити да се 

пр-о-везе једино на основу посебног одобрења надле-
жног орган?. 

Дунавом се, без прегледа и задржавања, може 
проводити и роба к о р Је забрањена, за увоз у Фе-
лера тавну Народну Републику Југославију. 

Члсн 59 
Ако се инострана роба која се превози преко 

домаће државне територије у ил ом биран ом превоз-
ном средству, изузев железнички, у путу има. ре-
довно да претоварује у друга превозна средства, тај 
се претовар врши п-од дринским надзором, ако У 
месту претовара ПОСТОЈИ царинарница.. 

Возилац, изузев железнице, подноси царинарници 
у месту претовара претоварни лист у дупликату по 
обрасцу бр 5. 

О извршеном претовару царинарница на п,рето-
в-арном листу утврђу1е да Ј,е претова,р извршен, озна-
чујући и ноте царинске пломбе по количи-ни и ну" 
мери, ако су на нова превозна средства или робу 
стављене. 

Потом дупликат пр стварног листа са робо-м ца-
ринарници одма? предаје новом возио цу који ће-
пријаву робе потврдити на уникату претоварног ли-
ста с тим, да дупликат заједно са. робом преда из-
лазној царинарници. 

У случају неиоправностц на-ђених приликом пре-
тов,а,р з царињриица поступа на начин пр-описан у 
чл. 55 ов-ог пра-вилник'' 

Прет-ов-ар превозне робе из једних у друга же-
лезничка превозн-а средства врши се без царинског 
надзора, под одговор потићу железнице да робу преда 
у н-е повређено-м стању излазној царинарници. 

Чла-т 60 
Ако се инострана роба, која се превози преко 

домаће државне тер.иторије у пломбираном превоз-
ном средству, услед оправданих узрока мора ,га прес 
товари у друго превозно ср-едство где нема цар ви-
нари иц е, та ј се претов-а-р мора обавити под надзо-: 
ром: код железнице дв-ојице железничких службе-
ника, а код осталих возилаца једног претставника 
најближег народног одбора (месног, градског или 
реонског). 

О извршеном претов.ару железни-чки службеници 
односна претстгвник нар-одног одбора састављају за-
писник, који се прикључује п,р ово зној ишр ЗБИ. 

Члан 61 
Кад улазна царин-арница прими потврду о излазу 

превозне р-обе из земље, прикључује се увозном ли-
сту, уникату пропратни це о-дно-сно уникату пријаве 
за- царињење. 

Ако је са потврдом о излазу робе из земље -при-
мила записник изла,зне царинарници о неисправном 
стању, улазна царинарници повешће истрагу и даље 
поступити по казненим одредбама Царинс-ког закона.. 

Члан 62 
Пр-евоз бродова, спла-вов,а, путника и робе Ду-

на.вом од Пр-ахова дс Великог Градишта и обратно 
осло-бођен је од сви^ царинских формалност 

Г, — П р е д а ј а и - п р и ј е м ц а р и н с к е 
р о б е 

Члан 63 
Ист-овар ,робе довезене из иностранству ради 

преда.је царинарници, кап и предаја! царинарници 
робе истоварене из бродова- и ваздухоплова врши се 
н,а основу увозног лчста. 
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Уколико у царинском магацину или на стовари-
шту нема места, ц-аринарница је дужна обезбедити 
место за истов-ар робе во зи оцу у тренутку постав-
љања превозног ср ед с т 5 ! за истов,ар' и омогућити 
ку несметан истовар робе. 

Царинарница је дужна примити натоварену робу 
Дов-езен у ваздухотиовом одмах, железни-чким колима 
У рику од три часа и пловним објектима у року од 
'дван,аест часова', рач-унајући од трен-утка за-вршеног 
истовара. 

П,римање робе од подносиоца увозног листа цан 
ринар,тода- врши сравњујући увозни лист са коле-
нима у погледу бр-пја^ марке, нумере кг тежине ко-
лета. 

У случају иоправности колета у погледу броја, 
ма,рке, нумере и тежине одређени службеници под-
носиоца увозног лис га кг царинарнице потписују пре-
дају и пријем колета бе,з примедбе, а ,потом се ду-
пликат ув-озног листа са товарним исп,равама враћ-а 
подносиоцу. 

Ако се криви-цом ц-гр-ина рнице напред прописани 
рокови за пријем робе прек-ор,аче, царинарница ј-е ду-
жна да за задржавање превозног средств-а тал, ати -во-
зи оцу дангубу по његовој тарифи. 

Члан 64 
На-ђу ли се приликом предаде и пријем-а кол-ета 

било какве неисправности, одређени царинск-и слу-
жбеник извештава царинарницу, на основу чега ца-
ринарници одређује ј-едног или два службеник-а, који 
Не неисиравности проверити, -з робу из повређених 
колета премеритн прегледати и о томе саставити 
записник. 

Записник се саставља у присуству подноси оца) 
увозног листа у три примерка,, од којих се један 
прикључује уникату други дупликату увозног листа, 
а трећи -предаде увознику. 

За-писник ое саставља и у случају неслагања уво-
зног листа са стварним стањем робе у погледу коли-
чине. марака и нумера колета. 

Код колета са течно,стима и житком робом која 
цуре, гсред-аваиац је дужан да пре предаје колета 
цар-инарни-ци спречи цурење. 

Виш-ак кол-ета из превозн-ог средства за које је 
поднет увозни л-ист пре да,е се царина,рници на осн-о-
ву записника у два примерка, од који-х се један пре-
даје вози оцу, а други ц-аринарница задржава и при-
Шћучује увозном листу. 

Примљени вишак колета, у цел-ин-и или1 делимич-
но, царинарници ће на захтев вратити возиоцу ради 
упућив-а-ња у и-ностранство провозном пропратни цом, 
ако он припада иностранству, или ради упућивања 
царинарници у унутрашњом увозном пропратницом, 
ако припада некој увозној пошиљци, или ће га на 
Захтев возиоца! оц-гринити' ради даљег превоза у^ 
упутиу станицу. 

Ако се у року од тридесет дана не може утвр-
увити коме вишак припада, царинарница ће по прет-
ходном обавештењу вози оца поступити по пропису 
Ји. 134 овог правил,ника,. 

На- вишкове се не плаћа лежарина за време док 
ле не реши питање њиховог увоза или провоза). 

Члаи 

Ако се прил-иком пријем-а робе нађе роба чији 
гЈе увоз забрањен, возилац такву робу врећа у ино-
странство п р о в о з а м про тра таином. 

У случају да се после пријема Ш(ђе роба чији је 
УВОЗ забрањен, сопственик ће бити дужан да је вра-
ти у иностранство у рок-у од тридесет дана. 

Чл-ан 66 
На захтев возиоца изражен у увозном листу, да 

се пријавље-на р-оба преда и прими у превозном 
средству, цари.пзрница одобрава- такву предају и 
пријем, ако се прегл-ед робе може извршити без 
истов-а.ра, Царинар-ница је дужна примити овакву 
робу најкасније у року од јед,ног часа по пријему 
увозног листа. 

У случају да се устан,ови не-мо гу ћи ост прегледа 
робе у превозном средству в-озила,ц је обавезан извр-
шити истовар робе. Примљена роба у превозном 
средству може се истоварити и по накнадном тра-
жењу возиоца. 

Члан 67 
Пре почетка преда-је и п,ријема робе код цари-

н-арнице у унутрашњокгги одређени царински служ-
бе-ник у присуству возиоца прегледа пломбе и о на-
ђеном стању ставља потребну белешку н-а пропрат-
ној исправи. 

Члан 68 
Иностране поштанске пошиљке смештају се у за-

једнички пошта-нск-о-царински мага-ци,н, где се пакет-
оке и пиомонооне пошиљке (обичне и препоручен), 
ако садрже царинску робу, пријављују увозним ли-
стом. 

Пзкетске пошиљке су оне које приспевају као 
самостални пакети или у пакетским врећама, а писмо-
но-оле пошиљке су оне које пр-испев-а ју у затвореним 
писмоноеним врећама. 

Члан 69 
За смештање царинске робе која због своје гло-

мазно-сти или недов-ољног простора не може бити 
смештена у царински магацин царинарница у спора-
зуму са железнкчком станицом, лучким уредом и ка-
петанијом пр-истаништа (бродарском а-ген,цијом) од-
ређује привремено царинско стовариште. 

Одређени пр-остори за привремена цари,нска сто-
варишта не морају се ограђивати, али м,орају бити 
обележени таблом са натписом .,привремено царин-
ско стовар,иште". 

Ца ри-н зри ица наплаћује у таквим случајевима ле-
жарину само онда, ако је простор за стовар-иште п-од 
њеним управљањем одн-осно закупом 

Члан 70 
Код царинарница на железничким станицама могу 

се установити заједнички царинско-железнички мага-
цини за привремено смештање успутних пошиљака, 
провозне и увозне робе која ое услед недостатак^ 
диспозиције или докумената не може даље упутити, 
па и вишкова,. Ова се роба пријављује царинарници 
посебним увозним листовима и заводи у посебан кон-
тролних увозних листова^ а одужује се накнадно про-
возном пропратницом ако се роба упућује у ино-
станство, и по чл. 42 овог правилника ако се роба 
упућује на царињење другој царинар-ници. 

Привремено смештени роба у заједнички^ царин-
ско-железничким магацинима може се царинити код 
исте цар ин,ар нице у за-једничком магацину. 

Врата заједничких царинско-железпичких магацин 
на су под двоструким бравама. Кључем једне браве 
р-асполаже царин-арница, а кључем друге браве же-
лезничка станица. 

За робу смештену у з а ј е д н и ч к и царинско-жедез-
ничким магацинима лежарину наплаћује железница 
по свој,им прописима. 

Члан 71 
За враћање у ино стра исте о примљене робе 

увозном листу царипарница саставља провозну прог 
праоницу у дуплик-ату. 
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Остали поступак за враћаше робе у иностране-
ство врши оа иа начин прописан у чл. 50. бб и 59—61 
овог правилника 

IV Део 

Превоз домаће робе преко стране територије, морем, 
граничним рекама и граничним језерима 

Члан 11 
Домаћа роба која се превози преко стране тери-

торије пријављује се излазној ц,аринарници извозном 
пријавом за царињење, а на робу се стављају царин-
ска обележја. Царинске дажбине обезбеђују се га-
рантним писмом државне банке. 

За домаћу робу која се превози преко стране те-
риторије железницом, односно за робу предузећа 
која су регистрована као увозна и извозна у регистру 

^ Министарства спољне трговине и другим превозним 
средствима, цар ин а-р вица саставља спроводричу у ду-
пликату по обрасцу бр. 6. 

Улазној царинарници железница и предузећа која 
су регистрована као увозна и извозна у регистру Ми-
нистарства спољне трговине подносе спроводиицу, а 
остали возиоци дупликат пријаве за царињење којом 
је роба извозно оцарињена. 

Улазна царинарница на спроводници односно дуг 
плакату извозне пријаве за царињење утврђује вра-
ћање робе, пушта робу у слободан промет и о томе 
актом извештава излазну царинарницу 

У случају неслагања робе са спроводницом од-
носно дупликатом извозне пријаве за царињење улаз-
на царинарници саставља записник и даље поступа 
по казненим одредбама Царинског закона. 

За уредно враћену робу упућену извозном прија-
вом за царињење на захтев сопственик враћа се 
обезбеђење поло-жено при извозу. 

Члан 73 
За превоз домаће робе из једног домаћег места 

у друго морем, Неретвом, граничним деловима река и 
граничним језерима царишрница или друга овлашће-
на државна установа саставља царинску спроводницу 
по обрасцу прописаном у чл. 72 овог правилника. 

Превозно средство и роба кеја се у њему налази 
стављају се под царински валзер. Уникат спроводник 
це задржава отпремне установа, а дупликат предаје 
на потпис унијата возиоцу робе с тим. да га заједно 
са превозним средством и робом преда пријемној 
установи. 

За робу која се не предаје на возидбу, а у ко-
личини је која се може собом понети, не саставља се 
спроводница. 

Члан 74 
Пријемна установа сравњује примљени дупликат 

царинске спроводник оа приспелом робом и, по на^ 
ћелом исправном стању, потврђује отпремној уста-
нови приспеће робе повратком дупликата царинске 
спроводнице поштанском препоруком. 

Отпремне установа враћени дупликат спроводник 
це прикључује њеном уникату. 

Члан 75 
Возилац може робу упућену спроводницом, било 

сву било делимично, истоварити дуж домаће обале 
где има овлашћених установа за рад по сцроводни-
цама. 

Сваки делимичан истовар робе оверава овлашће-
на уста-нова на дупликату спроводнице, а потом пре-
даје дупликат возиоцу ради даљег превоза остатка 
робе. 

У месту где се последњи део робе истовари ду!' 
пликат спроводник одузима се од возитиз и до-
ставља установи која је спроводницу издала. 

Члан 76 
Нађене неправилности пријемна установа, одно-

сно установа места где је извршен последњи Исто-
вар утврђује записником у два примерка од К О Ј И Х 
један'задржава, а други шаље отпремно^ уста1 лови 
заједно са дупликатом сироводнице. 

Отпремна установа поступа по казненим одред" 
бама Царинског закона (чл. 36 тач. 11). 

Члан 77 
Домаћи бродови, који редовно саобраћају само 

обалним (прибрежним) морем или у цариник о-п огра-
ничном појасу на граничним ,рекама и граничним је-
верима, уживају следеће повластице (повлашћена 
пловидба): 

1) не морају састављати манифесте нити имати 
спроводнице; 

2) могу саобраћати и са лукама (пристан иш тима) 
затвореним за саобраћај према одобреном пловидбе-
ном реду и 

3) могу вршити утовар, истовар и претовар роб^ 
и путника и дању и ноћу без присуства службеника 
за вршење царинског надзора. 

Члан 78 
Одобрења за повлашћену пловидбу дају царипар-

нице: Ријека, Сплит, Дубровник. Херцегови и Бео-
град. 

Бродарско предузеће односно сопственик брода за 
који се тражи повлашћена пловидба дужан је обра-
тити се царинарници молбом, у којој ће именовати 
брод и приложити по један примерак пловидбено?, 
реда за сва-ку ц ар ин ари и цу коју додирује на пловид-
беној линији. Св-е измене пловидбеног реда подле-
жу накнадном одобрењу једне од овлашћених цари-
нарница. 

По пријему молбе оа пловидбеним редом царин 
нарница одмах издаје тра-жено одобрење, то убеле-
жава у пловидбени ред и извештава цариларнице на 
одобреној пловидбеној линији, дсстављајући им по 
један примеран одобреног пловидбено? реда. 

Члан 79 
Заповедник брода по добивеном одобрењу по-

влашћен-е пловидбе обратиће се посебном молбом 
царинарници места, где се брод налази, ради детаљ-
ног прегледа брода и овере бродског инвентара. 

По поднетој молби царинарница одмах о-бавља 
преглед и оверава нађено стање бродског инвентара, 
о чему извештава пари нарницу која је изадала одо-
брење за повлашћену плрвидбу. 

Тек по извршеном прегледу брод м-оже предузе-
ти повлашћену пловидбу. 

Свака промена у инвентару брода у повлашћен 
ној пловидби мора се пријавити једној од царинар-
ница ва одобреној пловидбеиој линији ради овере. 

Члан 80 
Ако брод који ужива повлашћену пловидбу, прф 

нуђен вишом силом, додирне инострану обалу, ино-
страни или неповлашћеии брод и том прил-иком при-
ми или преда какав товар, заповедник брода је ду-
жан при повратку то пријавити првој царинарници 
и о томе поднети доказ. 

За пристајање брода у луци (приснаништу), која 
вије означена у плокидбеном реду, заповедник мора 
тражити дозвол-у најближе царинарнице. Ова се до-
звола издаје писмено и служи заповедни^ као ле-
гитимација за надзорне службенике. 
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Члан 81 
Бродови у повлашћеној пловидби морају бити 

обележени заставом и светлосним знаном. 
Застава је квадратног облика, са странама од 76 

см. зелене боје, са белом цртом 20 см широком која 
Ке дијаго налио пружа од горњег десног ма доњем 
левом углу. 

Застава ј1е истакнута на видном месту изнад 
бродског трупа. 

Светлосни знак је затворшо-пл,аае боје и по-
ставља се ноћу метар до метар и по изнад белог 
светлосног знака на прамцу. 

Члан 82 
Престанак повлашћене пловидбе мор,а се пр.иј,а-

вити најближој царинарници, која од мих врши исцр-
пан преглед брода и бродског инвентара и о нађе-
ном стању одм,ах извештава царинарницу која је из-
дала одобрење за повлашћену пловидбу, брод став-
ља под редован царински надзор, а- заповедник бро-
да скида знаке повлашћене пловидбе. 

Члан 83 
Ко би желео да се користи повластица,ма повла-

шћене пловидбЈ за поједина-чна путовања без испу-
њења услова (чл. 78 овог правилника), или да по-
влашћеним бродом изузетно изврши какве радње у 
иностранству, затражиће молбом одобрење најбли-
же цар,инарнице. 

Царинарница ће издати одобрење под условом, 
да молилац пристане да спров-оди ику накнади днев-
нице и и-а броду обезбеди храну и преноћиште. 

VI Део 
Царињење робе, прорачун и уплата царинских даж-
бина од стране предузећа која су регистрована као 
увозна и извозна у регистру Министарства спољне 
Трговине, одређивање царинско-тарифске каквоће, 

промена намере и увоз и извоз на повратак 

А, — Ц а р и њ е њ е р о б е 

Члан 84 
. Роба пријављена увозним листом, као и роба 

Коју путници собом носе из иностранетва у вредео-
сти до 6.000 динара, изузев провозне робе, подлежи 
увозном царињењу. 

Домаћа роба се може извести пошта се над 
њом изврши ,извозно царињење. 

Царињење се врши по званичној дужности, када 
се царинарници поднесе увозна пријава за царињење 
у дупликату по обрасцу бр. 7, односно извозна при-
јава за царињење по обрасцу б,р. 8 у дупликату кад 
кее царињење врши код излазне цар и.н ар нице, а у 
т,рипликату над се царињење врши код унутрашње 
цариварнице. 

Члан 85 
Пријаву за царињење подноси царинарници, за-

једно са исправа,ма потребним за царињење, сопстве-
ник робе или предузеће за међународну шпедицију. 

Као сопственик робе пријављена за ца,рињење 
сматра се лице, на чије су име издате или пренете 
товарне исправе. 

За поштанске пошиљке пријаву за царињење 
подноси надлежна пошта царињења. За успутне же-
лезничке и бродске пошиљке може пријаву за ца-
јшњење поднети и возилац. 

Успутне пошиљке су оне које су из ин-остранства 
упућене директним товарним листовима за ме1ста где 
не постоје царинврнице, или оне којо су из места 

где не постоје ца-ринарнице упућене директним то-
варним листовима у иностранство. 

Испра,ве потребне за царињење јесу: товарна 
исправа, рачун о цени робе и уверење о пореклу 
робе, као и друге исправе које су прописа-не или 
буду прописане царинским или другим прописима. 

Сопственик робе односно предузеће за међуна-
родну шпедицију дужн,и су у року од три часа од 
пријема докумена-та, која условља-вају царињење, 
поднети царинарници пријаву за царињење извозне 
односно увозне р-обе. 

Члан 86 
Подносилац пријаве за царињење попуњава гор-

њи леви део пријаве на основу товарне исправе. За 
робу до 5.000 динара вредности, кој-у путник собом 
носи, ово попуњавање врши царински службеник. 

Пријава за царињење попуњава се машином за 
писање или ма-стиљав-о-м оловком, са употребом ин-
дига у оба случаја. 

Попуњавање и потпис на пријави за царињење 
морају бити читан и без брисања, прецртавања, ис-
прављања и скраћивања. 

Члан 87 
По поднетој пријави за царињење цар ин-ар ни ца 

пр-етходн-о испитује и,справност прилога. 
У случају недостатака и неисправности поднетих 

прилога царивариица враћа пријаву за царињење по-
^носиоцу с напоменом у чему се састоји неисправ-
ност. 

Оригиналан рачун о цели р-обе и његов прост 
препис морају бити снабдевани јемством сопственика 
робе о оригиналности и иси рави ости („Рачун је ори-
гиналан и исправан" — потпис). 

Члан 88 
Ако товарна исправ,а не гласи иа лице које је 

пријавило робу за царињење, царинарници се мера 
поднети преносна исправа у, дупликату по обрасцу 
бр. 9. 

Једна тов,арна исправа може ишти више пре-
носних исправа, а исто тако и пренос права из пре-
носне исправе може се вршити н-овим преносом. 

Дупликат преносне исправе по извршеном пре-
носу права из товарне исправе предаје се подноси-
оцу, а уникат прилаже уникату увозног листа оа 
потребном напоменом. 

Белешка о преносу права (преносни штембиљ) 
ставља се на полеђини товарне исправе. 

Члан 89 
Кад царинарница прими прија,ву за царињење за-

једно са прилозима, ставља на њу број и датум 
увозног листа, дан и час пријема пријаве за цари-
њење, а потом је заводи у контролник приј-ава за ца-
рињење и упућује одређеним царинским службени-
цима да по њој изврше царињење. 

Уникат пријаве за царињење гџ р-обу у вредно-
сти до 5.000 динара, коју путник собом носи, заводи 
оа одмах по извршеном царињењу. 

Члан 90 
Царински службеници одређени, да по поднетој 

пријави за царињење изврше преглед робе и про-
рачун дажбина, најпре сра,вњују колета у погледу 
начина паковања и ознака са поднетом приј-авом 
за царињење, а затим приступају отварању колета, 
премеру и прегледу робе. 

Приликом п-регледа одређени царински службе-
ници утврђују каквоћу, вредност и количину св-аке 
врсте робе и податке уписују у одговара-јуће рубри-
ке пријаве за царињење. 
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Прегледу робе ко,д успутних пошиљака има пра-
во да присуствуЈе и возилац. 

Члан 91 
Царински преглед поштанских пошиљака врши 

се у нарочито одређеним просторијама које даје 
пошта. 

Поштанске пошиљке пошта подноси царинским 
службеницима са увозним листом. 

Преглед поштанских пошиљака) царински слу-
жбеници врше одмах по подношењу. Пошиљке које 
се превозе ваздушних путем прегледају се пре 
осталих 

Преглед садржине царинско-поштанских п-оши-
љака. врше царински службеници у присуству прет-
ставника односне поште, чија је дужност и отва-
рање, затварање, в-раћ-ање у ино страно тво и предаја 
пошиљака соп-ственицима. Преглед пакет,а врши се у 
присуству адресата кадгод је то могуће. 

Члан 92 
Ако је з-а утврђивање каквоће робе обавезно 

или потребно стручно испитивање (експертиза), од-
ређени царински службеници, уколико код царинар-
нице посто-је хемичари и технолози, позивају царин-
ско-г хемичара односно технолога, да такву робу 
прегледа и упише податке о каквоћи на одређено-м 
месту у пријави за царињење, односно на одобрењу 
за увоз или извоз з-а робу предузећа која су реги-
стрована као увозна и извозна у регистру Мини-
ст-арства спољне трговине. 

Ако при царинарници нема хемичара или техно-
лога, односно ако се стручно испитивање не м-оже 
извршити на лицу места, одређени царински слу-
жбеници уз^-ће у гл-еде робе, обележити их печатом 
царииарниие, назначити облик, т а к и нумеру коле-
та, бр-ој и -датум пријаве за царињење или одобрења 
еа увоз односно извоз и снабдети их својим потпи-
сима. 

Угледи се узимају од сваке врсте робе п-о један 
у количини погребној за испитивање. За једноврсну 
р-обу у више колет,а, чија се истогаетност не може 
утврдити обичним прегледом, узима се по један 
углед из св-аког колета. Узете количине робе за 
испитивање премерава^ се и тежина оз-начав,а на 
завојима угледа и у рефера,ту. Ако је у питању 
роба у оригиналом паковању, у реферату се тачно 
наенач.ава углед који је узет, са по,дацима који се 
налазе на оригана дном паковању. 

У случа,ју када се по једној пријави за цариње-
ње или одобрењу за ув-оз односно извоз узима више 
угледа робе, ови се неће посебно печатити, већ ће 
Се сви ставити у један омот, који ће се обележити 
и запечатити или пломбирала. 

Узете обележене уследе робе са рефератом и 
рачуном одређени царински службеници преко ца.ри-
нарнице упућују хемиској лабо.раторији. 

Судове -и материјал за угледе даје царинарници 
Увозну робу за -предузећа која су регистрована 

као увозне и извозна у регистру Министар,ства! 
спољ,не трговине царинарница ставља на распола-
гање предузећима одмах по изврше-ном узимању 
угледа. Ако би се пре,ма резултату стручног испи-
тивања утврдило неслагање робе са одобрењем зл 
увоз односно извоз, царинарница ће извест,ит-и устај-
нот т к ^ је издала одобрење. 

Члан 93 
\емцсна лабораторија одмах по при)ему угледа 

контр-олише податке о тежини назначене у реферату 
одн-осно на оригинална паковању и свако несла-
гање утврђује писмено, а зати,м врши и-спитивање 
угледа. 

По извршеном испитивању угледа одређени слу-
жбеник лабор атар ије на- рефер-ату уписује податке 
о каквоћи робе и на к,рају свог налаза означава ко-
личину утрошене робе н-а- испитив-ање. Хемиска ла-
бораторија одмах врг.ћа царинарници реферат са ра-
чун-ом и угледима уколико нису утрошени, назначу-
јући њихову тежину, а царинарници даље поступа 
по чл. 90 и 97 овог правилника. 

Угледе од вредн-ости царинарницз краста у ко-
лета из којих с.у узети, а остале уследе чува де,сет 
дана од дана пријема -од лшбораторије. Ако за то 
време сопственик не подигне угледе, царинарници 
их предаје колегију,му за збирку (музеј). Уколико су 
збирци непотребни угледи се уништав-ају. 

Члан 94 
За КОЈУ ће- р-обу бити обавезно хемиско испи-

тивање, прописа-ће се по посебним упутстви-ма. 
Обавезно хеленско испитивање не искључује 

право царинских службеника, да и у другим случа-
јевим.а, када то нађу ва потребно, подвргну робу 
х е м иск о - те хно ло ш ко м и с п ит и в ањ у. 

Члан 95 
Кад подносилац пријаве за царињење односно 

подносилац одо-брења, за увоз или извоз оспори 
каквоћу, вредно-ст и количину робе приликом пре-
гледа, или кад се одређени царин-ски службен,ици у 
питању каквоће, вредности или количине не сложе, 
Саставиће се о томе записник са назначењем спорног 
питања и заједно са- пријавом за царињење односно 
са одобрењем за увоз или извоз предати царинар-
ници. 

Ради решења спорног питања царинарница ће, 
по примљеном записнику, одмзх одредити тројицу 
службеника, КО-ЈИ ће спорну робу прегледати и на 
лицу места решити о каквоћи, вредности и количини 
р-обе и примени царинске тарифе. Ако се одређени 
службеници у томе не сложе п-оступиће се по чл. 111 
овог правилник-а. 

По донетом решењу одређени царински службе-
ници за преглед и -прор-ачун царинских дажбина упи-
сују податке о к-аквоћи, вредности и количини робе 
у пријаву за царињење, а решење прилажу њеном 
уникату. 

Ако је извршен преглед оне робе која је уве-
зен-а или извезена по одобрењу за увоз или извоз, 
решење се по уписивању података у одобрење пре-
даје подносиоцу. 

Члан 96 
Примедбе на к-аквоћу, вредност и количину робе 

и примену царинске тарифе у пријави за царињење 
после извршен-ог прегледа сопственик м-оже став-
љати до подизањ,а робе из царинарнице, ако нису 
учињене приликом пре,гледа робе, а за успутне и 
п-оштанске пошиљке до предаје робе од стране в-он 
виоца. 

По стављеним примедбама царимарница одређује 
три службеника, који ће решити о каквоћи, вр еди з^ 
сти или количини робе и примени царинске тарифу 

Ако с- том приликом утврди умееност приме-
даба, исправка учињене грешке врши се претанка^ 
цијом -приј-аве за царињење. 

У случају да се утврди тачност каквоће, вредно-
сти или количи-не робе и примене царин-ске тарифе, 
одређени службеници стављају о томе потребну на-
по-мену иа уник-ат пријаве з-а царињење. 

Чл-ан 97 
По извршеном прегледу н премеру р-обе, одно-

сно по примљеном резултату стручног испитивања, 
одређени царински службеници! 
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а) врше прорачун дажбина и иа товарне ис-
праве стављају штембиљ „Оцарињено по пријави за 
царињење бр. од 194— год." и 

б) попуњавају пријаву за извоз робе односно 
пријаву за увоз робе. 

По .извршеном прорачуну дажбина одређени 
царински службеници пријаву за царињење са то-
варним исправама потписују и преда-ју благајни ца-
ринарнице Примљену пријаву за царињење благајна 
царин,арнице предаје царинском контролном слу-
жбенику ради прегледа прор,ачун,а дажбин,а и ис-
правност у погледу прило-га. Исправке рачунских 
грешака врши царински контролни службеник под 
својим потпис м. 

По добивеној Б И З И царинског контролног слу-
жбеника благајна царинарнице врши н-аплату даж-
бина, о чему на пријаву за царињење ставља штеод-
биљ „н-апл,аћено дана 19— год." са пот-
писом благајника. 

Дупликат пријаве за царињење предаје се под-
носиоцу ради подизања робе из царинарнице и ради 
доказа о плаћеним дажбинама. 

Уникат пријаве за царињење заводи се у кон-
тролник прихода. 

Попуњз-в-ање пријава за извоз робе односно при-
јава за увоз робе и њихово достављање врши се у 
сми-слу упутстава Министарства спољне трговине 
ФНРЈ. 

Пријаве за извоз робе и пријаве за увоз робе 
предузећа која су регистрована као увозна и извоз-
н,а у регистру Министарства спољне трговине попу-
њавају се после извршеног прегледа робе. 

Царинарници ј-е дужна да најкасније у року од 
три часа од пријема свих исправ,а које услоаљавају 
царињење изврши извозно .царинско поступање са 
робом у превозном средству и да робу стеви на 
распо-лагање возиоцу. п-а и пре уплате прорачунатих 
дажбина. 

Исто тако, царинарнина је дужна да у року од 
пет радних часова од пријема исправа које условља-
вају увозно царињење изврши увозно цаоинско по-
ступ-ање са робом која се царини у превозно-м сред-
ству. 

Ако с-е кривицом царинарници поменути рокови 
прекораче, царинарница је дужна да за задржавање 
превозног средства плати возиоцу дангубу п-о ње-
говим тарифама. 

Члан 98 
Оцарињену увозну робу царинарница издаје на 

основу дупликата пријаве за царињење, на који 
ставља штембиљ „роба издата дена 
19— год." — потпис магајционера. За издату робу 
царинарници се раздужује уношењем броја пријаве 
за царињење односно одобрења за увоз у увозни 
лист и потписом лица ко-је је подигло робу. 

Роба која је предмет спорног царињења може 
се издати пре окончања спора, а-ко се уплате даж-
бине по већој вредности, ^личини или оној какво-
ћи која повлачи на-плату дажбина пи вишем ставу. 

Члан 99 
Код поштанских и успутних железничких и брод-

ских пошиљака дупликат пријаве за царињењ-е пре-
даје се поштанској, железничкој или бродарској 
уст,анови, да га заједно са робом преда оопственику 
робе по наплати п,рорачунатих дажбина 

Пријем дупликата пријаве за царињење потвр-
ђује се потписом на уникату пријаве. Пријем робе 
ради даљег превоза под надзором возиоца потвр-
ђује се на уникату односног увозног листа потпи 
сом од ст-ране службеника пештанске, железничке 
или? бродарске установе. 

По истеку потребног времена за предају по-шиљ-
ке сопственику одговорни службеници, који су од 

цармнарнице односно од поште царињења примили 
дупликате пријаве за царињење и робу обавезни су 
положити царинарници прорачуиате дажбине или јој 
вратити робу са докуме-нтим,а. 

Код успутних п-ошиљака прорачунате дажбине 
може полож-ити царинарници и подносилац пријаве 
за царињење. 

Члан 100 
Кад сопственик поштанске или успутне пошиљке 

одбије да прими робу оспоравајући њену каквоћу, 
вредност или количину и примену цар-инске тарифе 
у пријави за царињење, даће о томе писмену изјаву 
возиоцу. 

Примљену изјаву пошта достављ,а заједно са по-
шиљком царинарници која је извршила царињење, 
а царинарница ће настали спор расправити по чл. 
96 ов-ог правилника. 

Железничке и бродарске установе примљену из-
јаву сопственика робе, без пошиљке, са угледима 
комисиони извађеним и запечаћеним од стране два 
своја службеника доставља-ју царинарници која је 
извршила царињење ради по-ступка п ч т . 9 6 овог 
правилника. 

Чл,ан 101 
Неправилно наплаћене и више уплаћене царин-

ске дажбине Враћају се, кад се царинарници поднесе 
дупликат пријаве за царињење или признаница о 
уплати да-жбина. 

У случају губитка поменутих исправа дажбине 
се могу вратити ог-мо под усло,вима: 

а) да је губитак исправе објављен у Службеном 
листу ФНР.Ј чији се број са објављеним губитком 
исправе мора поднети царинарници', 

б) де је истекао рок од 15 данз од дана објаве 
губитка исправе и 

в) да се је царинарница из СВОЈИХ података уве-
рила. да су односне дажбине унете у државну касу. 

Царинарници враћа вишак и о томе ставља кол-
ета тапију н,а поднете исправе, нззнатмући датум 
враћања и враћени износ. 

ч 
Б. — П р о р а ч у н и у п л а т а , ц : а р и 1 Н с ш х да-
ж б и н а о д с т р а н е п р е д у з е ћ а к о ј а су 
р е г и с т р о в а н а к а о у в о з н а и и з в о з н а у 
р е г и с т р у М и н и с т а р с т в а с п о љ н е т р г о -

в и н е 

Члан 102 
По извршеном прегледу робе предузећа која су 

регистрована као увозна и извозна у регистру Мини-
старства спољн-е трговине (чл. 22 Царинског за-кона) 
царинарница на одређеном месту одобрења за увоз 
односно извоз ставља забелешку о количини, царин-
ско-тарифској каквоћи и вредности робе, а на товарне 
исправе илембиљ „извршен царински преглед по 
одобрењу за УВЈЗ — извоз бр. — 
од 19— год." са потписом службеника. Ако се 
прегледом утврди неслагање робе са одобрењем, ца-
ринарница извештава установу која је ичдаив дп-
брење, а робу задржава од увоза односно ианјза,. 
Код пошиљака где није искупљен товарни ли-ст ца-
ринарница извештава и возиоца. 

Ако се роба означена у одобрењу за увоз или 
извоз увози односно извози делимично, предузеће 
подноси царинарници заједно са одобрењем и рат 
чун о цени робе ради утврђивања вредности. 

Члан 103 
Уколико роба подлежи плаћању царине преду-

зећа регистрована као ув-озн,а и извозна и регистру 
Мин-истарства спољне трговине прорачунавају и уп-
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д.аћу ју царину на робу увезену из иностранства од-
носно извезену у иностранство на следећи начни: 

1) прорачунавање царинских дажбина врши се 
по царинској тарифи н на основу стављеног налаза 
царинарниде на одобрењу за увоз или извоз; 

2) рачуни примљени из иностраиства за увезену 
робу заводе се одмах по пријему у књигу иностра-
них рачуна. 

Књига иностраних рачуна садржи рубрике: ред-
ни број, датум пријема рачуна у предузећу, број 
увозног одобрења, датум извршеног прегледа робе 
у царинар-ници, датум подизања робе из царинарни-
це, датум извршеног прорачуна царинских дажбина, 
износ прорачунатих царинских дажбина и датум уп-
лате царинских дажбина; 

3) рачуни за робу намењену извозу у иностран-
ство заводе се одмах по њиховом издавању у књигу 
домаћих рачуна. 

Књига домаћих рачуна садржи рубрике: редни 
број, датум издавања рачуна, број извозног одобре-
ња, датум извршеног прегледа) робе у царинарници^ 
датум извршеног прорачуна цар-инских дажбина, из-
нос прорачунатих царинских дажбина, датум уплате 
царинских дажбина и датум упућивања робе у ино-
странство; 

4) предузеће је дужно да изврши прорачун ца-
ринских дажбина у року од два дана: за ув-озну робу 
од дана стављене потврде на одобрењу ча увоз о 
предаји робе предузећу на слободно располагање, а 
за извозну робу од дана стављене потврде о извр-
шеном царинском прегледу; 

5) прерачунати износ царинских дажбина пре-
дузеће је дужно уплатити Народној бании ФНРЈ за 
рачун Министарства финансиј.а ФНРЈ најдаље у року 
од два дана од дана извршеног прорачуна; 

6) прорачун и уплата царинских дажбина мора-
ју се извршити у напред прописаним роковима беа 
обзира да ли је увозна роба подигнута из царинар-
нице после ста-вљ,ања робе на слободно располагање 
предузећу од стране царииарнице; 

7) Нар-одна банка ФНРЈ подносиће Министарству 
финансија ФНРЈ сваког 5-ог у месецу за протекли 
месец извештаје о износима уплаћеним на име царин-
ских дажбина по предузећима; 

8) за неблаговремено прорачунавање и уплату 
царинских дажбина на ув-озну и извозну робу, као 
и за неуредно в-ођење књига иностраних и домаћих 
р-ачуна предузеће ће се казнити по Уредби о финан-
сиским прекршајна и 

9) контролу за правилно прорачунавање царин-
ских дажбина, благовре-мену уплату прорачунатих 
дажбин-а Народној банци ФНРЈ и за уредно вођење 
књига иностр.аних и домаћих рачуна вр-ши Министар 
ство финансија ФНРЈ. 

В. — О д р е ђ и в а њ е ц а р и нс ко-т -ари ф с к е 
к а к в о ћ е р о б е 

Члан 104 
За давање претходних обавешт.ења о царинско-

тарифској каквоћи робе и примени царинске тарифе, 
као и за решавање о ц ар инско-т а ри фак о ј каквоћи 
робе у случајевима када се спор из чл. 96 овог пра-
вилника -не расправи прегледом робе на лицу места, 
образоваће се код царинарница у Бео-граду. Загребу, 
Сарајеву, Скопљу, Љубљани, Новом Саду, Спл-иту, 
Ријеци, Марибору, Суботици и Сежани колегијуми 
од три чл.ана^ од којих ће један По могућности бити 
хемичар или технолог. 

Члан 105 
Претх-оди I обавештења и решења из чл. 104 овог 

правилника даваће: 
а) колегијум при Београдској царинарници за 

царинарнице: Београд, Цариброд, Прахово, Велико 
Градиште, Смедерево и Вршац; 

б) колегијум при Загребачкој царинарници за 
царинар-ди-це: Загреб, Осијек, Копривница и Кото-
риба; 

в) колегијум при Сарајевској царинарници за 
царинарнице: Сарајево, Босански Брод, Бар, Херцег-
нови, Дубровник и Метковић; 

г) колегијум при Скопској царинарници за цари-
нариице: Скопље и Битољ, 

д) колегијум при Љубљанској царинарници за 
царинарнице: Љубљана, Јасенице и Горица; 

ђ) к-олегијум при Новосадској ца-ринарници зе 
царина-рнице: Нови Сад и Кикинда; 

е) колегијум при Сплитској царинарници за па-
рни арнице: Сплит, Шибеник и Задар; 

ж) колегијум при Ријечкој царинарници за ца-
ринарнице: Ријека, Пула, Ровињ Пореч и Нови; 

з) колегијум при Мариборској царинар.ници за 
царинарнице: Марибор и Дравоград-Межа; 

и) колегијум при Суботичкој царинарници за ца-
ринарнице: Суботица и Бездан и 

ј) колегијум при Сежанекој царинарници за цари-
на рни цу Сежана. 

Члан 106 
Претх-одна обавештења о царинско- тарифно ј 

каквоћи робе и примени царинск-е тарифе колеги-
јуми издају у облику уверења по обрасцу бр. 10. 

Уверење се издаје на писмену претставку заин-
тересованог лица, које уз п-ретста-вку подноси три 
и-стоветна угледа робе снабдевена својим печатом и 
потписом. 

Ако је услед гломазности робе немогуће поднети 
угледе. поднеће се цртежи или слике са тачним опи-
сом робе. 

У претставци се мора означити: име и место стан 
новања молиоца, у трговини уобичајени -назив роба 
зл коју се тражи уверење, земљ1 производње и упо-
треба робе, царинарница преко које ће се роба, ув)в-
сти односно извести, изјава о пристанку да се угледи 
робе могу оштетиш и да ли молила-ц захтева да ИУ 
се угледи врате. 

Члан 107 
По пријему претставке са угледниа колегијум 

Доноси решење о каквоћи робе већином гласова, са 
подацима који су од важности за наплату ца-рин-е и 
осталих дажбина (броЈ и стопа цар-инске тарифе са 
тачним тарифским наименовањем). као и са потреб-
ним образложен, ем. 

Ако се укаже потреба за стручним испитивањем, 
колегијум доставља углед хемиској лабораторији, 
која ће по извршеном испитивању дати колегијуму 
п-отребне елементе за доношење решења. 

Таксу за испитивање сноси молилац 

Чла-н 108 
На основу донетог решења кол-егијум издаје мо-

лиоцу уверење са једним угледом робе снабдевени^ 
печатом цари-нарнице, а реш-ење са другим угледом 
под печатом царинар-нице доставља Министарству 
спољне трговине ФНРЈ — Управи царина на одо-
брење. 

Уверење о какв-оћи колегијум је дужан издати 
молиоцу у року од три да-на од дана п,ријема прет-
ставке, осим ако стручно испитивање угледа захтева 
дуже врем-е. 

Чл-ан 109 
Издато уверење, ако га молилац користи за ца-

рињење у року -од тридесет дана од пр-ијема, пуно-
важно је у погледу каквоће робе. 

Кад је пријави за царињење приложено уверења 
кол-егијума, одређени царински службеници сравнићф 
углед са робом, па ако утврда слагање извршића 
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царињење према поднетом уверењу, које ће при-
кључити уникату пријаве за царињење 1 ' ' .""' ' '"' : -'' : ,-Г Г 'II 

Члан 110 
Ако се молилац не задов,ољи добивеним увере-

њем , може изјавити жалбу Министарству спољне 
трговине ФНРЈ — Управи царина у року од пет дана 
од дана пријема уверења, а преко царина-рнице чији 
је колегијум издао уверење. 

Жалби се прилаже уверење колегијума са угле-
дом . 

Члан 111 
У случају несла,гања у погледу каквоће робе из-

међу тројица царинских службеника одређених за 
преглед на лиду места (чл. 95) саставиће се записник 
са назначењем спорног питања и са прописно обе-

, леженим у,глед има ,спорне робе доставити надлежном 
колегијуму, који ће даље поступити у смислу чл. 107 
овог правил,ник,а. 

Препис донетог решења о каквоћи спорне робе 
колегијум ће доставити царинарници, да по њој као 
пуноважно ј изврши царињење, а з-аписник, са у р е -
дима и својим решењем упутиће Министарству спољ-
не трговине ФНРЈ — Управи царина на одобрење. 

Члан 112 
Решења колегијума при царинарницама о какво-

ћи робе одобрава, ништи или преииача.ва у Управи 
царина Министарства спољне трговине ФНРЈ одбор 
од пет чланова које име,нује управник Управе цаг 
рин,а. 

Решење одбора је правоснажно. 
Управа царина о донетом решењу обавештава 

све колегијуме при цар ина рупицама ради обавезне 
примене при доношењу њихових решења 

Члан 113 
Решење донето у Управи царина по ,жалби на 

уверење колегијума при царинарници у случају по-
ништаја колегијум извршује издавањем новог уве-
рења. 

Одобрена и преиначена уверења враћају се жа-
лиоцима са назначењем решења Управе царина. 

Члан 114 
Угледи робе, за које подносилац ниЈе захтевао 

повраћај, по потреби се задржавају за царинску 
збирку (музеј) при колегијуму. 

Царинску збирку (музеј) организује сваки ко-
легијум самостално. 

Г, — П р о м е н а н а м е р е 

Члан 115 
Промена намере за увозно оцарињену робу ради 

њеног враћања у и^остранство пре него што Је била 
предата соиствелику изјављује се писменом прет-
е ш к о м , на основу које царинарница саставља пре-
возну пропратницу у дупликату и даље поступ,а по 
одредби чл. 71 ово,г правилника, а сопствени^ вра-
ћа царинске дажбине, шо их је уплатио. 

Ово важи и за случај, кад се оцарињена успутна 
ио шиљк-а превози до упутне станице ради предаје 
сопствен ику под н-адзором железнице. 

Члан 116 
Промена намере за извозно оцарињену робу из-

јављује се писменом претставком најближој царинар-
ници, којој се прилаже дупликат пријаве за цари-
њење са товарним листом. 

Примљену претставку царинарница заводи у де" 
лов одан протокол, а потом одређује једног служ-
беника да прегледа и скине пломбе. 

О задржавању робе у земљи извештава се цари-
царница која је извршила извозно царињење, доста-
в љ а ј у ^ јој дупликат пријаве за царињење Товарни 
лист враћа се возиоцу. 

Д. — У в о з и и з в о з р о б е на п о в р а т ак 

Члан 117 
', За робу која се увози на повратак у иностран-
ет во у истом или промењеном стању, као и за до-
маћу робу која се извози у иностра-нство с тим, да 
се врати у земљу у истом или промењеном стању, 
подноси се царинарници пријава за царињење у ду-
пликату, којој се прилажу товарна исправа и испра-
ве прописане посебним прописима'. 

У пријави за царињење мо,ра се навести, ради 
чега се роба увози односно извози и преко које ће 
се царинарнице роба вратити. 

Предузећа која су регистрована као увозна и 
извозна у регистру Министарства спољне трговине 
уместо пријаве за царињење подносе одобрења за 
увоз односно извоз, у која пари,нарница н,а одређе-
ном месту уноси податке о г^аршкжим обележјима 
стављеним на робу ради утврђивања њене истовет-
иости. 

Рок за повратак робе не може бити дужи од 
једне године. 

Члан 118 
Роба која се увози односно извози на повратак 

обележава се царинским обележјем у циљу утвр-
ђивања истоветности при повратку. 

Царинска обележја јесу: царинска пломбе, ца-
рински жиг и царински печат. 

У случају да се роба- не може обележити ни 
једним од поменутих обележја, онда се ка-о царин-
ска обележја могу употребити: опис (списак), фото-
графија или цртежи са описом, оверени од стране 
ц-аринских службеника и угледи робе обележ,ени 
царинском пломбсм. жигом или печатом. 

Ако су као царинска обележја употребљени спи-
си (спискови), фотографија или цртежи са, описом, 
један њихов примерак прилаже се уникату а други 
дупликату пријаве за царињење. 

Члан 119 
Царинска пломбе је пљосната, округлог облика, 

са шупљином у пречнику кој-а се с једне стране за-
вршава једним а с друге двама отво-рима. Кроз плом 1 

бу се ставља каљена гвоздена жица, гола или кана-
пом обавијена. 

Приликом обележаван^ робе пл-е,мба се пресује 
царинским клештима са копка вио израђеним држав-
ним грбом, нумером клешта и назначењем „ца-ринар-
ница". 

Свака царинска клешта имају своју нумеру. 
Снабд-евање царинарница пот-ребним бројем ца-

ринских клешта и царинских пломба врши Управ-а 
царина Министарства спољне трговине. 

Царински жиг за восак је од меси-нга,, округлог 
облика и величи-не 32 мм у пречнику. 

Суви жиг је од челика, округлог облика и ве-
личине 30 мм у пречнику. 

Оба жига у средини имају државни грб, а около 
назив царинарнице. 

Царински печат је од меког каучука, округлог 
облика, величине 32 мм у пречнику, са државним гр-
бом на средини и назив-о-м царинарнице около. 

Царинска пломба, жиг за восак или суви жиг и 
царински печат стављају се на најподе-сниЈе место 
робе која се обележава и о томе се уносе потребни 
пода-ци у одговара-јућу исправу. 
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Члан 120 

. За робу која се увози или извози на повратак 
полаже се царинарници обезбеђење дажбина у го-
товом новцу или гарантним писму државне банке. 
Предузећа која оу регистрована као увозна и из-
возна у регистру Министарства спољне трговине не 
полажу никакво "обезбеђење. 

Положено обезбеђење за увезену односно изве-
зену роб-у у ненркшењеном стању враћа се на писмен 
захтев сопота епика у року од три месеца од дана 
повратка робе, ако се при повратку робе утврди: 

1) да је роба истоветна; 
2) да је враћање робе извршено од истог увоз-

ника односно извозника; и 
3) да је роба враћена у једногодишњем року. 
За робу увезену или извезену на повратак у 

промењеном стању - положено обезбеђење се враћа, 
пошто се претходно наплате одговарајуће дажбине 
за извршену прераду, обраду, дораду или оправку. 

Члан 121 
Роба увезена односно извезена на повратак м.о.-

же се вратити преко друге царинарнице, а не преко 
оне која је означена. У том случају цариларница 
утврђује и1стоветност робе да основу дупликата при-
јаве за царињење односно одобрења за увоз или из-
воз и о извршеном царињењу извештава царинар-
ницу, преко које је роба увезена односно извезена. 

V Део 
Слободна царинска складишта и царинска сместишта 

А. — С л о б о д н а ц а р и н с к а с - к л а д и ш т а ^ ' 

Члан 122 
Слободна царинска складишта могу се оснивати 

сам.у у местима где постоје царинарнице. 
Одобрење за оснивање слободног царинског 

Складишта даје Министарство спољне трговине 
ФНРЈ — Управа царина. Одобрењу претходи коми-
т с к и преглед зграде и просторија намењених за 
слободна царинска складишта,. 

Комисију за преглед сачињавају: претставник ца-
ринарнице као претседник, претставник лучко-бро-
дарске установе уколико у месту ПОСТОЈИ, претстав-
ник железничке ста,нице умолимо у месту постоји и 
два претставника народног одбора' (месног односно 
градског), од којих један инжењер а други из от-
сека за трговину и снабдевање. 

Члан 123 
За слободна царинска складишта могу бити одре-

ђене зграде или ограђени (покривени или непокривен 
ни) просто,ри. 

Зграде морају у свему одговар,ати грађевинским 
прописима и бити са таквим вратима и бравама', да 
се без намерног и видног оштећења зграде и врата 
роба не може изнети из одељења у које је сме-
штена. 

,Улази у одељења зграде и ограђене просторије, 
где је смештена роба подложна царинском надзору, 
морају бити снабдевени двоструким различитим бра-
вама. Кључем једне браве распола.же царинарници а 
кључем друге браве слободна царинска складишта. 
Изузетно, код оног слободног царинског складишта 
где је број магацин,а и обим пословања велики, а 
царинарница не располаже довољним бројем служ-
беника за вршење сталног царинског надзора,, и јед-
ним и другим кључем располаг,але слободно царин-
ско складиште. 

Са спољне стране складишта ставља се на вид-
ном месту табла са натписом „Слободно царинско-

склади,ште" и назначењем имен,а скл-адишног преду-
зећа. 

Чла,н 124 
У слободна ца,ринска складишта може се смеш-

тати: 
1) роба довезена из иностранства; 
2) домаћа оцарињен,а роба намењена ва извоз; и 
3) домаћа иео-царињена роба намењена за,- извоз. 

Ова се роба мора смештати у посебн,а одељења. 

Члан 125 
За. смештање робе у слободна царинска склади-

шта! непосредно из прево,зних средстава или из ца(-
ринаркице управа складишта подноси царинарници 
писмену претставку, на е ш ову које царинарници до-
носи решење, да се роба под царинским надзором 
омести У слободна царинска! складишта и изврши 
ра,здужење код царин,арвице: 

а) увозних листова, 
б) извозне пријаве за домаћу оцарињену робу 

код исте царинарнице намењену за извоз; и 
в) контролним о евиденцији за домаћу оцари-

њену и упућену робу од друге царинарнице за сло-
бодн,а царинска складишта. 

Пријему робе у слободно царинско складиште 
присуствују одређени царински службеник, који за-
једно са службеником складишта на решењу царин-
нарнице потврђује унос робе у складиште. Слобод-
ном царинском складишту, које распола,же и једним 
и другим кључем, царинска роба се предаје -ла ус-
кладиштење уз админ наративну и оперативну кон-
тролу царинарнице. 

Царинска роба смештена у слободна царинска 
складишта заводи се у контролише царинске робе, 
који се води код ца,ринарнице. 

Члан 126 
Слободно царинско складиште је обавезно де 

у својим просторијама, одређеним за канцеларије и 
магацине складишта, обезбеди довољно простора, и 
стави на ра спо ложење потребне предмете царинским 
службеницима за извршење прописаног царинског 
поступ.ања н-ад смештеном робом. 

Члан 127 
Смештање и д,ржање робе у слободним царин-

ским складиштима врши се према плану и диспози-
цији управе складишта. 

На непокр,ивене просторе м.сже се смештати еа--
мо гломазна и кабаста роба, као и она роба која 
је ,по својој каквоћи неприкладна за смештање у за-
творена одељења 

При смештању робе, која подлежи нарочитим 
санитетским и другим прописима има се пђ ступитд 
по тим прописима!. 

Трошкове за све радње око смештања и руко-
вања робом сноси складиште. 1 

Члан 128 
У слободном царинс,ком складишту дозвољено 

ЈЕ: денатурисање, алкохолизирање, препакиван^ пре-
такање, мешање, сортирање и чишћење, као и по-
слови потребни за одржавање робе. 

Све ове радње врше се изд царинс,ким надзоро,м 
по претходном усменом обавештењу цар ина рд ице од 
стране управе складишта, т 

По извршеним радњ,ама царински службеник са 
службе ником складишта саставља записник у два 
примерка, у коме се излажу све извршеде радње И 
промене учињене на роби. 
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Уникат записника прикључује се контролишу 
царинска робе, а дупликат се предаје слободном 
(Царинско^ Складишту. 

Члан 129 
За увоз, извоз и провоз робе из слободних ца-

ринских складишта примењују се прописи чл. 14 и 
18—28 Царинског закона, као и чл. 71, 84—90 и 92—98 
овог правилника,-

Царинарница ће свака три месеца вршити општи 
преглед слободних царинских складишта и извешта-
в а н Управу царина Министарства спољне трговине 
о начину смештања, чувања и издавања робе. 

Б. — Ц а р и н с к а с м е с т и ш т а 

Члан 130 
У местим.а, где постоје царинарнице а не постоје 

слободна царинска складишта, могу се одобравати 
Прав,ним и физичким лицима оснивања царинских 
сме египта за привремено смешт,ање њихове робе 
увезене из иностранства, а још неоцарињен-е,.. 

Одобрење за држање царинских смастишта даје 
Министарство спољне трговине ФНРЈ — Управа ца-
рина на писмен захтев, у коме мора бити наведено 
место, улица и власник зграде, а под условима: 

а) да је зграда од тврдог материјала и да ће 
вредност зграде и робе, која се уноси на сместиште, 
бити осигурана од пожара код Државног завода за 
осигурање пре уноса робе у сместиште; 

б) да зграда има са,мо један улаз у сместиште са 
јаким вратима^ преко којих се ставља јака гвоздена 
пречага, где ће царинарница метнути катанац, чува-
јући код себе кључ од њега. Кључ од врата чува 
сопственик сместишта; и 

в) да сопственик сместишта прима сву одговор-
ност за унесену количину и каквоћу робе. 

Ко,мисију за1 преглед згра,де намењене за царин-
ско сместиште одређује царина,рница. Комисију саг 
стављају: један претставник царинарнице као прет-
Једиш и два пр етст одвика народног одбора (месној" 
Односно градског), од којих један инжењер а други 
Мк отсека за трговину и снабдевање. 

Члан 131 
За смештање робе у царинска сместишта важе 

?редбе о смештању робе у слободна ца,ринска скле-
шта с тим, што ће се решењем о упућивању робе 
царинско сместиште одужите увозни лист. 

Члан 132 
Подизање робе са царинског сместишта врши се 

после извршеној увозног царињења. 
Вр-аћање робе у иностранство врши се превозном 

ироир ат ницом. 
Неоцарињена роба по истеку рока од једне го-
е дана преноси се у магацин цар^нарнице о трош-
соп ст,в ен ика сместишта-, а царл варни ца са робом 

По-ступа по прописима за лежање (чл. 133—135 овог 
Правилника) 

Цар ин ар ни ца ће свака три месеца вршити општи 
преглед царинских сместише и извештавати Управу 
царина Министарства спољне трговине о начину сме-
штања, чувања- и издаш ања р обе. 

7 -ч VI Део 
Поступање са робом којој је рок лежања протекао 

Члан 133 
Роба примљена у царинарници по чл. 16 Царин-

ског закона може лежати: 
л) три дана ако је подложна квару, 

б) десет дана ако је кабаста или гломазна; и 
в) дв,адесет дана сва остала роба. 
По истеку предње,г рока царинарница позива 

сонета еника ако је товарни лист искупљен, или во-
зиоца ако товарни лист није искупљен, да робу оцат 
рини и подигне: подложну квару одм,ах, а осталу У, 
року од два дана. Изузетно, овај се дводневни РОЈС 
на захтев железнице за успутне пошиљке, ак-о се 
превозу железницом, може продужити још најдуже 
за десет дана. 

д, 
Члан 134 

По истеку рокова из чл. 133 овог правилника 
робом која се налази у царинарници, а к-оја је уве-
зена са или без увозног одобрења, располаже Мини-
старство спољне трговине ФНРЈ. 

Лако и брзо покв-арљиву робу царинарница пре-
даје народном одбору места царинарнице по утвр-

еним пијачним ценама, које важе у дотичном месту, 
ко пијачне цере за односну робу нису утврђене, 

хцену такаоЈ роби одређује сам народни одбор 'до-
тичног места, 

Члан 135 
Из новца добивеног продајом робе царинаршца 

ће измирени следећим редом: подвозие трошкове, 
трошкове исхране стоке и дажбине којима! је роба 
оптерећена. 

Остатак новца по измирењу трошкова и дажбина 
царинарница ставља на „везани рачун" код централа 
Народне банке ФНРЈ односне народне републике, 
,а1 за пошиљке, код којих н и с искупљен товарни лист, 
предаје вози сиду са потврдом у којој ће боти назна-
чено! количина робе, продајом добив-ен износ^ тро-
шкови и остатак новца. 

VII Део 
Казнене одредбе 

Члан 136 
Св-аки прек,ршај, који се уч,ини по Царинском за-

кону, утвр-ђује се Записником по обрасцу бр. 11. 
З,аписник састављају надлежни државни службе-

ници. 
Записник с-е, саставља- одмах на лицу мест.а!, г\ где 

то није могуће, код на-јближе царгснарнице или нај-
ближег држ,авног надлешт,ва. 

Записн,ик потписују: састављач записник,а, хва-
тани, најмање један сведок и окривљени. 

Неписмене хараче, и о,кривљене потписује с,а-
стављач записника, навн-ачЈ^ући да их је потписао. 

Састављени записник /предаде се најближој цари-
н-арници, којој се отр-ов оди окривљени и ухваћена 
рсба, ако су учинилац пр-е-кр-шаја и роба! ухваћени. 

Члан 137 
Кад робу, која је предмет прекршаја и,з чл. 34 

и 35 Царинског закона, не ухвате н-адлежни државни 
службеници већ друга лица, она ће робу, а ,по мо-
гућно,сти и окривљене, спровест,и најближој цари-
нарни,ци или народној власти, где ће се одмах саста-
вити записник. Х,ватачима ће се издати потврда на 
робу, а потом ће се ,роба предати нај,ближој цари-
нарници. 

Члан 138 
По пријему ухваћене робе и превозних средстава 

царинарници ће н-ајпре извршити преглед, премер и 
процену робе, саставити увозни лист -и прорачун ати 
редовне цари,нске дажбине, којима је роба оптере-
ћена!. 
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По извршењу предњих радњи цар-инареица ће 
рибу смест-ити у свој магацин ради чув-ања! до конач-
ног решења. 

Роба подложна квару и судови са течностима 
кој-и ц-уре, а,ко се цурење че може де спречи, 'одмах 
ће., се продати, а новац чувати у депо,зиту до решења 
сп-ор,а. Тако ће се поступ-ити- и са сто,ко-м ухв-аћеном 
бг ло ка-о роба било кал превозно средство. V 

а , 
Члан 139 

Царинарница ће саслушати прво хватале и све-
доке, а потом испитати окривљеног. 

При саслушању нарочито ће се настојати, да с-а 
утвр,ди на коме је месту прекршај извршен и окрив-
љени ухваћени, и колико је т-о место удаљено од ца-
ринске линије и ца-ринско-г пута. 

Члан 140 
Реш-ења о прекршај има доносе у цар маркицама 

колегијуми састављени од упра-вника царин-арнице и 
дна службеника!. 

Решења се доносе већином гласова!. 
О седницама „колегијума- води се записник. 

Члан 141 
У случајевима, у КОЈИМА су учини-оци прекршаја 

остати непознати, донеће се решење ,о роби. 

Члан 142 
К,адгод се окривљени ослобађа одговорно-сти за 

прекршај, па м-у се роба- има да врати, исплатиће се 
редовне дажбин-е,, ако роба њим,а подлежи. 

Члан 143 
По жалбам,а на решења, царинарница реш,ава Ми-

нистарство спољне трговин,е ФНРЈ — Упр-ава царина 
у колегијуму од управника и шефова тарифског о-т-
сека: и отсека инспекције и ревизије. 

Решења се доносе већином гласова. 
О седницама колеги-ју-м-а- води се записник. 

Чл-ан 144 
Роба и стока нађена у царинско-нограничном п-о-

јасу на копну односно роба избачена на обалу м,ора, 
граничних река и граничних језера или из авиона 
предаће се најближој, царин-арници, мо,ја ће одм-ак 
ио- пр-ијему робе и сто,ке обј,авом пред царинарници 
позвати непознатог сопственик а, да се у року од 
тридесет дана приј-ави са доказима! својине ра-ди пр-и-
јема робе односно стоке. Ст-ока, ће се одмах предати 
месном народном одбору на чување. 

По истеку предњег ,рок-а са роб-ом ,и стоком ће се 
поступити као са робом, којој је рок лежања про-
те к,а о, 

Са робом избаченом ва обалу мора, граничних 
река и г-р-аничних језера', која поти,че од товара плов-
н-их објеката, разбијених или избачен,их на обалу, 
има се поступити у смислу општих прописа који ре-
гулишу питање пловидбе. 

Члан 146 
Ако, би се ислеђењем утврдило да су роба-, стока 

и превозна средства украдени, ца-р-ин ар ниц,а ће, пошто 
1"о засебним записником утврд-и и од сопствен и,ка 
прими док-азе о својини, (сточне исправе, уверење 
издато од надлежног органа), робу односно стоку и 
превозна ср-едства предати со-пственику. 

Члан 146 
Кад решење о оду,зимању робе и ,превозних сред-

става, са којима је и-звршен прекршај постане навро' 
шио-, одузета! р-оба и превозна средст-ва! продају сф 
н,а -начин изложен У чл. 134 и 13-5 о.вог правилника:. 

Нов,ац добивен продајем оду,зет,е робе и превоз-
н-их средстава, да одбитку трошкова, иде у корист 
савезног буџета. 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 147 
,1 

Овај пр-авилник ступа на снагу петнаестог д а ш 
по објављивању у „Службеном листу Федер ативиа 
Нар-одне Републике Југославије". 

Бр. 2442 
2 фебруара 1949 године 

Београд 
Министар' спољне тргов-ине, 

Милентије Поповић, с. р. 

101. 
На основу чл. 9 Уредбе о радним нормама („Слу 

жбени лист ФНРЈ" 109/48) пр описујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ КОМИСИЈА ЗА РАДН1 
НОРМЕ У МЕТАЛУРШКО.! И МЕТАЛНОЈ 

ИНДУСТРИЈИ 
Члан 1 

При свим општедржа,вним и републикавским ин-
дустриским предузећима админи спрат иви о - оп ер атинс-
ких руководстава, (ди-ре,кција и других виших обје-
дињења п,р-ед-узећа) из са,става Министарства тешка 
индустрије ФНРЈ и министарст,ава инду,стрије народ-
них република у ,којим,а се обавља делатност ме-
тал,не или металуршке гране, као и у самим овим 
ресорима- и администрагшшо-оперативним руководе 
ствима о-бразују се комисије за радна норме као 
саветодавни органи руковод,илаца дотичних преду-
зећа, устан-о,в,а и надлештава за, утврђивање радних 
но-рми. 

Чла,н 2 
Наведене комисије за радне норме поставља: у, 

предузећима директор предузећа, у генералним д-и-
рацијама генерални односно главни директор, а У 
ресорним министарствима министар дотичног ресоре. 

Члан 3 
Ко-мисије за радне норме састоје се од 5 до 8 

чланова, и то: претседник, потпретседника, секрета-
ра и 3 до 5 чланова у комисијама при предузећима 
,а два односно 3 члана у осталим комисијама. 

Члан 4 
У комисијама при предузећима,, по правилу, се 

за претседника комисије одређује технички руково-
дилац дотичног предузећа, за потпретседника прет-
ставник синдикалне подруж,нице, за секретар-а шеф 
норм-ира,ц, а за, остале члан-ове нормиран чија сб 
норма претреса и два ударним или најбоља радни-
ка одељења чије се норме претресају. 

Према потреби, а првенствено код великих прет 
дузећ-а, директор предузећа може у комисију да; од-
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реди још два члана из редова ударника или 'најбо-
љих радника одељења чије се норме претресају. 

Претседни-к, потпретседник и секретар, су стални 
чланови комисије, а остали чланови се мењају према 
,томе које се норме односно кога одељења претре-
сају. 

Члан 5 
У комисијам,а при генералним и главним дирек-

вија-ма, по правилу, се за претседника одређује глав-
ни одно-сно генерални инжењер, за потпретседдика 
делегат Централне управе синдиката м-еталаца код 
комисије при савезним дирекцијама, а делегат Зе-
маљског одбора металаца код комисија при репу-
бл тонским дирекцијама, за секретара шеф бироа за 
норме, а за остала дв-а члана шеф пого-нског секто-
ра и шеф плана произв-одњ-е. 

Члан 6 
У комисијама министарства, по правилу, се за 

претседника одређује помоћник министра за опера-
тиву, ва потпретседника претста-вник Централне уп-
раве синдиката металаца- односно Зем-аљског одбора 
металаца, за секретара шеф бироа за нор-ме, а за 
остала тр-и члана: генерални односно главни инже-
њер, директор бироа за унапређење производње и 
шеф план-а производње. 

Члан 7 
Отсутне чланове комисије, по правилу, заступају 

лиц,а, која их заступају и у, службеној дужности, 
уколико постоје. 

Члан 8 
Претседник комисије при предузећима или гене-

ралним и главним дирекцијама може, ако то нађа 
за потребно, да у комисију позове и друга лица из 
одговарајућих одељења за саветовање по конкрет-
ним питањима. 

Члан 
Зада-ци комисија за радне нор-ме при предузе-

ћима јесу: 
1) да се брину о спровођењу у живот постоје-

ћих прописа и уп-утстава, из области радних норми 
добијених од виших органа; 

2) да дају своје мишљење руководиоцу преду-
зећа о нормама које се утврђују у предузећу; 

3) да претреса-ју предлоге п-о питањима радних 
'норми; 

4) да предлажу ревизију радних норми и основ-
них норми где су оне пребачен-е и застареле; 

5) да се критички осврну на извештаје о степену 
производи ости рада; 

6) да доносе предлоге по отвореним питањима 
око проблематике у вези са нормирањем; и 

7) да в-оде рачуна о исправлости распореда ноб-
елова у групе и да ев-ентуа-лно дају своје пр-едлоге. 

Члан 10 
Задаци комисија за радне но-рме при генералним 

односно главним ди-р ек циј.а ма јесу: 
1) да се брину о спровођењу у живот постоје-

ћих прописа и упутстав,а из области радних норми 
добијених од виших органа; 

2) да дају св-оје мишљење руководиоцу установе 
о нормама које се утврђују; 

3) да претресају предлоге по питањима радних 
норми; 

4) да предлажу ревизију радних норми и основ-
них норми где су оне преба-чене и застареле; 

5) да се критички осврну на извештај о степе-
ну производн-ости рада; 

6) да доносе предлоге по отвореним пита.њима 
у вези оз нормирањем; 

7) да контролишу исправ,ност распореда послова 
у групе и да евентуално дају своје предлоге; 

8) да воде рачуна о стручном уздизању кадрова 
нормирана; и 

9) да дају упутства за рад нижих комисија 

Члан 11 

Задаци комисија за радне норме у министар-
ствима јесу: 

1) да се брину о спровођењу у живот постојећих 
прописа и упутста-ва из об-ласти радних норми доби-
јених од виших органа; 

2) да дају Своје мишљење руководиоцу орга-
низационе јединице о нормама које се утврђују; 

3) да претресају предлоге по питањима радних 
норми; -

4) да се критички осврну на извештаје о произ-
водности рада; 

5) да доносе предлоге по отвореним питањима 
око проблематике у вези са нормирањем; 

6) да контролишу исправност распореда послова 
у групе и разрађују промену и допуну правилника 
о распореду послова у групе; 

7 )да воде рачуна о стручном уздизању кадрова 
нормирана; и 

8) да дају упутства за рад нижих комисија. 

Члан 12 
Комисије одржавају саста-нке према потреби али 

најмање једанпут месечно. 
Седнице комисије сазива претседник и предлаже 

дневни ред. 

Члан 13 

О седницама комисије секретар води записник 
у који се обавезно наводе и мили љења чланова коми-
сије који су одвојили своје мишљење од мишљења 
комисије. 

Записник потписују сви присутни чланови и у 
року од тр-и дана доставља се у два1 примерка вишем 
органу. 

Члан комисије чије мишљење није усвојено од 
стране комисије може непосредно сам да достави 
своје обра-зложено мишљење вишем органу. 

Члан 14 
Секретар комисије је дужан да се брине о при-

преми документа-ције предмета који се налазе ка 
дневном реду. 

Члан 15 

Овај правилник ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 1231 
28 јануара 1949 године 

Београд 
Министар тешке индустрије, 

Франц Лескошек, с. р. 
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102. 
На основу члана 4 У,редбе о мутн,им и селидбе-

ним трошкови-ма службеника задружних организа-
ција преписујем 

У П У Т С Т В О 
о ПРИМЕНИ ПРОПИСА о ПУТНИМ и СЕЛИД-
БЕНИМ ТРОШКОВИМА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИ-
КА НА СЛУЖБЕНИКЕ ОДНОСНО НАМЕШТЕНИКЕ 
ЗАДРУЖНИХ и ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

I. — Службеници односно намеште-ни ци задру-
жних м друштвених организација, одређени з,а слу-
жбено путовање, имају право да користе превозна 
средства, и то: 

1) другу класу брзог односно путничког воза и 
прву класу у броду — службеници односно н-аме-
пггеници од I до XII платног разреда као и службе-
ници на дужностим,а: привредног пословође, при-
вредног помоћника и старијег привре,дног помоћни-
ка; и 

2) трећу класу брзог односно путн-ичк-ог воза 
и другу класу у броду — остали службеници. 

Одлуку о томе који од службеника односно 
намештенима могу (приликом службеног путовања, 
и з у з е т о од тач. 1, користити прву класу у во ,ч-у и 
железничка кола за спавање, дон-оси највиши управ-
ни орган друштвене организације, а за службенике 
надружних орга,низација — претседник Главног за-
друж,ног савеза ФНРЈ у споразуму са Министром-
пољопривреде ФНРЈ. 

II. — Службеницим-а однос,но намештеницима 
задружних и друштвених организација припадају, 
дневнице за службена путовања у границам-а држ-аве, 
и то: 

1) с л у ж б е н и ц и ^ од I до V платног разреда — 
ЗОО динара--

2) службвишима од VI до УШ платног разреда 
I— 280 динара; 

3) службеницима од IX до XVI платног разреда, 
кад и службе ин цима на дужностима привредног по-
словође, привредног помоћника, млађег привредног 
помоћника и продава,ча — 240 динара. 

III. — Ово упутство ступа на снагу даном ',^бјав-
'љи-вања у „Службеном листу Федер а,тивне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 295 
1 фебруара 1949 године 

Београд 
Секретар Владе ФНРЈ за персо-налну службу, 

Вељко Зековић, с. р. 

Претседништво Владе Ф-НРЈ, п-о сравњењу са 
изворним текстом, установило је да- су се у тексту 
Уредбе о финансиским прекртаајима објављеној У 
„Службеном листу Ф,НРЈ" бр. 8 од 26 јануара 1949 
подине, поткрале ниже наведене грешке, те да ј е 
следећу 

И С П Р А В К У 

УРЕДБЕ О ФИНАНСИСКИМ ПРЕКРШАЈИМА 

1) У чл. 2 у тач. 13 уместо речи „овлашћених 
ор-гана" треба ставит,и , ^ о в л а ш ћ е н и х органа". 

2) У чл. 2 у тач. 15 у,место речи „предузиман^ 
потребних мера" ставити „непредузимање потребних 
мер-а". 

3) У чл. 3 ст. 2 у тексту тач. 1 погрешно је при 
набрајању наведена тач. 16, ш треба да стоји тач. 16. 

Из Претседни-шт-ва Владе ФНРЈ, 4 фебруар-а 1949 
године. 

ОДЛИКОВМ4А 
На основу члана 2 Закона о орденима и медаљама 

а на предлог Претседника Владе ФНРЈ, Президијум 
Народне скупштине Федеративне Народне Републике 
Југослви је 

р е ш и о ј е 

да се за пока-зане заслуге на учвршћењу брат-
ства и јединства м-еђу нашим ,народим-а!, као и ав 
показане заслуге на обнови- и изгр-а-дњи земље од-
ликују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА1 
Омладинске ударне бригаде: 

I Крагујевачка омладинска радна бригада, 
1ЈШ1 Београдска омладинска радна бригада, 
II Подгорска омладинска радна бригада, 
II Ужичка омладинска радна бригада, 
I Милешевско-алатарска- омладинска радна бри-

гад-а, 
III Оџачка омладинска радна ,бригада, 

. I Ко,сметска омладинска- радиш! бригад-а-, 
ИЈ Осјечка омладинска радна бригада, 
II Прелошка омладинска радна бригад-а., 
II Мариборска омладинска радна бригада, 
Рогатичка омладинска радна бригада, 

'V I I Македонска омладинска радна бригада, 
IV Добојска омладинска радна бригада, 
I Титоградска омладинска радна бригада, 
XXIV Загребачка омладинска радна бригада, 
I Сежанска омладинска радна бригада, 
II Београдска омладинска радна бригада, 
Жупска омладинска радна бригада, 
Београдска студентска омладинска радна бри-

гад-а, I 
VIII Загребачка студентска омладинска радна бри-
гада, 
I Пиринска омладинска радна бригада, 
П Расинска омладинска радна бригада, 
I Во јв-с^знсма, омладинска раи на' бр-игада-, 
I Загребачка студентска омладинска радна бригада, 
I Доломитска омладинска радна бригада-, 
Ш Косметска омладинска радна бригада, 
XVII Македонска омладинска радна бригада, 

ОРДЕНОМ РАДА I РЕДА: 
Омладинске радне бригаде: 

IV Таковска омладинска радна бригада, 
С1.ХХ1У Беог,р-адска омладинска радна бригаду 
II Љубичско-трнавска омладинска радна бригада, 
Н Драгачевска омладинска радна бригада, 
V Жичка омладинска радна бригада, 
0 Јабланичка омладинска радна бригада, 
1 Посавска омладинска радна бригада, 
VI Во јвођане^ омладинска- "радета бригада, 
I Сомборска омладинска радна бригада, 
IV Новосадска омладинска радна бригада, 
Ш Ђаковачка омладинска радна бригада^ 
I Чаковечка омладинска радна бригада, 
П Самобсрска омладинска радн,а- бригада, 
XIX Загребачка омладинска радна бригада, 
II Личка омладинска радна бригада, 
XXXIV Далматинска омладинска радна бригаду 
II Загребачка омладинска радна бригада, 
V Љубљанска омладинска радна бригада, 
IV Дервентска омладинска радна бригада, 
ЈУН! Сарајевска омладинска радна бригада, 
II Вишеградска омладинска радна бригада, 
I Мостарска омладинска радна бригада, 
Бањ-алучке) сред.ње-школска омладинска) радна 

(Ир-иг ада, 
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II Скопска омладинска радна бригада, 
Беранско-андријевачка омладинска радна брк-

Има, 
V Кулске омладинска радна бригада, 
Ш Златиборска омладинска радна бригада, 
I Пожешка омладинска радна бригада, 
II Гатачка омладинска радна бригада, 
IX Македонска омладинска радна бригада, 
Величка омладинска радна бригада, 
Косаничка омладинска радна бригада, 
II Минерска „Братство—јединство" 
Зрењанска омладинска радна бригада, 
X Далматинска 4 пута ударна бригада „Мише Ма-
ринковић^' 
ХХШ Загребачка бригада „Креше Ракића" 
XXVII Далмз-тинска бригада „Херцеговић Ив-ан 

Се ет ин" 
Бригада „Матије Малетића" 
Самостална компресорска чета, 
I Минерска омладинска радна бригада на Маврову, 
(VI Скопска средње-школска радна бригада, 
I Ресанска омладинска радна бригада, 
II Крупска 5 пута ударна омладинска радна бри-
гада, 
Ш Оџачка 4 пу.та ударна омладинска радна бригада, 
V Бањалучка 5 пута ударна омладинска радна бри-
гада, 
I Рогатичка омладинска радна бригада, 
1 Школска резерва тлс официра из Бесне и Хер-

цегов ине, 
I Власеиичка) омладинска радна бригада, 
Босанско-новска омладинска радна бригада, 
1 Топличка бригада Савеза бораца, 
ЦС1У Београдска омладинска радна бригада, 
I Посавско-тамнавска омладинска радна бригада, 
I Ваљевска омладинска радна бригада, 
Бригада глухо-немих „Павле Корчагин", 
I Милиционарска омладинска радна бригада са Н. 
Београда и 
I Милиционерска омладинска радна бригада, са 
Ауто-пута. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
директор кадрова Радишић Богдан; 
заменик шефа секције Брајић Аћима Никола. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
Добојска омладинска радна бригада. 

ОРДЕНОМ РАДА II РЕДА: 
Омладинске радне бригаде: 

I Алексиначка омладинска радна бригада, 
Гружанска омладинска радна бригада, 
Сомборско-суботичка омладинска радна бригада, 
Сл 2(в о нек о-бро дск а омладе-гнска радн,а бригада', 
ТП Карловачка омладинска радна бригада, 
I Титоград(ка омладинска рчшна бригада н-а 

„Ауто-,путу", 
Ш Гар етничка омладинска радна бригада, 
I Београдска омладинска радна бригада, 
П Мостарска омладинска радна бригада. 
I Драгачевска омладинска радна бригада, 
I Пакрачка омладинска радна бригада, 
XIII Љубљанска омладинска радно бригада, 
III Загребачка омладинска радна бригада, 
XIV Дал мг, тин ска омладинска радна- бригада, 
Ш Бањалучка омладинска радна бригада, 
I Татовска омладинска радна бригада, 
II Сомборска омладинска радна бригада, 
II Словенско-приморска омладинска радна бригада, 
Косметска омладинска радна бригада; 
Моравско-студеничка омладинска радна бригада, 
СЕХХХП Београдска омладинска радна бригада, 
II Рамска омладинска радна бригада, 

IV Банијска 5 пута ударна омладинска радна бри-
гада „Ивана Гошњака", 
Пољчанска „Дакијева" омладинска радна бригада, 
III Гостиварско-тетовска омладинска радна бригада, 
II Требињска 3 пута ударна омладинска радна бри-
гада, 
XIV Сарајевска 4 пута ударна омладинска радна 
бригада „Иво-Лола Рибар", 
III Тузланска 4 пута ударна омладинска радна бри-
гада, 
Јасеничка омладинска радна бригада, 
металостругар Мартиновски Ђорђев Александар, 
ђак Фотев Ђогија Јонче, 
студент Босиљчић Јове Слободан, 
правник Кристл Петра Звонимир, 
члан Главног штаба Рајачић Лазе Милош, 
члан Главног штаба Пенезић Велимира Слободан, 
службеник Грмуша Адама Ђуро, 
заменик шефа секције Димитријевић Славко, 
старији радник Михајловић Милосава Божидар, 
радник Грујић Грује Маринко и 
заменик шефа III секције Мук Николе Илија. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
ком. штаба Мирић Петра Јово, 
сек синд. подружнице Н. Бгд. Вујатовић Марка 
Миле; 
старијег радник Лакић Благој-е Живојин; 
радници: Бокан Жарка Божо и Вербић Франца 
Јоже; 
лимар Чокорац Андрије Теодор; 
радник Скок Стевана Метод; 
студент Мишић Петра Стеван; 
службеник Павлица Николе Милан; 
ком. Главног ш т а В у к и ћ Николе Душан; 
службеник Вуксан Бранка Душан; 
ком. Главног штаба Динић Петра Боривоје и Мер-
вић Игор; 
службеници: Панић Гаврила Свето и Томић Љубо-

мира Славко; 
Букарица Масловара Ђуре Никола; 
зам. ком. II секције Јовановић Милутина Дра-

гомир ; 
службеници: Ступар Николе Милан и Деспотов 

Вите Савета; 

ОРДЕНОМ РАДА III РЕДА: 
сан. референт Хоџић Османа Мунира, 
синд. функционер Станојевић Велимир, 
електромеханичар Тасић Петра Јован, 
учитељ Сарачин Шу,кеије Ешреф, 
земљорадник Јованић Стаменко, 
чл. главно-г штаба Црномарковић Марка Ду-

шанка; 
студент Томановић Крсте Милосав, 
трг. помоћник Рустамшшић Хуср-ефа Ба-кир, 
студенти: Таракчија Бећ-ира Ејуп, М-арковић 

Саво Мирк-овић Јована- Мирко к Салтарић Ивова 
Фани; 

ученик Јерковић Ђуре Иво, 
службеник Стаменовић Чедомира Јеленко, 
земљорадник Алековски Антона Зарија, 
службеници: Вукотић Драгољуб, Рајшић Павла 

Љубомир, Мила-чић Милићев Иван, Ери ета Тодора 
Стеван и Хасинбеговић Бехбије Медо; 

мл. радник Допуђа Сава; 
земљорадници: Меркас Славка Иван, Симеуновић 

Петра Славко и Стојановић Цвике Рајко; 
службеници: Фабијан Јосипа Бојан и Живковић 

Братислав; 
ученик Митровић Душан, 
радница Богдановић Богдана Перса; 
службеник Димић Миодрага Предраг; 
земљорадници: Гусра Алојз и Хаиисфендић Сафат; 
пензионер Конџић Шефко; 
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радница: Кршић Јоси,п н Митровић Милосава 
Радић; 

пекар Поповић Саве Раде; 
радници: Пушић Живко и Станимиров Жарка 

Милош; 
ђак Томаш Перија Јосипера; 
земљорадиик Томашевић Јелена Раде; 
обућар Урошевић Милована Живан; 
ком. Главног штаба Селигор Драго и Варл Томо; 
в. д. ком. Гла-вног штаба Подлипец Франц; 
зам. ком главног штаба Цетина Мијо; 
Шкрињар Бранко; 
земљорадник Вићентијевић Милорада Миливоје,' 
радник Живковић Братислав; 
минер Франеш Косте Јован; 
фискултури!! референт Костић Бранко; 
ком. бригаде Живковић Жика; 
Илић Миливоје; 
пом. нап. управе Лончар Стјепана Мартин; 
службеник Педић Милана Радмило; 
студент Ивовић Димитрија Слободан; 
службеници: Растовић Богдана Слободан и Боце 

Нике Дане; 
студент Аћимовић Велимира Љиљана; 
радник Јакић Андрије Ратомир; 
службеник Дилбјеров Илије Тодор; 
ђак Перовић Благоје Милош; 
ком. главног штаба Векић Душана Ђуро; 
ком. бригаде Стојановски Лазара Ацо; 
ком мин. бригаде Дачевски Глигоров Перо; 
зам. шефа: Доковски Алексе Ђерђе и Јовановски 

Глигора Славко; 
чланови Главног штаба: Ивановски Грозданов Сан-

дро и ЛЕСКОВ Богоје Лазар; 
студент Момир овски Наумов Томе; 
зам. ком. гл. штаба Тетовски Иванов Васил; 
Исаиловски Лисков Борис; 
намештеници: Туртић Ђорђа Михаило и Спасојевић 

Благоја Небојш-а; 
Алексић Лазара Саво и Новаковић Ђоке Саво; 
службеник Ћуковић Мирка Љубоје; 
ком. бригаде Реновица Миливоја Рајко; 
упр. поште Кајтазовић Хасан; 
ком. бригаде Галијашевић Ћазим и Крагуљац Пере 

Мила; 
Куртеша Ахмета Рахман; 
службеник Дебељаковић Милутина Станко; 
Карановић Ва .̂4 Михољка; 
Бригадир Самарџић Меха Мухарем; 
официр ЈА Прибишић Луке Душан; 
Кораћ Мил.ка Миладин; 
ком. гл. штаба Пухак Славка Ивана; 
ком бригаде Милетић Петра Бранко; 
Васиљевић Драгутин; 
интендант Новак Милан; 
студент Бутковић Луке Бранко; 
радник Коренић Андрије Андрија; 
ком. бригаде Зергелерн Јосипа Сергије; 
Сабол Ивана Мишко; 
ком. главног штаба Јозић Мије ЖивкоЈ 
пом. директора Суљетовић Мује Хасиб; 
ком. бригаде Посета Миро; 
ком. гл. штаба Маркић Стане; 
земљорадник Тадић Антоније СтојанЈ 
оф. НМ. Сардовски Милана Тоде; 
службеник Потжај Мирко; 
земљорадник Нинковић Богдана Боро; 
службеник Стефановић Драгољуба Слободан и Та-

нић Танасија Никола; 
ко-морац Те дишић Т-оме Тома-; 
земљорадник Црнко Јосипа Матија! 
службеник Цецић Петра Иван; 
радник Страхинић Милорада Милан; 
земљорадник Андрић Милоша Млађен; 
студент Видановић Филипа Иван; 
намештеник Тодоровић Љубомира Александар; 

кројач Јазбић Марка Никола; 
радник Савовић Михаило Ђуро; 
намештен,ицн: Јефтић Лазе Дана, Јефтић Јер-е-

м-ија Богос,ав-а, и Ненадовић Павла Милорад; 
стругар Куршимовић Ђорђа Милорад; 
намештеник Климпл Ивана Ленка; 
радник Симић Милана Драго; 
земљорадник Згонц Штефана Рајко; 
Сертић Јосипа Владо; 
радник Колар Антон. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
зам. ком. бригаде Корајац Ферид; 
ком. бригаде Јовановић Велимира Милорад; 
зам. ком. гл. штаба Јелић Живота; 
Ковачевић Новака Брана и Јовановић Миљка Ми-

лан ; 
радници: Станковић Драгољуба Ратко и Зелић 

Шиме Марко; 
земљорадници: Илић Драгослава Радомир и Јови-

чић Милорада Бошко; 
ком. бригаде Јурушић Раде Славко; 
Муњиза Лазара Љубиша; 
конобар Ковшца Антона Здравко; 
студент Милосављевнћ Зарија Радмило; 
намештеник Лончарић Мате Вељко; 
фискултурни инспектор Јовановић Милоша Мио-

драг; 
инструктор главног штаба Глигић Трифуна Ду-

шанка; 

МЕДАЉОМ РАДА: 
столар Стаменковски Милана Стојимир; 
домаћица Старевић Илије Стана; 
вемљорадник Тодоровић Драгољуба Слободан; 
ученик Велимировић Војислава Славко; 
службеник Агић Ху се Сабит; 
зам. шефа Јакимовски Богатинов Стојан; 
Колевски Ристов Васил и Спирковски Гогов Трпко; 
ком. друге карловачке бригаде Огорац Ивана ИванЈ 
култ. просе, референт Бусаров Георгијев Стојко; 
студент Зиманић Душана Гојко; 
бриг. прве пиринеје- Димитров Мих-аилов Стони; 
бриг. седме Сл-ав. бригаде Луковић Стевана) Иван; 
бербер Арсовски Дане Трајче; 
намештеници: Поповић Радована Радивоје и Бурсач 

Ђуре Саво; 
земљорадници: Чернстић Ивана Емил и Пејовић 

Ђуре Андрија; 
намештеници: Буковчан Петра Јосип, Стефановски 

Бориса Цветко, Шошевић Мује Хамид и Вуксан Антона 
Евица; 

месар Живановић Степана Филип; 
земљорадник Јурковић Драгослав; 
Кондић Ибраима Савко; 
земљорадници: Костић Милинк-а- Недељко и Ми-

лаш-ин овић Станка Никола'', 
б,рит, винко,вачке бригаде Нешић Гавр-е Јулка; 
радник Новаковић Пере Ђуро; 
земљорвдник Рајгић Јеврема Милош; 
Богдановић Светислава Драгомир, Милосављевић 

Милутин, К-арић Војислав, Зерић Милан и Маглић 
Миленка Миодраг; 

ком. чете Нетрашковић Живка Никола; 
' Нелу Едвард, Кунендић Јакова Марко и Хохмаи 

Јована Антон; 
бриг. друге минерске бригаде Симић Меда Душан; 
ком. чет-е Горички Маринка Александар; 
руководилац ом ла деда. одељ. Гл. штаба Филипов 

'Љубина; 
ком. бригаде Ћуковић Николе Милан; 
инструктор штаба Јевђовић Добривоје и Премасу-

нац Симе Остоја; 
култ. просе, референт Јовашевић Чедомира Огњен; 
ком. бригаде Глумашевић Драган; 
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механичар Делалић Ислама Ћазим; 
лом. директора Бабајић Сенфа Абаз; 
инструктор Главног штаба Средић Лазара Марко; 
инструктор Лук,ић Ристе Загорка; 
заменик шефа Торбица Јове Стјепан; 
инструктор Милановић Новака Ђурађ; 
службеник Салкшда Ибрахима Мухамед; 
чл. гл. штаба Фра,пчешевић Фрање Иван; 
Живковић Ђорђа Вељко и Кончић Шефке Сифа; 
служб-еник Суљевић Мехо; 
радници1: Ивиш Анте и Чето јешић Живко; 
магациснери: Исаковић Беге Хасан, Мићић ,Бла-

гоје Радојица и Драганић Светозар; 
брава,р Пантић Степе Славко; 
чл. штаба Кем-шц Дра,го; 
намештеник Чаушевић Хаме Ћазим; 
службеници: Крејић Михајла Мирко и Ш-абић 

Аласе Мехо, 
ћак Кончар Геце Илија; 
интенд. гл. штаба Смиљанић М-арка Ј ас ик-о; 
ком. бригаде: Ра-хтср"' Карла Франц, Голубо-вић 

Вјекослава Т-о-мислав, Врлебић Људевит, Кандија 
Ивана Лов,ре и Ђу.ран Штефа Јос,ип; 

ком. чете Д р а г и ш и ћ Луке Драган; 
ком. гл. штаб Вар-га,ш Фрање Иван; 
Бо-шк,овић Лукић Милица-; 
статистичгр Иносављевић Раде Цветан; 
учитељ Поповски Јакимо,в Душан; 
радница' Ха,џи Никол-ова- Меп че; 
Коне,веш Ра ми-о,в Боро и Мангов-ски, Крстев 

Алексо; 
кроја-ч Здрашк,свски Андрејев Живке,; 
инструк. гл. штаба Г епос им,ове ки Јорданов Бело; 
поручник Славковић Владимира, Мл-аден, 
подо,фицири: Тале,вски Ангеља Вељ,а, и Трифуно-

вић Тоде Никола; 
пекар. рада. Вукел-ић Томе Маркс; 
настао, фискул. Жарковић Николе Бра,тислав; 
аемљорадн. Тодоровић Славко; 
дом,аћица Томић Пеј-а; 
аемљорадн. Башрија Иван; 
бриг,а-дир Ж,гањев Матије Матија; 
лемљо,р ади. Жив,а ко Ј-о це Глигор 
службен. Ш-с-мсо Ахмет Ситница; 
рад,ник Зечевић Па.ула Марко; 
фризер Кунић Лазара Владимир; 
намештеници: Лазић Сретен и Ша,рац Крсте Вук; 
вемљорадник Милосаељевић Видосава Живојин; 
радник Грбић Милош,а- Бр-анко; 
намештени ци: Јовић Милана Ди мет рије и Пав-

ловић Драг-ослава Бранислав; 
радник Аџ-св-ић Мехмеда Ал-и ј-аг, 
рибар Чеке Фе,ренца Ј-аже; 
вемљорадн. Јан-кобовић Петра Милош; 
ученик Сатир ов, Круно Спасо; 
фиск. инст.рук. Томашевић Лаз-ара Мо-шо; 
шниеште н-и-ци: Кукић Раде Никола, вранчић Ви-

Благоми,р -и Ра-до-сављевић Живојина Милутин; 
ковач Гагић Новака, Велимир;' 
Станиши-ћ Данила Бош-ко; 
ивмештеници: Ристић Димитр,ија Жарко-, Антељ 

Саше Го-јко и Сахачић Ну рије Фехим; 
сл-ужбеник Петровић От-аноја Бранислав; 
радник "Ракић Петра Живојин; 

! вемљ-орадн. Режи Карла- Јанош; 
; руда-р Савић Јована Радисав,; 
; радник Стојаковић Добривоја- Душан; 
( трг. пом; ћ. Лазаревић Драг-омира Јордан; 

вемљорадник Буха Са-ве Иван; 
студент Ди,здравић Решида- Алиј-а-; 
машиниста Будисав/ђевић Николе Никола; 
бријач Братова Франца- Стане; 
намештеник Ђаковић Раде; 
земљорадник Текић Саватија Мијодраг; 

намештеници: Павлица- Дане Јовица- и Бегић Ос-
ма-на Мухамед; 

машин, бравар Бељан Матије Станко; 
трг. помоћник Цићовић Наума Вуцић; 
к,о-лар Ђурковић Валентина Филип; 
службеник Јолески Петров Славо; 
ђ-ак Комбол Ј-ура-ја Иван; 
земљорадници: Кнежевић Стевана, Бранко и Кне-

ж е в и ћ Луке Петар; 
намештеник Косо Иштвана Ференц; 
земљорадници: Кузељевић Миленка Рељо, Ма-

мић Јаков и Марковић Селена Сида;, 
ђак Марков,ић Ивана Иван;-
домаћцца Мих-а,јловић Васе Јулка-; 
земљорадниц,и: Михаиловић Кост гдина Мили-в-ој 

и Милан,овић Божидар; 
ученик Мицкић Радимира Славко; 
земљорг-дник Мирчић Ср-бислав; 
ћак Мишковић Марка Балда-; 
рудар Дундара Фрање Јаков;. 
Трну тац Ивана Лука: 
студент Шаиновић Митар; 
Коси,р Каје Милица; 
студ-ент Логар Лојзе; 
просе. реф. Барборић Боштјан; 
ма,дров. п,ри гл. штабу 3-абуксвец Јожа; 
пом. шефа град. Семић Стане; 
инетруктори:' Подбој Иван, Са,рић Миј-о и Хро-

ватин Бошко; 
зам. ком. бриг. Лутман Милан; 
култ. просе-, реф. Малежић Матија; 
зам. ком. бриг. Г-ајић Стојан; 
ком. брит. Еру м-а-ц Штефан и Межнар Франц; 
култ. просе. реф. гл. штаба Т-рш-а-р Јоже; 
ђак Гојков,ић Лаве Милан; 
намештеник Алексић Милорад; 
пека,р, ,помоћ. Антић Јунуза Сафет; 
земљо рад ник Антониј ев ић Петер; 
намештеник Ар.ти Алојза Силвестер; 
земљорадник Ароић Славка Љубив-о-је; 
иамештеници: Авдагић Авде Сабит и Аврамовић 

Душана Маринко; 
зидар Балшић Петру Динко; 
намештеник Ц-енић Велисава Вера; 
земљо,рада ик Церовић Обрад; , д т - рф- " 
столар Црначки Изи д-о ра, Иран: " -
намештеник Чаваљуга Новица; - - . 
ћак Дајкић Фикрет; 
земљорадник Ђокић Зл ати мира Бранислав; 
службеник Ђу раш Видао;-
намештеник Грочун Ју,ре; 
служ-беник Хамид Мехмеда Сађак; 
бравар Јелић Стеван,а- Рикардо-; 

V земљо,радник Јовић Драгослав; 
службеник Ј-укић Стјепана Антон; 
ра,дник Кнеж-евић Јосип; 
земљо,ра ди ик Кнежевић Јов-о; 
службеници: Коруновић Шана Јаков и Лончаре-

вић Алојз; 
ђак Маричић Радмила Љуб-ор-ад: 
-аутонмех. Милојков,ић Стјепана Ив-ан; 
намештеинц,и: Милошевић Катица и Митић 

Тројан; 
ђак Нејкова "Николе Лидија; 
намештеник Новичић Милоша Живота; 
земљор-адници: Панић Грујица и Павковић Кр-сте 

Чед-омир; 
домаћиц,а- Петровић Чедомира- Љубинка; 
земљорад.ници: Поборник Беле Антун и Пољак 

Николе Милан; 
домаћица Прчић Грге Марија; 
ђак Радановић М. Св-етозар; 
земљорадници: Ристић Жарко и Симатовић Јо-

вана Здравко; 
намештеник' Стев-овић Милић; 
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службеници: Стојковић Светомир, Војин Милоша 
Петар и Бељић Стој дв; 

намештеник Вепечки Душана- Жарко; 
к,ројач Жегарац Дане Ђу-ро; 
подофицир. Ај ; 5101 ',Адама Осман; 
намештеник -Анђелковић Драгољуба Петар;" 

-,Ј'. студент Ашанин Ђоке. Мило; 
" службеник Б-вански Драгутина Светозар; 

нам--ештеник Чанак Сада Никола; 
подофицир Гајић Милутина Живко; 
на мештер.ини. Дими!, . Лр.тутина Александар И 

Лимит ри ј-евић- Светолика радојица; 
подофицир ЂорђевИћ"'Стојка Никола? 
намештеник Д р а т ^ Станка Уро-ш ; 
ков. ток):р Змрва-тић Фрање Ото; 
намештену Им-еншек Антона Тони; 
подо-фици.р Јакимовски Арсе Илија-; 
иамештенмци: Лазаревић Косте Петар, Медвед 

. Викто-р:- Виктор и Мило-јица Сто-јана франка; 
. подофицир Милошевић Вид-еаа Живојин; 

^ намештеници: Миловић Ђорђа Миленко и Паж-
^ тић Младена Радојко; 

кастав. фиск. Павловић Милив-о-ја Чедомир; 
Л С - намештеник Пешић Милоша Бранко; 
^ . р-адник Покус Славка Габријел; 

н-амештеници: -Ра'ић Мил-орада Раденко и Руд-
кодин Р.адивој.а' Миладин, 

земљорвдиик Абрамовић Сретена Др аге л.уб-Ј 
студент Бранд Станислав; -

ј ^ / учитељ Ло-в-рић Ивана Иван; 
намештеник М.ајић Цента на Јур-е; 
учени-к Максимовић Сп,асоја Максим; 
намештеник Маљковић Мирка Или-ја; 
ђак Николић Вера; 

ВидеЛ. Орешковић Вецеслав; 
земљорздник Пешић Хуса'; 
сарач Сав би Ив зи; 
сер. матурант Шваб Анђ-елка Анђелко', 
намештеници: ТрпуТЕр Ивана Лука и ВелтрДм 

Фр-анц; 
студент Даоукидсгс Памте Димитрије; 
кројач, ради. Хивзија Алишами Алем осић; 

^ вемљсрадник Иванчић Антона Ј-озо; 
. намештен/ик Кранзц Карела Емил; 

студене Крстић Косте Љубин,а; 
учен-ик 'Милошевић Пет,ра' Теодор; 
намештеник Нешковић Животе Олга; 
радник Николић Радо-ван; 
земљом лн-ик Половић Милутина Милисав; 
столар Петелин Ивана Фран-ц; 
рад-ници: Поповић Лазара Милош и Сав-ић" Дрв-

гсљуба Јосиф; ^л .-с' г 
новинар Сим-о-н-ов Ле-о,т^мкВ у, д ф л-ап; 
земл.ор ади ик Вишњић Н В ^ л ф ^ е н а д; 
домаћин-: А џ е м о в и ћ Мффеда' Ајиша; 
ШГљораднициг -Алексић ' Мл-звф^"4 и Аљвча Р-аде 
5ш; . ; 

рад нине Бо ж о А М у ота г ј ^ И бр-п; 
з јшљорад-ник ррВДарзјвдтВД 

: Чу т.ги Ст,!;-, н Ш р С Т ш с Ј ^ к о - ; 
'СТ^Л. радила. Дс улић Б о ^ о ^ ' 
зелГљорадздк До брадић Јан^Три,по ; 
оутг^мех. Гл ита Павле; \ ^ 

радвмпцћ Г - - Хас.:: и Голубић Вид; 
зе--дар Гуја Петра Л^,шпа-
дом,; ћи ца Хитан ић 
ученик Јовановић ТппТк-.^-"Жвркоу-; 
ћак Јуре јевић Мил^ Миле;;-
земљорадници: К ' е Ж , Р Ж М Ш и МустаЦ 
II К п п с ћ 1 - ЧкЈ? 

ПлЈомК 

Аде-н Бор.тао 
земљсгедиик Па вл 

- домаћица Петкова-

Издавач: „Служ 
Директор и 

радник Петрановић Драгутина Гојко; 
ђак Попов-ић Пиреа' Василије'; ( ' 
радница Радуловић Пере; Мира; 
земљорадници: Ристић Миодрат и Ри-зо ДмифМ 

Рт.ого; у,Чј? 
студент Скитарелић Б-орис! Борис; 
земљорадници: С т о ј а н е ^ Илиј,а -и ШеноиК 

Мурат; - ,Ј. 
нај: ра,тник Штанц Антона Матеју 
пекар Тр-ебињац Кр тате Т ч ф ц 
земљорадници: Тр-охић За-ј-ин и Мићић СЛЈ 
намештеник Тмушић Обрада) Јован; 
крој. радница! Стошић Динка Зденка; 
земљсра,диик Балаба,н Јова; 
службеник Ђурић Војислав; 
земљорадници: Биндер: Роде Дејан и 

Радована Г О Ј К О ; 
диспечер Мујић Мухамеда Мух,а,рем; -
земл оралним-Була-т Даворин; 

- Студент Абафа Ђорђа Мира-. ^ . ^ 
Бр. 19? 

17 децембра! 1948 година 
Беогр-ад 

Рекретар, Пре-тсвдЈИИ^ 
М. П ерункч^ћ^ и ив̂ши и ч и м ' и ш ! ^ ^ ^ ^ ш и м ш Д 

С А Д Р Ж А Ј I 'Т. 
О ш -

90. Обавезно тумачење чл. 27 Зак-опао војној 
обавези државља-на Федеративна Нар,од' Ш 
не Републике Југаславије — — 

91. Обавезно тумачење ч-лана 17 Закон,а о 
државној арбитра-жи 

92. Обавезно тумачење по питању права- на-
родних одбора на-сеља да одређују пре-
кршаје ' и в-оде админ и с тр ат и,ви о -казн-ени 
поступак (чл. 4 у вези са чл. 9 и 11 и 
чл. 58 Основно,г закона о пр екранима — 

9в. Указ о одређи,вању ЕлеКтропривредне 
школе у Сарај,еву за установу општедр-
жавног зн,а-чаја ;— — 

94. Указ о одређивању Рибарствене станице 
у Дубровнику за установу општедржав-
ног значаја ' 

95. Указ о одређивању п,редузећа Трговсш 
подјетје „Жит-о1' у Љубљани за! предузеће' 
општедржа,вног значаја — — —-

96. Ука-з о одређивању неких предузећа еа 
предузећа општедрж-г^ног значаја 

97. Указ о одређивању неких предузећа за 
предузећа ОПШТИЈИ а вио г зцачм^вГ" 156 

98. Уредба о оснивању Генералне дирекције 
војног грађевинарства и главних дирек-
цију-во јно-грађевинских предузећа и о 
укидању Уредбе о оснивању Главне ДИ' 
РЕКДШФ з̂а ВОЈНО гр-а-ђење Министарства 
нарЗКЈкдбоане . : Г Г л т ^ 155 

99АНаредба о" извршењу плана г р а ђ е в и н с к и х ^ . 
" 61ЖМГ4 у 1949 години — Јб? 

100. ПраТрШик за извршење Царинског ба-
л , к о ^ ^ — 

Нот. Правилник о организацији и раду ко-
,миси,ја за! радне норме У металуршке^ 
и матичној индустрија — 

102. Упутство о примери \ П^Л^пЛ^ -^вту-тн^-м и 
селидбеним троп ,у 
жбеника на с л у ж б е н е ц^,етит-у, 
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'Б^-тка Ађ^орад; 

ТГ,- (Г — '.'--' ^ — 1 ^ ). : 1 '1-ј^Г"Г ^ " Т Г 

Г ФНР^Дг-^иовинарскО издаваско предузеће — Београд, бранкова 20. 
уред^ш^ Слободан М. Нешовић. Мајке Јев^рСн^ие бр. 20 —' Штампа 

осдрвенсадг штампарског предузећа, Београд 
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