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489. 
На основу члана 4 Закона о кретању на граници 

дописујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПУТНИМ ИСПРАВАМА 
ЗА ПРЕЛАЗ ПРЕКО ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ 

Члан 1 
У члану 2 тачка 4 реч „исељеничке замењује се 

са „стална". 
У члану 5 став 1 реч „исељеничке замењује се 

са „стална" а у ставу 2 истог члана реч „исељенич-
ких" замењује се са „сталних". 

Члан 2 з 
Овај правилник ступа на снагу даном објављива-

т и у ,Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југослвије". 

IV бр. 4459 
11 јуна 1949 године 

Београд 
Потпретседник Владе ФНРЈ 

и Министар унутрашњих послова, 
Александар Ранковић, с. р. 

490. 
На основу чл. 23 Уредбе о међусобном плаћању 

у привреди („Службени лист ФНРЈ" бр. 103/47) из-
дајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ПОСТУПКУ ПРИ НАПЛАТИ РЕПАРАЦИОНЕ И 
РЕСТИТУЦИОНЕ РОБЕ НАМЕЊЕНЕ 

И НВЕСТИ ЦИ ЈАМ А 

1) Сви инвеститори, који приме робу од Репара-
цноне комисије, дужни су да потврде пријем робе и 
у потврди назначе број своје партије финансирања 
опреме, као и наведу тачан назив кредитног преду-
зећа код кога се ова партија води. 

2) Ако се ради ванредних (ванпланских) испорука 
репарационе и рестАтуционе робе кредит за опрему 
смањи у тој мери да инвеститор не може услед тога 
да изврши план опреме дужан је да одмах тражи по-
већање кредита за опрему. Исто тако они инвести-
тори који приме репарациону и реституциону робу 
а уопште немају отворен кредит за финансирање о-
преме дужни су одмах дс тај кредит затраже. Захтеве 
за кредит инвеститори ће упућивати свом администра-
тквно-оперативном руководиоцу. 

3) Кажњавање за прекршаје ове наредбе вршиће 
се по Уредби о финансиским поекршајима („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 8/49). 

Бр. 21381 
28 јуна 1949 године 

Београд 
. Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

491. 
На основу чл. 2 Уредбе о државном житном фон-

ду и оснивању и раду Дирекције државног житног 
фонда, у вези са чл. 25 Уредбе о откупу житарица у 
економској 1949/50 години, у сагласности са Мини-
стром пољопривреде ФНРЈ и Министром финансија 
ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОЈ ПРОДАЈИ УШУРА СА ВРШАЛИЦА И 
КОНТРОЛИ ВРШИДБЕ 

1. Пољоприаредно-машинске станице и индивиду-
ални сопственици вршалица дужни су продати овла-
шћеним откупним предузећима све количине житари-
ца које примају од произвођача на име накнаде у 
натури за извршену вршидбу (ушур). 

Државна пољопривредна добра дужна су про-
дати откупним предузећима сав ушур који приме за 
вршидбу туђег жита. 

Земљорадничке задруге које врше сво1им врша-
лицама дужне су продати откупним предузећима сав 
ушур који приме за овршене количине туђег жита. 

2. Ушур се одређује у проценту од овршених ко-
личина житарица. Проценат ушура прописаће мини-
стри државних набавки народних република, с тим 
да у оним крајевима где је уобичајен начин вршидбе 
путем сталних вршидбених дружина буде обухваћен 
и онај део ушура који је досада даван таквој дружи-
ни у натури као награда за извршену вршидбу. У 
овим прописима потребно је означити који део од 
укупног процента ушура за поједине типове вршали-
ца припада за рад вршалица, а који део сачињавају 
раније радничке награде. Висина овако одређеног 
процента ушура не може бити већа од досада пропи-
сане на име употребе вршалица и радничких награда. 

3. О раду сваке вршалице водиће се књига вр-
шидбе која ће садржавати: а) датум вршидбе, б) ме-
сто вршидбе, в) презиме и име сопственим овршеног 
жита и његова ближа адреса, г) количину свршеног 
жита по врстама, д) колико је часова вршалица радила 
у току дана, ђ) количину убраног ушура по врсти 
и квалитету (податке о квалитету треба унети изнад 
података о количини), е) датум предаје ушура откуп-
ном предузећу, ж) количину предатог ушура по врсти 
и квалитету, з) укупну вредност продатог ушура и 
потврду откупног. предузећа о пријему ушура са 
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ознаком назива и седишта откупног предузећа које 
је ушур примило и исплатило. 

Књигу вршидбе израдиће министарство државних 
набавки народне републике и послаће је свим сре-
ским (градским) народним одборима у оном броју 
примерака колико је у коме од тих одбора регистром 
вано вршалица. 

Књига вршидбе мора бити повезана и нумерисана, 
а број страна оверен од среског (градског1) народног 
одбора код кога је вршалица регистрована. 

У пољопривредним машинским станицама водиће 
се књига вршидбе на досадашњи начин, с тим што 
ће се у књизи поред количина означавати и квалитет 
убраног ушура. 

Књигу вршидбе воде контролори на вршалици 
према тачци 10 ове наредбе. 

4. Индивидуални сопствендци вршалица дужни су 
претходно регистрован вршалице и добити овлашће-
ње за рад од извршног одбора среског (градског) 
народног одбора на чијем ће подручју вршалица ра-
дити. , 

5. Извршни одбор среског (градског) народног 
одбора одредиће за сваку вршалицу, без обзира ко 
је њен сопственик, рејон рада и плански задатак у 
погледу количина житарица по врстама које врша-
лица треба да с:;рши, као и количине ушура по вр-
стама који сопственик вршалице, у смислу тач. 2 ове 
наредбе, треба гл убере и прода одређеном откупном 
предузећу. О свему овом извршни одбор среског 
(градског) народног одбора издаће сопственику вр-
шалице решење. У решењу треба навести који се про-
ценат убраног и продатог ушура сопствени^ врша-
лица исплаћује на име употребе вршалице, а који 
не, према прописима тач. 8 ове наредбе. Решење ће 
се доставити и откупном предузећу. 

6. Да би распоред радне снаге на вршалнцама био 
правилан и без штете по употребу радне снаге у 
осталим гранама привреде, срески (градски) народни 
одбори одредиће највећи број радника по појединим 
групама који је потребан за правилно одвијање вр-
шидбе, и то за сваки тип и капацитет вршалице. При 
томе ће се водити рачуна о Наредби Министра рада 
ФНРЈ бр. 6767 од 7 јун? 1949 године као и о искустви-
ма из ранијих година. Број радника унети у решење 
из тач. 5 ове наредбе. 

7. Сопственик односно румовалац вршалице вр-
шиће исплату радника према Наредби Министра рада 
ФНРЈ бр. 6767/49 новцем који ће као аконтацију 
примати од откупног предузећа. Исплата радника вр-
шиће се једном у недељи. По извршеној исплати 
сопственик вршалице предаће платне спискове откуп-
ном предузећу л извршити обрачун изузете аконта-
ције. Откупна предузећа су дужна да воде евиденцију 
о изузетим аконтацијама и да нову аконтацију издају 
само пошто је ранија обрачуната. По завршетку 
вршидбе сопственик вршалице је дужан извршити са 
откупним предузећем коначан обрачун, што ће се кон-
статовати у књизи вршидбе. 

Сопственик вршалице продаваће сав убрани ушур 
оном откупном предузећу које му Је у решењу из 
тач. 5 ове наредбе означено, одмах а најкасније у 
року од 2 дана од убирања. Превоз ушура дужан је 
вршити сопственик вршалице. 

8. Откупна предузећа примаће од сопственим 
вршалице сав ушур који је овај од произвођача убрао 
према прописима из тач. 2 ове наредбе. Код исплате 
примљеног ушура откупно ће предузеће поступити 
по следећем: 

-а) онај део ушура чија вредност у новцу прет-
ставља накнаду сопственик^ вршалице за употребу 
машине према решењу из тач. б ове наредбе, испла-

ћиваће сопственику вршалице по одређеним откуп-
ним ценама; 

б) онај део ушура који је раније сачињавао рад-
ничке награде у натури, а који је сада обухваћен 
откупом, откупно предузеће сопственику вршалице" 
неће исплаћиван. ,г 

9. По завршетку вршидбе откупна ће предузећа 
вредност ушура из тач. 8 под б), израчунату по одре-
ђеним откупним ценама, одбити од укупно издате суме 
новца за исплату радника на вршалици према платним 
списковима, а разлика ће се откупним предузећима 
регресирати. 

Детаљнији поступак по овоме регулисаће се по-
себним упутством. 

10. Министарства државних набавки народних 
република обезбедиће из откупне мреже потребан 
број контролора за контролисање вршидбе. За сваку 
вршаћу гарнитуру, без обзира ко је њен сопственик 
мора бити одређен по један контролор који ће бити 
присутан за све време трајања вршидбе и без кога 
вршалица не може почети рад. За свој рад контроло-
ри одговарају среским народним одборима и откуп-
ном предузећу. 

Распоред контролора на поједине вршалице вр-
шиће срески народни одбори који ће преко њих кон-
тролисати правилно и правовремено испуњење плана 
вршидбе, као и правилно убирање ушура. 

11. Дужности контролора на вршидби нарочито су; 
следеће: 

а) да воде књигу вршидбе предвиђене у тач. 3 
ове ^наредбе; 

б) да се старају да се сав ушур убере одмах при 
предаји свршеног жита произвођачима, па ће у ту 
сврху осигурати од откупних предузећа' за жита-
рице потребну амбалажу и побринути се за привре-
мени смештај ушура до отпреме; 

в) да осигурају дневно или најдаље дводневно 
отпремање убраног ушура у најближу откупну ста-
ницу предузећа за откуп житарица; 

г) да у сарадњи са претставником синдиката по-
љопривредних радника путем овере платних списко-
ва осигурају контролу плаћања радника. 

д) да воде рачуна колико је који радник учество-
вао у извршењу планског задатка вршалице и да о 
томе по завршетку вршидбе поднесу извештај оном 
среском (градском) народном одбору код кога је) 
вршалица регистрована; 

ђ) да по завршетку закључе књигу вршидбе и 
поднесу је на преглед среском (градском) народном 
одбору где је вршалица регистрована. 

12. Да би се обезбедило брзо и правилно убирање 
ушура, откупна предузећа морају овај посао схватити 
као један од својих основних задатака. У том циљу 
потребно је да откупна предузећа одржава ју сталну 
везу са контролорима на вршидби. 

13. На основу извештаја контролора вршидбе из-
вршни одбор среског (градског) народног одбора из-
даће радницима који су учествовали на вршидби 
потврде на основу којих ће они купити од овлашће-
них предузећа ону количину пшенице која им при-
пада по Наредби Министра рада ФНРЈ бр 6767/49. 
У потврду треба унети: презиме и име радника, ме-
сто његовог сталног боравка, и количину пшенице 
коју овај има право да откупи. Ово се право радника 
остварује код оног откупног или дистрибутивног пре-
дузећа у чијем рејону радник стално борави а ко је 
за ово одреди повереник за трговину и снабдевање 
среског (градског) народног одбора. Продаја пше-
нице радницима извршиће се, до 1 октобра 1949 го-
дине. Ако услед местимичног закашњења вршидбе 
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ово не буде могућно, срески (градски) народни одбор 
означиће у потврди рок у коме ће се куповина оба-
вити. 

14. Индивидуални с о п с т в е н и к вршалица који 
немају житарица у количинама потребним за исхра-
ну, а нису на обезбеђеном снабдевању нити примају 
житарице као чланови вршидбене дружине, добиће 
од извршног одбора среског (градског) народног од-
бора потврду на основу које могу у месту свог стал-
ног боравка купити 200 кг односно одговарајућу 
део од ове количине пшенице, сразмеран извршењу 
планског задатка вршалице. Срески (градски) народ-
ни одбори издаваће ове потврде на основу извештаја 
контролора вршидбе. 

15. Уколико радња не садржи обележја кривичног 
дела, казниће се новчаном казном до 20.000 динара 
или поправним радом до 2 месеца: 

а) сопственик односно руковалац вршалице који 
без оправданог разлога не изврши плански задатак 
вршалице као и онај који не изврши правилну и бла-
говремену исплату радника, или обрачун примљених 
аконтација у смислу тач. 7 ове наредбе; 

б) контролор вршидбе који без оправданог ра-
злога не изврши коју од дужности наведених у тач. 
11 о.ве наредбе; 

в) лице које спречава или омета правилно обавља-
ње вршидбе. 

Административно-казнени поступак по прекрша-
ј а из ове тачке воде извршни одбори среских (град-
ских) народних одбора. 

16. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије", 

Бр. 2219 
28 јуна 1949 године 

Београд 
Министар државних набавки, 

Јаков Блажевић, с. р. 
Сагласни: 

Министар пољопривреде, 
инж. Мијалко Тодоровић, с. р. 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с, р. 

492. 
Ца основу члана 6 Уредбе о радним нормама 

^,Службени лист ФНРЈ" бр. 109/48) издајем 

Н \ Р Е Д Б У 
О РЕВИЗИЈИ РАДНИХ НОРМИ 

У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

1) Министарства грађевина народних република 
односно министарства под чијим се руководством на-
лазе предузећа која изводе специфичне грађевинске 
радове, извршиће до 1 августа 1949 године ревизију 
свих радних норми (позиција и подпозиција) које 
се, у просеку у народној републици, пребацују више 
од 5%. 

2) Ревизија радник норми, а п р в е н с т в у радних 
норми које се на основу података из радних налога 
показују као најнереалније, извршиће се методом 
техничког нормирања (Правилник о начину утврђи-
вања радних норми у грађевинарству техничком и 
иекуственом методом). Радне норме, за које се до 1 
августа 1949 године не изврши техничко "снимање, 

ревидираће се искуствеиом методом, с тим да се њи-
хово проверавање методом техничког нормирања из-
врши накнадно. 

3) Министарства која врше ревизију радних нор-
ми за специфичне грађевинске радове достављале 
елаборате техничког нормирања са подацима о ре-
визији радних норми територијално надлежном ми-
нистарству грађевина народне републике у року од 
Дб дана по спроведеном поступку ревизије, 

Министарства грађевина народних република до-
стављаће Министарству грађевина ФНРЈ у року од 
20 дана по спроведеном поступку ревизије радних 
норми, елаборате техничког нормирања са подацима 
о ревизији примљене од министарстава која су извр-
шила ревизију радних норми за специфичне грађе-
винске радове, као и елаборате техничког норми-
рања са подацима о ревизији за радове за које су 
ревизију извршила министарства грађевина народних 
република. 

У роковима из става 1 и 2 достављаће министар-
ства која врше ревизију радних норми за специ-
фичне грађевинске радове, односно министарства 
грађевина народних република и елаборате технич-
ког нормирања са подацима о ревизији, за радне 
норме ревидоване искуств.еном методом које ће се 
накнадно проверити методом техничког нормирања. 

4) Јединичне цене у предрачунима и обрачунима 
израчунаваће се по досада важећим нормама и после 
извршене ревизије радних норми. 

Уштеде постигнуте ревизијом радних норми од-
носе се на снижење пуне цене коштања у елементу 
плата израде. 

5) Ова наредба ступа на снагу даном објав-
љивање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Мгбр. 12106 
21 јуна 1949 године 

Београд 
Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с. р. 

г493. 
На основу чл. 59 ста 3 Основне уредбе о про-

јектовању, („Службени лист ФНРЈ" бр. 48/48) у сагла-
сности са Претседником Савезне планске комисије, 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ИЗРАДИ, САСТАВНИМ ДЕЛОВИМА И ТЕХНИЧКОЈ 
ОПРЕМИ ИДЕЈНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ТЕРМОЕЛЕК-

ТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА 

I. Опште одредбе 
а) Идејни пројекат чини прву фазу пројектовања 

одређеног термоелектричног постројења. 
б) Идејни пројекат сваког термоелектричног по-

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

У случају да се у пројектантском задатку предвиђа 
изградња у више етапа, које се неће радиЦ у бет з ј 
години, у идејном пројекту поједине етапе морају; бити 
јасно означене и посебно обрађене. 

в) Идејни пројекат ради пројектант на основу про-
јектног задатка који пројектанхски биро прима од 
инвеститора. 
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г) Уколико постоје више техничких могућности 
,за решење пројектног задатка, треба извршити упоре-
ђење и тиме доказати оправданог предложеног ре-
шења. 
1 д) Задатак идејног пројекта јесте да докаже це-
лисходност преддожелог постројења, то јест да да по-
датке о капацитету постројења, о распоцрживој про-
дукцији енергије, да предложи техничко решење про-
грам грађења и да убедљиво докаже рентабилитет по-
стројења са гледишта народне привреде. Према томе 
идејним пројектом одређују се сви потребни елементи 
за планиран^. Идејни пројекат повезује погонску и гра-
ђевинску страну инвестиционог објекта и усклађује 
међусобне односе тих делова на најекономичнији на-
чин. 

ђ) Тежиште је идејног пројекта у привредној 
проблематици, а технички треба да буде обрађен 
у том обиму, да се из њега виде основне карактери-
стике постројења, нормативи материјала, механиза-
ција радне снаге и финансира средства. 

II. Саставни дедови 
1. Садржај идејног пројекта. 
2. Подаци за пројектовање, који су послужили за 

израду техничког дела идејног пројекта. 

2.1. Препис пројектног задатка који је пројектант 
примио од инвеститора. 

2.2. Извештај комисије о избору места за постро-
јење. 

2.3. Одобрење о широј и ужој локацији постројења. 
Мере за безбедност постројења. 

2.4. Одобрене везе са железником мрежом и пу-
I тевима. 
2.5 Подаци о гориву на коме базира постројење. 

Порекло горива, анализа горива, подаци о асор-
тиману, о припреми, начину довоза и усклаш-
штења. 

2.6. Хидролошки подаци о водама које долазе у 
обзир за употребу. Хемиска анализа, темпера-
тура воде итд. 

2.7. Метеоролошки подаци. 
2.8. Геолошки подаци о носивости терена и о карак-

теристикама подземне воде. 
2.9. Урбанистичко решење околине постројења, укљу-

чујући и станбене полоније. 
2.10. Подаци о вези са електричном мрежом и о пла-
ј нираној годишњој производњи електричне енер-

гије. Карактеристична годишња оптерећења. 
2.11. Подаци о употреби топлотне енергије. Параме-

" три, планирана годишња производња, каракте-
ристична дневна и годишња оптерећења. При-
вредна подлога која даје документацију о пра-
вилност решења. 

2.12. Предлог за искоришћавање шљаке за друге при-
вредне сврхе. 

3. Технички извештај садржи следеће податке: 
3.1 Кратак извод из техничког извештаја који даје 

могућност брзог упознавања са проблемати-
ком и решењем пројекта. 

3.2. Решење опште диспозиције целог постројења. 
3.3. Економске и енергетске основе електране. 
3.4. Избор типа електране, типа агрегата, броја агре-

ј, гата, снаге агрегата и избор диспозиције основ-
них агрегата. 

3.5. Избор и образложење параметра паре. 
3.6. Избор и образложен^ начина сагоревања н до-

преме горива. 
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3.7. Избор И "образложен^ начина отстрањивања и 
укључивања шљаке и пепела и искоришћавање 

1 ' истих, 
3.8. Избор и образложење термичке шеме. 
3.9. Избор и образложење начина хлађења. 
3.10. Избор и образложен^ шеме снабдевања водом. 
3.И. Избор и образложен^ начина припремања до-

датне воде и евентуално воде за хлађење. 
3.12. Основна електрична шема електране. 
3.13. Основна шема сопственог погона електране. 
3.14. Прорачун кратког споја. 
3.15. Избор конструкције разводног постројења. 
3.16. Избор и образложење типа архитектонских обје-

ката. 
3.17. Избор и образложење грађевинских конструк-

ција. 
3.18. Довод воде до електране са основним хидро-

техничким решењем. 
3.19. Организација градилишта и транспорт. 
3.20. У случају да V предлогу пројекта жостоји више 

варијаната, треба доказивање најбоље варијанте 
поткрепити упоређењем са осталим варијантама, 
бројчаним табелама у којима су грубо израђени 
економски ефекти за поједине варијанте. Исто 
тако потребно је да се изнесу сви недостаци и 
вредности за поједине варијанте у техничком 

' погледу. 
4. Елементи за наруџбу опреме — дађе се за цео 

објекат, али сређени по етапама изградње у ко-
јима ће се опрема уградити. 

4.1. Подаци за поруџбину главних делова постро-
јења са испуњеним упитницима у том обиму 
да се на основу ових података могу затражити 
исцрпне понуде од испоручиоца. 

5. Подаци за планирање — имају степен крупних 
показатеља. На основу њих се дају посебни 
плански задаци. Ови подаци дају се по пред-
виђеним етапама изградње, подељени по годи-
нама. Сваке наредне године подаци се за ту 
годину проверавају и поново планирају. Овај 
део сачињавају следећи прилози: 

ЗЛ. временски план изградње електране. 
5.2. фсновни материјални план, израђен на основу 

планских показатеља, треба да садржи податке 
6 потребној количини фондираног материјала 
сређене по вишим збирним групама номенкла-
туре материјала у оном обиму у коме је то 
потребно за планирање и за обезбеђење контин-
гената. 

5.3. Основни кадровски план. 
5.4. Основни предмер и предрачун са обрачуном 

норми грађевинских радова. 
5.5. Основни предмер и предрачун - опреме и монта-

жних радова. 
5.6. Програм испитивања и лабораторијума у заво-

дима. 
5.7. Цена инсталираног киловата и произведеног 

односно килограма паре. 
5.8. Преглед норматива. У њему ће се исказати по-

требне количине фондираних материјала на је-
диници грађевинске величине и то: цемент, шљу-
нак, грађа, бетонски челик, фазонски челик, 
стакло, цигла, цреп, креч; даље ће се исказати 
вредносни норматив и норматив радне снаге, 
норматив грађевинске величине у односу на ин-
сталирани капацитет постројења (киловат или 
Зона паре на сат). 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
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6. Цртежи који се прилажу идејном пројекту. 
6.1. Ситуациони нацрт електране са свим објектима, 

насељем, довозом угља, одводом шљаке и до-
водом воде 1 : 2.500, и 1 : 10.000 или 1 : 25.000. 

6.2. Ситуациони нацрт 1 : 1000 са изохипсама, са 
смештајем објеката и евентуално са карактери-
стичним пресецима. 

6.3. Основна приземља са диспозицијама основних 
машина и уређаја главне погонске зграде 
1 : 200. 

6.4. Основе спратова са диспозицијом основних ма-
шина и уређаја главне погонске зграде 1 : 200. 

6.5. Уздужни пресек главне погонске зграде са дис-
позицијом основних машина и уређаја 1 : 200. 

6.6. Најмање један попречни пресек главне погонске 
зграде -са диспозицијом машина и уређаја 1 : 200. 

6.7. Радионица 1 : 200 са основним машинама и уре-
ђајима. 

6.8. Комплет архитектонских цртежа 1 : 200 који се 
састоје: Основа приземља са карактеристичним 
котама; Основа спратова са карактеристичним 
котама; 4 фасаде; 
По потреби једна перспектива; 
Цртежи радионица; 
Цртежи помоћних зграда. 

6.9. Графички прилози елаборату о доводу воде. 
6.10. Шеме допреме горива. 
6.11. Шема отстрањивања пепела и шљаке. 
6.12. Основна термичка шема. 
6.13. Основна шема припреме воде. 
6.14. Основна шема снабдевања водом. 
6.15. Основна електрична шема са шемом властитог 

погона. 
6.10. Основе и пресеци разводних постројења 1 : 200. 

1ј 
III Технинка опрема идејног пројекта 

Сваки прилог идејног пројекта мора садржати у 
десном доњем углу ознаку из које се види предмет, 
број прилога (према ознаци у овој наредби), име 
пројектантске организације, датум, име и потпис, од-
говорног пројектанта, цртача и ревизора. Цео пројекат 
ставља се у корице, али тако да се поједини прилози 
могу посебно вадити. Формат и начин повезивања пре-
ма прописима Министарства грађевина ФНРЈ. 

IV. Ова н а р е д е ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 19536 
4 јуна 1949 године 

Београд 
Министар електропривреде, 
инж. Никола Петровић, с. р. 

Сагласан, 
Претседник 

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

! 4 9 4 . 

^ У вези снабдевања државних привредних преду-
зећа и установа производима из вантржишних робних 
фондова, доносим 

/ Р Е Ш Е Њ Е 

0 ЗАРАЧУНАВАЊУ ЦЕНА ЗА ПРОИЗВОДЕ И З ВАН-
1РЖИШНИХ РОБНИХ ФОНДОВА КАДА СУ КУПЦИ 
ДРЖАВНА ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ 

1) Државним привредним предузећима и устано-
вама, када набављају производе из вантржишних роб-
них фондова, зарачунаваће се: 

а) по НИЖИМ јединственим ценама, одређеним 
за те производе, само у случају ако им је то снабде-
вање из вантржишних робних фондова планом доде-
љено; 

б) по вишим (номерцијалним) ценама, одређе-
ним за те производе, у свим осталим случајевима. 

2) Изузетно, Министар трговине и снабдевања 
ФНРЈ, по сагласности Савезне планске комисије, може 
донети решење да се снабдевање државног привред-
ног предузећа или установе из вантржишних робних 
фондова изврши за поједине конкретне случајеве по 
нижим јединственим ценама, и ако то снабдевање није 
планом додељено. 

3) Ово решење ступа на снагу одмах. 

Бр. 11247 
28 јуна 1949 године 

Београд 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

Министарство финансиј,а ФНРЈ, по извршеном 
сравњењу са изворним текстом, установило је да се 
у тексту Наредбе о обрачуну и начину уплате тржи-
шне добити локалне привреде и разлика у цени сиро-
вина и материјала намењеног локалној производњи 
за слободну продају, објављеној у „Службеном листу; 
ФНРЈ" бр. 55 од 29 јуна 1949 године, поткрале нижа 
наведене грешке, те даје следећу 

И С П Р А В К У 

НАРЕДБЕ О ОБРАЧУНУ И НАЧИНУ УПЛАТЕ ТРЖИ. 
ШНЕ ДОБИТИ ЛОКАЛНЕ ПРИВРЕДЕ И РАЗЛИКА Р 
ЦЕНИ СИРОВИНА И МАТЕРИЈАЛА НАМЕЊЕНОГ 
ЛОКАЛНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА СЛОБОДНУ ПРОДАЈУ 

У одељку I под тач. 2) на крају ст. 4 иза речи! 
„по набавним ценама", место тачке ставити запету И 
Додати; над и износа јединственог пореза на промет 
производа локалне производње. 

У одељку П под тач. 17) у трећем реду одозго 
уместо речи „нојима" треба да стоји „која им". 

Бр. 20800. — Из Министарства финансија ФНИ^ 
30 јуна 1949 године. 

Министарство финансија ФНРЈ, по извршеном 
сравњењу са изворним текстом, установило је да се 
у тексту Наредбе о измени и проширењу важнбсти 
прописа Тарифе јединственог пореза на промет про-
извода локалне производње, објављеној у „Службе-
н и листу ФНРЈ" , бр. 55 од 29 јуна 1949 године, пот-
крала ниже наведена грешка, те даје следећу 

И С П Р А В К У 

НАРЕДБЕ о ИЗМЕНИ И ПРОШИРЕЊУ ВАЖНОСТИ 
ПРОПИСА ТАРИФЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ПОРЕЗА НА 

ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА ЛОКАЛНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

У тач. 1) у четвртом реду одозго уместо речи 
„ових услуга" треба да стоји „свих услуга". 

Бр. 20850. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
30 јуна 1949 године. 
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ОДЛИКОВАНА 
На основу члана 2 Закона о орденим,а: и меда-

љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снаг,а ФНРЈ, Президијум Народне скупштина Феде-
ратишне Народне Републике Ј у г о с л а в је 

р е ш и о ј е 
да се за (показану храброст и стечене засл,у.ге за 

народ у току н-ар одноослоборилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
р ез. пот поручн ик Ресавски Наума Насе. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
сој. обвезн,ици: Дем иљовски Рамушев Сафет, Ди-

мовски Александра Илија, Димит,ри јенс ки Крсте Сто-
јан, Ђилас Милош-а Марко, Мо мир овски Наумов Тон 
мо, Стојчевски Петр-а, Стојан, Вељановски Ва сила 
Ефто, Маркоски Трача Тома, Крстанооски Вест ара 
Климе и Скепеск-и Ђорђ-а Лазар. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
рез. ст. чо данци: Поповски Бопоја Видан, Стоја-

ловски Вели-на Благоја и Пауновић Петра Станиша 
рез. водниц,и: Чар даро аски Косте Илија, Ристев-

ски Вељана Најдо, Трпковски Каранфила Веља, Ја-
н о в с к и Јована Ристо-, Котевски Тодора Божин, Ка-
р-анфиловски Ристе Крсте, Митевски Николе Миле, 
Богданов ски Тасе Јонча и Волааски Спасе Христо; 

рез. мл. водници: Свмоиовоки Јошка Панде, Со1-
лавовски Петра Стефан, Ристевски Тасе Блаже, Ми-
лошевски Николе Методија, Јан ч ев ски Димитра Јон-
че и Јовановски Петруша! Ристо); 

реа. водници1: Татар Марка Владимир н Вукша 
Душ-ане Миле; 

р е з мл. водници: Дуковски Ристе Ср-ебро, Пепео-
сии Риста Димне, Посавски Ристе Коста, Павловски 
Панде Василије, Митрев-ски Стојана СтоЈче, Тодоров-
ски Апостола: Јордан, Т-анев-ски Ристе Ван-гел, Кска-
ловскк Ангеда Јован, Кос та димовски Дим-итрија Ко-
ста, З в и з н е ш 1 С-паса Васиљ, Лазардаоки Мате Ме-
тодије, Си,меон овски Ј анка П-ан до, Лобановски Ми хај-
ла Пецо, Кун левски На-ума Ђорђе, Ар-ифовски Агуша 
Ариф, Јошевски Николе Мирче, Јовановски Соклев 
На,-до, Вељ-анов,ски Косте Наум Вр-клеески Атанаса 
Тома!, Георгијевски Трајка К-ост-а, Баба-новски Сте-
фана Ђорђе, Рађеновић Јанка Ђуро, Мијановић Мир-
ка Јован!, Кујунџић Светозара Милан, Кољши Ферезв 
Емин и Гаши Брдима Риза; 

рез. десета-р Јовановски Босо ја Ваљан; 
с-о-ј. обвезници: Ал-ија Ук-в Асан. Алексић Лазар-а 

Жарко, Алексић Ђурице Божо, Алек,сић Боже Љ у -
бицу Ајдаровић Мифтара Селим, Аксић Спи-ре Че-
домир, Аксић Жарка Божидар, Алексић Лазара Ми-
лорад, А р к о в и ћ Ваши Идриз, Антић Николе Рока-, 
Ајети Ајета Садик, Адријееић Деке Петар, Ази-зи 
Речепа Авди, Ангеловски Димитрије Миле, Ангелов-
ски Ивана Георги, Ари (ромски Ид-риза Илијев, Ата-
насковски Гоц-?в Илија, Аневски Недељка Траја-н, 
Алимовоки Јашара Неби, Атанасовски Риста Петар, 
Алексовски Риста Александар, Антелозски Ла-зара 
Никола, Анеески Недељка Методиј-а, Ангеловски 
Трајка Тодор. Атанаоовски Стојана Најд-с, Атанас ов-
ски Ангелов Слазе, Андоновски Риста Блажо. Атака-
сов-ски Стојана Вангел, Андоновски Ристе Коста, Ан-
г-ело-вск-и Ги-нов Георги, Андоновски Јолав Петко, Аци 
Иак^ш Кепан, Ачевски Крста Ђорђи, Бекташ Зеће-ра 
Азис, Битућ Ш,аћира Вмруш, Васи Секира Име,р, Ве-
љу љи Зећ-ир а Русте-м, Бајрам Џемаиља Назиф, Бу-
димир Петра Милан, Беговић Божа Мијодраг, Бо-

шко-вски Петров Блажо, Богојевски К,рсте Издато, Бом 
ше вск и Талев В ан,гел, Божиновски Ненадов Видан, 
Божиновски Стеванов Васиш Бојчевоки Георги јов 
Драги, Бо јаневски Неедљкоа Блажо, Бојчевски Велев 
Коле, Бојчевски Велка Кира, Бо-жин,овски Трајка Ри-
сто, Цимк-ић Н и к ш е Ћека, Цветковски Георгије Веи 
ле, Цвегковски Велев Георги-, Цвтековски Илијев 
Ванчо, Цветановскн Стојана Миле, Чурчић Боже 
Војин, Дим-итри јаве ми Крсте Стоја-н, Дук-ић Петра 
Николи, Дукић Петр-а Стеван, Димитар ијегаски Илије 
Тодор, Димовски Трај-анов Јованче, Димитриј ев И Л И Ј И 

лев Тодор, Димовски Илијев Боге ја, Димовски Бла-
жео Ристо, Димовск,и Петров Вангел, Димовски Ј1 ор-" 
дана Благоје, Дим еве ки Р-истов Бл-р.око, Да-ич овски 
Кр-стов Стојан^ Дилевски Косто-в Крсте, Димовски 
Илијев Ри-сто, Димитриј ев Јос-ифов Јошц., Дим.итри-
.ј ев Крстов Јанко, Димитров-ски М е т о д и к е Ва-нгел 
Димовски' Вел-ев Коц.и, Димо-вски Ван-гел,а Методије, 
Димитровски Данилов Петар, Димовски Крстом Дим-
ко, Данчевсии Тодоров Атанас, Димитријев Р-истов 
Н-ајдо, Дакови-ћ Милана Љуба, Дукић Николе Мили-
ца, Денић Јована- Станов-е, Дукић Раде Мика, Дудић 
Лазе Иво, Декић Благоја Јордан. Досеновмћ Петра 
Гојко, Дели-ја Муслије Реџеп и Домазетазски Дими-
трије Георги; 

вој. обвезници: Де ми р-и Незира X асим, Денда 
Ристе Михајло!, Димовски Ла-зарев Доне, Димов-ски 
Илијев Митре, Ђашнмовски Адемов Зу ЛЕШ, Ђокић 
Троја Вукашин, Џаферовић Алема Лут-ви, Е,јуп Исе-
ци Реџеп, Фезилсибирски Исламо-в Азиса, Гр-бић Спи-
ре Марко, Глоговац Три-пка Гојко, Грубишић Тодора 
Мит-р-а. Гаса Имер,и А-бдур ахмад, Грбушнћ Лаз-ара 
П-ава, Таковски Илиј-ев Стефо-, Гечевеки Васи л-ов ПЗЈ-
вл е, Г атове ки Јованов Живко Галевски; Спасов Г ли-
гу р, Илиевски Стојанов Геор-1 и, Георгијевски Цвет-
ков Ристо, Ге левски Христов Стр-ебре. Георг-иј евски 
Павлов Ив'зи, Гутић Славка Ч-едоми1р, Гр бус ић Лава)-
ра Обрад, Грбић Стира Борислав, Гроздано-вски Бо-
то Зев Илија, Гео р а ј е в с к и Димитра Георги, Георги-
јеески Спасов Христо, Христовски Марков Илиј-а, 
Христовски Петров Борис, Христовски Митров Симо, 
Христо-вски Бељанов Никола-, Христовски Лазар-а 
Ђорђе, Христовски Георгијев Илија, Ивановски Ди-
мов Вангел, Ивановски Илијев Димитар, Ивановски 
Колев Тодор, Ивановски Ристов Тоајче, Ивановски 
Кр-сто в Ристо, Ива-нов-ски Илијев Петар, Ивановски 
Вељков Милан, Иваноски Димка? Вгнгел, Илије-вски 
Ђ имане Алекса, Илијевски1 Стојанов Ставре, ИбраЈ-
моски Желил Рамуш, Илијевски Ристов Томи, Исља-
ми Исуфи Ејуп, Исљам Јусуфа Раим, Ил-ић Пера Ву-
косава, Илић Ј-ере-мије Спасоје, Илић Стевана Митар, 
Исеин Асана Брзим, Ивановић Стаје Величко, Имери 
Адена- Мухарем, Ивановски Т-оне Борис, Јаков Мике 
То масић Јанкуло-вски Тодора Димитриј-е, Јошевски 
Авев Наум. Јошевски Петров Вате, Јан-ку левски Ди-
ма Методије, Јов-ановски Стојча Ристо, Јуловски Ни-
коле Крсте и Јовановски! Стојча Ристо; 

вкхј. обв-езниц-и: Јадокулов-оки Митра Блаже, Јан- л 
кул овски Ристов Петре, Јосифовски Стојана Каран-
фил, Ив-ановски Велков Милан, Јанкул ов-ски Бо-ш-а 
Божидар, Јо-вановски Цветана Трајан, Јошевоки Бла-
жа Петка. Јошевски Димитрије Ив-ан, Јо-левски Н-е. 
дељка Блаже, Јонс-вски Николе Блажо, Јоксимовић' 
Милана Бор-ив-оје, Јакшић Бла-же Данило, Кајгг-ав^ 
Кајтаза Ђеда дин, Крстић Војина Благој-е, Карановић 
Михаела Лазар, Кузм-ановић Михајла П-етар, Кмњуф-
ча Мухарем Адем. Китановски Р:-гсга Крсто, Котевскк 
Веланов Бо-рис, Коран овски В ангелов Тодор, Костас 
ли н-о воки Димитрија Коста. Котев-ски Божи-н-а Илија, 
КолвЕски Настов Жива-н, Колевски Косте Илија!, К с 
стовскн Ва-гнела Најдо, Кузе!вски Каранфила Коле; 
Китановски Илије Михаил, Крстев-ски Стефана Дми-
тар, Коле-воки Трајка Васил, Куие-вски Петка- Марета, 
Кочевс,ки Србина Борис, Котвеоки Ди-мка Белко, Ко-
тевски Николе Алекса, Крстић Љу-бомира Драгољуб 
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Лимани Исена Ри фан, Лалошевић Јова Симо. Лабус 
Николе Ђуро, Љатифовић Зеца- Џафер, Лавић Б^же 
Жар ко, Лечић Спетре Бранко', Ламберски Андова) Ди-
митрије, Леко зе,ки Зафира Илија, Лу шио ски Николе 
Никодим, Лазарев-ски Ј, Атанас, Лазаревски Тол ев 
Левко, Лешинаревоки А, Александар, Лазаревски- То-
мов Петао, Ламевски Петра Георги, Лазаревски Ла-
зарев Ди,мко, Лазаревски Тала Илија, Лековски Пе-
тров Лазар, Лазаревски Јованов Стефан. Миловић 
Мата Стана, Михаиловић Васе Јосиф, Марјановић 
Николе Миле, М и к о в и ћ Боже Илија, Мрђа Илије 
Михајло, Миловановић Рајха Ж-ив,орад, Милићевић 
Јефте Томо, Миличевић Петр.а Љубица, Вујевић 
Тома Милан и Михајловић Ивана Љубчо; 

кој. обвезници: Милевски Ангелов Никола, Мар-
ковски Димов Пецо, Мор че вени Ристов Стојан, Мат-
невски Вршка; Марко, Михаил овски Милошев Тодор, 
Милошевски Здрав ез Петар, Младеновски Стојанов 
Трепче!, Муеовски Рамаданов Ралги, Мицевски Стојка 
Ландо, Мицевски Петра Коле, Митровски Петров 
Ацо, Марковски Лаза; Митре, Марковски Васиљев 
Александар, Милевски Цветков Пецо, Митревски Ко-
стов Ванг ел, Маневски Грујов Недељко, Миленковеки 
Тошев Борис, Марковски Тодора) Трандафил, Маја-
ковски Јанев Петар, Мојо-ш овски Георгије Атанас, 
Муратовски Паш'Св Џафер, Марковски Го рез Блажо, 
Матовски Закиров Михаило!, Ми^енмовсккЈ Риста Ви-
дан, Марковски Ристе Марко, Ничић Апостола Бла-
гоје, Неџип Бахтије Зећир, Наранџић За1ка Алексан-
дар, Нжч.ић Деке Стојадин, Несторо,вић Душана Че-
домир, Пешевски" Велсе Трандафил, Пешевски Ди-
мов Н а д а , Ни,коловски Риста Ставро, Наумовски 
Цветанов Мито, Наумовски Божина! Стево, Недељ-
коески Ш(Јта Георги, Најдовски Атанаса Кицо, Нау-
мовски Божов Димитрије, Најдовски Ристе Илија, 
Н а, јд : вск и Тала Ристо, Најдошски Митра Најдо, Не-
делковски Стојана Стефан, Нешксвсш' Стојча Тале, 
Најдовски Трајана Илија, Нај до воки Ацев Здравка, 
Нидемовски Стојанов Бошко, Николовски Тарнсв 
Берне, Николовски Кола Иван. Николовски Трајале 
,Т аш ко, Нур един,овски Мустафе Абдула, Обрадовић' 
Душана Вука, Огњеновски Риста Стојан, Олненовски 
Илије Спиро, Опненовски Атанасов Ристо. Огиенов -
оки Атанасов' Виден, Поповски Петра Тр енд аф ил, 
П е р н а т и Марка! Миле, Шкусевеки Аде1ма Владо, 
П о п е в к и Стефанова Гордана и Трајковски Марков 
ГктарГ 

БОЈ. обвезници: Петковски Марка Богдан, Пенев-
ски Миден Гуле Петровски Стојана Панде, Палевски 
Блг1Ж'ве Петко, Пејовски Богдана Благој,, Петровски! 
Николе Велка, Павловски Вељана Живко, Пановски 
Николе Томо, Питсвски Наума Васка, Петровски 
Стојчев Илија, Пржитовски Пандов Петар, Недељков-
ски Георгијев Милкан, Нечевски Мицев Душан, Пе-
тровски Аца Димко, Ристић Косте Александар, Ри-
стић Дане Добривоје, Раде,новић Јована Михајло, 
Рамадан Митра Тачол, 'Реџеп Реџепа Сулејман, В:асић 
Аце Драгољуб, Ристић Огласе Боро, Радосић Милоша 
Перица, Ратлоцери Ајета Исљам, Ромић Раде Видо, 
Раеић Косте Игњат, Рокић Пере Саво. Ристевски 
Неделка Ст,авре, Ристевски Петров Каран,фил, Ри-
стевски Тола Андон, Ристевс,ки Трајана Алекса1, Ри-
стевски Трајка Блажо, Ристевски Митра Коста, Ри-
стевски Наума Илија, Ристевски Васиља Недељка, 
Ристевски Секула Митре, Скхјев^ћ Благоја Милутин, 
Стоисашљевић Сава Милкан Савић Коља Јордан, 
Стулца Реџепа Уз еи,р, Стефановић Михаила Милан, 
Смаил Стрениза Уки, Сулејман Џемаила Ајет, Себа 
Мате Голом ејјић, Сталетовић Добросава Љубомир, 
Стоисављевић Сава Петар, Ста.нковић Трајка Благо-
ј,е. Сулејман Из ера Зеј/нула, Станковић Драге Стани-
слав, Сефедин Алита Мура, Славић Анђела Стојан, 
Саћир Мурата Ра,мадан, Шабановић Томи Беко, Спа-
сојевић Баја Ђорђе, Станковић Зафира Агап-ија, 

Столић Зака Велимир, Садик Малића Рифат, Сгоја-
новски Т а т к а Владо. Солакевски Петра Стефан, Сте-
фатонски Никола Василије, Сребревски Мијајча Сре-
бре, Стојчев ски Васила Вавгел, Стојчевски Темељна 
Славе и Стојневски Јована Дим,итрије; 

всј. обвезници: Стојановом Веља Блаж^, Сто-
љевеки Петра Цане, Сто јановски Вееељина Цветану 
Стојан овски Николе Сребре, Стојановски Димка 
Александар, СтајаноЕСКи Ванг с ж с Трајан. Стојаков-
ски Марка Илија, Спасовски Ангела Ристо, Сид ап ов-
ски Трајана Славко, Сто.ановски Петра Алексо, Сто-
ј а н о в е ^ Риста Цане, Сто јановски Јована Ристо, Стој-
чевеки Ристе Трајан, Стојлевски Најдаиа Миле, Стре-
зовски Атанаса Алексо, Стојчевски Риста Тодор, Си-
моно в е ш Мат,еа Видан, Стоја теше ки Илијев Славе, 
Сталевски Георгијев Александар, Стојчевски Лазара 
Алексо, Шећир Шерифа Ејуп, Шерифовски Земанов 
А јр уш, Тараилсх Вуле Добросав, То,машевић Митра 
Марко, Таковски Петра Миха;, Талевски Георги-јев 
Ристо, Тодоровски Виденов Трајан, Талевски Ст ал оз 
Коста, Талевски Илијев Димитрије, Талевски Тран-
дафил а Тодор. Траја,нове ки Васи лсв Трајан, Трифу-
невски Миланов Раде, Талевски Петков Димитар. Та-
левски Наумов Милан, Трајковски ДимитријеДана-
јил, Тодорове ки Логунов Илија, Талевски Стојана 
Петре, Таеевски Толев Атанас, Трај,мовеки Велков 
Александар, Талевски Нимев Јоне, Талевски Митрев 
Јован, Текелиовски; Георгијев Тројан, Трајчевски 
Спасев Ан,тон, Трајковски Петров Георги, Трајчевски 
Колев Илија, Трајковски Георгијев Најдо, Талевски 
Тодоров Иван, Талевски! Илијев Борис, Трпчевски 
Наумов Георги, Узуновски Димов Петар, Вал ев ски 
Тодев Белаја, Велковски Сокола Славе, Велковски 
Петра Митре, Вељановски Темелков Јанко, Вујовић 
Митра Лазар, Вујачић Божа Марко. Вујчић Петра 
Вељков Вујачић Косте Видосава. Вујевић Марка Мир-
ко. Вујачић Крсте Миш ут ин, Вујевић Луке Милосава, 
Вујачић Ђорђа Недељко, Живић Апостола Живојин, 
Зека Ајриза Вебија и Зекировск,и Ђема Ариф. 

1 ! Г Џ Бр. 61 
20 атр ила 1^49 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

' На основу чл. 21 Закона о орденима и медаљама, 
а на предлог Претседника Владе ФНРЈ. Президијум 
Наредне с,купштине Федерапивне Наредне Републике 
Ју гос лави је 

р е ш и о ј е 

д,а се за. нарочите показ,ане заслуге у раду на 
изградњи наше зе,мље одликује 

ОР ДЕ НМ РАДА I РЕДА 

Димитриј ев ић Јеремија Драгица, текстилна рад-
ница. 

Бр. 75 
13 маја 1949 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с, р. 
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т САВЕЗНОГ УРЕАА З А П Е Н Е 
На основу чл. 6 Уредбе о јединственим ценама и 

Решења Владе ФНРЈ IV бр. 136 од 5 априла 1947 
године, а у вези тач. 2 Решења Привредног савета 
Владе ФНРЈ о вишим јединственим (комерцијална^ 
ценама иидустриских производа у слободној цродаји 
ојц 10 фебруара 1948 године, Савезни уред за цене 
^бноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

о ВИШИМ ЈЕДИНСТВЕНИМ (КОМЕРЦИЈАЛНИМ) 
ЦЕНАМА ЗА ШПЕР И ПАНЕЛ ПЛОЧЕ СА ВАЖНО-

ШЋУ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1. За шпер и панел плоче одређују се следеће 
више јединствене (комерцијалне) цене са важношћу 
на целој територији Федеративне Народне Републике 
Југославије: 

I Шпер плоче: 

Динара по м' 
а) Шпер плоче од непарене буковине — 56.100.— 
3) Шпер плоче од парене буковине — 60.952.^-
в) Шпер плбче од липовог дрвета — — 65.656.— 
г) Шпер плоче од тополовог дрвета — 54.320.— 
д) Шпер плоче од јеловог дрвета 48.576.— 

II Панел плоче: 

Правилник о приправничкој служби, стручним 
испитима и курсевима у правној струци и о прелазу 
службеника из других струка у правну струку; 

Типска правила Среског савеза добровољних ва-
трогасних друштава; 

Правилник о ревизији назива доктора стечених 
на Универзитеуу у Београду у времену од 6 априла 
1941 године до 9 ма!а 1945 године; 

Решење о продали производа државних ИНДУСТРИЈ-
СКИХ произвођачких предузећа локалног значаја по 
нижим јединственим ценама; 

Решење о обавезном упућивању у болницу лица 
оболелих од тетануса и епидемичног менингитиса. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Репу-

блике Хрватске, у боојсвима: 50, 51 и 52 немају слу-
жбени део. 

У броју 53 од 29 јуна 1949 године објављују: 
Упутство за извршење Наредбе о заштити усева 

од пожара; 
Наредбу о забрани лова на дивље патке. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македонија" 
у броју 13 од 21 јуна 1949 године објављује: 

Правилник о матурском испиту; 
Правилник о признавању сведочанстава иностра-

них средњих општеобразовних и стручних школа, о 
Динара по мв стручним испитима положеним у иностранству и о 

9) Панел плоче од јеловог дрвета 41.448.— образовању комисије која ће доносити решења за 
б) Панел плоче од вуковог дрвета 42.256.— признавање или непризнавање тих сведочанстава; 
в) Панел плоче од тополовог дрвета — 40.916.— Наредбу о обавевном приЈављивању залиха шеће-
ру Панел плоче од храстовог дрвета: Р З ј сапуна, масноћа и огревног материјала. 

једностране 61.520.— 
двостране 72.848.— 

2. Заједнички рабат за шпер и панел плоче из- С А Д Р Ж А Ј ! 
носи 2,5%. За расподелу овог рабата важе прописи Страна 
тач. IV став Ј н тач. XXXIV Решења о рабатима и 4 8 д п л н и к 0 и з м е н и Правилника о путним 
маржама .,Службени лист ФНРЈ бр. 62/48 године. исправама за прелаз преко државне гра-

3. Ово решење примењиваће се од 1 јула 1949 н и ц е „ „ „ „ — — — 861 
године. 490. Наредба о поступку при наплати репараци-

с оне и реституцноне робе намењене инвести-
Б р - 2 7 3 4 цијама 861 

29 јуна 1949 године 4 9 1 Наредба о обавезној продаји ушура са 
Београд вршалица и контроли вршидбе 861 

Вд. директора 492. Наредба о ревизији радник норми У^ЈРа- ^ 
Савезног уреда за цене, 4 9 5 . ^ р е д Г ' 7 и7ра7и,"са7та^и7 „ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Р . Милић, с, р. техничкој опреми идејних пројеката за 
термоелектрична постројења — — — — 863 

494 Решење о зарачунавању цена за производе 
ИЧ Г ХУМСИГНМУ ХМГТПКЛ ' из вантржишних робних фондова када су 
П и \ г Л Ш Ш У 1 Л Л И \ Л Ч / Ј ? С \ к у п ц И државна привредна предузећа и уста-

нове — — — — — — — — — — — — 865 НАРОДНИХ Р Е П У Б Л И К А Исправка Наредбе о обрачуну и начину уплате 
1 1 Ч Л 1 Ч ^ Д Ј Д Г А Л I ^ I и Л Ј / \ Г Ц М Л тржишне добити локалне привреде и разли-

СЛУЖБЕНН ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ка у цени сировина и материјала намењеног СРБИЈЕ локалној производњи за слободну продам воз 
Исправка Наредбе о измени и проширењу важно-

,,Службени гласник Народне Републике Србије" у сти прописа Тарифе јединственог пореза иа 
броју 29 од 20 јуна 1949 године објављује: промет производа локалне " Р о и з в 0 Ј њ ^ н " Г 

Указ о проглашењу државних привредних преду- Решење о вишим јединственим (Комерц^алним/ 
зећа покрајинског и локалног значаја и приватних ценама за шпер и панел плоче са важноиту 
привредних предузећа локалног значаја за предузећа на целој територији Федератнг,не н а р о д ^ 
републичког значаја; Републике Југославије 

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

Југословенског штавц.арсиог предузећа, Београд 


