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552. 

' На основу чл. 74 тач. 16 Устава ФНРЈ, а на пред-
лог Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије издаје 

У К А З 

о ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА РЕПУБЛИЧКОГ ЗНА-
ЧАЈА нХРОМОС" ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ ОПШТЕДРЖАВ-

НОГ ЗНАЧАЈА 

Републичко набавро-дистрибутивно предузеће гра-
фичке индустрије, у Београду „Хромос" ' одређу је се 
за предузеће општедржавн ЈГ значаја. 

Влада ФНРЈ извршиће ова ј указ. 

У. бр 802 
1 августа 1949 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике ЈугославиЈе 

554. 

Секретар, 
Миле Перуничић, с. р. 

Претседник, 
др. Иван Рибар, с. р. 

; 553. 

На основу чл. 74 тач. 16 Устава ФНРЈ, а на пред-
лог Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије издаје 

У К А З 

о ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА РЕПУБЛИЧКОГ ЗНА-
ЧАЈА „СЛОВО" ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ ОПШТЕДРЖАВНОГ 

ЗНАЧАЈА 

Државно предузеће републичког значаја за ливе-
ње олова „Слово" из Београда одређу је се за преду-
зеће општедржавног значаја. 

Влада ФНРЈ извршиће ова ј указ. 

У. бр." 801 ' 
1 августа 1949 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике ЈугославиЈе 

На основу става 2 члана 10 Уредбе о привредним 
предузећима и н в а л и д н и х организација, прописујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ИНВАЛИДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1 

Став 1 члана 8 Правилника о регистрацији, п р ^ 
вредних предузећа и н в а л и д н и х организација мења 
се и гласи: 

,,У случају прелаза предузећа инвалидске орга-
низације из управе Главног односно среског (град-
ског) одбора Савеза ратних војних .инвалида у управу 
Централног одбора Савеза ратних војних инвалида 
или обратно, дужан је директор предузећа инвалид-
ске организације да поднесе пријаву финансиском ор-
г г р у - т а д -кога- -је^ предузеће - ртгетроиваЖ) " р а ј т бри-
сања из пређашњег регистра и другу пријаву са свим 
прилозима из члана 4 овог правилника ономе органу 
који је надлежан за регистровање обзиром на наста-
лу проме,ну (чл. 3 правилника)". 

У ставу 2, у трећем реду, уместо речи: „земаљ-
ског одбора", ставити: „Главног одбора Савеза". 

ч / 

Члан 2 
О в а ј правилник ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Ј у г о с л в и ј е " . 

Бр. 23310 
27 јула 1949 године 

Београд 

Министар финансија, -
Добривоје Радосављевић, с. р. 

Секретар, 
Миле Перуничић, с. р, 

Претседник, 
др Иван Рибар, с. р, 

555. 

На основу члана 1 став 2 у вези члана 21 и 26 
Уредбе о одређивању и контроли квалитета произ-
вода, а у сагласности са Претседником Савезне план-
ске комисије, прописујем 

П Р А В И Л Н И К 
о НАЧИНУ И ОБИМУ К,ОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 

УГЉА 

Члан 1 
Контрола квалитета угља врши се анализом узо-

рака узетих из рудника, и то: 
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1. у производњи; 
2. приликом отпреме на утоварној станици руд-

ника на захтев већих потрошача; 
3. при отпреми за извоз. 

Контрола квалитета угља у производњи 

Члан 2 
У циљу спровођења контроле квалитета угља руд-

ници ће свакодневно узимати из целоку.пне произ-
водње просечне узорке свих сортимана према про-
писима за узимање узорака и у својим, лаборатори-
јама вршити анализу угља на пепео и влагу према 
прописаним методама и о томе водити евиденцију. 

Рудници који немају своје лабораторије доста-
виће узорке' оној лабораторији која буде одређена 
да за тај рудник врши анализе угља. 

Све лабораторије, које раде дневне анализе, било 
за свој или неки други рудник, сачиЈбаваће од лаборг-
торсгснх проба угља пробу месечног композита и 
исти слати оној лабораторији коју одреди генерална 
дирекција угља под чије административно-оперативно 
руководство потпада дотични рудник. 

Рудничке лабораторија одређиваће у дневним про-
бама угља само проценат влаге и пепела према про-
писаним методама, а лабораторлје које одреде гене-
ралне дирекције угља, вршиће комплетне анализе-
према прописаним методама и на тај начин контро-
л и ш е квалитет месечне производње и сам рад руд-
ничког лабораторија. 

Рудничке лабораторије достављене сваких десе.т 
дана декадне извештаје о постигнутом квалитету 
угља у протеклој декади са свима потребним пода-
цима групи за повећање продуктивности рада гене-
ралне дирекције угља под чије административно-
оперативно руководство спадају. 

Група за повећање продуктивности рада водиће 
евиденцију подигнутог квалитета угља по декадним 
извештајима и месечним компвзитима и из истих са-
стављати извештај о подигнутом квалитету угља у 
протеклом месецу. 

Генералне дирекције угља достављаће месечне из-
вештаје о квалитету угља сектору оперативе про-
изводње и сектору- унапређења производње Мини-
старства рударства ФНРЈ. 

Контрола квалитета угља за отпрему 

Члан 3 
На захтев већих потрошача а по писменом спора-

зуму између произвођача и потрошача, контрола ква-
литета угља може се вршити из оних количина угља 
које су одређене за тога потрошача. 

Контрола квалитета угља за отпрему врши се узи-
мањем узорака при утовару или истовару вагона, 
шлепова, бродова, итд. у присуству претставника про-
извођача и потрошача, а према прописима за узимање 
узорака и анализом узетих узорака. 

Рудничке лабораторије вршиће анализе угља на 
пепео и влагу, оних узорака који су одређени за про-
извођача. 

За руднике који немају своје лабораторије ове 
анализе вршиће она лабораторија која је одређена за 
вршење анализе угља за дотични рудник. Слање узо-
рака вршиће се према прописима за узимање и обраду 
узорака. ' 

Потрошач и произвођач доставиће један другоме 
резултате анализа заједнички узетих узорака у циљу 
упоређења резултата ТЈ егентуалт-их тражења супер 
анализа, која долази у обзир једино у случају отсту-
пања више од 1,5% пепела. 

Потрошач и произвођач врше анализе у евојим 
лабораторијама. 

Право већих потрошача на контролу квалитета 
угља за отпрему мора бити унето у писмени уговор 
који се закључује између произвођача и потрошача 
џг испоруку угља. 

Контрола квалитета угља намењеног за извоз 

Члан 4 

Контрола квалитета угља намењеног за извоз 
врши се узимањем узорака при утовару или из већ 
утоварених вагона, шлепова или бродова у присуству 
произвођача и купца односно њихових претставника, 
ако то није друкчије предвиђено уговором. Узорци ће 
се узимати у четири примерака од којих ће се два 
запечаћена чувати на руднику. 

Произвођач и потрошач доставиће један другоме 
резултате анализе заједнички узетих узорака ради 
упоређења. 

Арбитражне или супер анализе вршиће се у лабо-
раторији како то уговором буде предвиђено, а Мини-
старство рударства ФНРЈ одредиће свога стручног 
претставника. који ће присуствовати вршењу арбитра-
жне или супер анали,зе. 

Арбитражна анализа долази у обзир у случају 
спора између произвођача и потрошача. Врши се тамо 
на захтев Арбитражних већа. 

Супер анализа вршиће се само на захтев произво-
ђача или потрошача. 

Контрола крупноће зрна појединих сор-гммана 

Члац 5 

Контрола крупноће зрна појединих с о р т м а н а вр-
шиће сс решетањем према постојећим прописима за 
решетање угља. 

Пробна решетања угља вршиће се на руднику у -
присуству произвођача и потрошача (купца) односно 

'његових претставника. 

Спровођење контроле квалитета угља 

Члан б ' 
Да би се могла спровести правилна контрола ква-

литета угља, св! рудници морају имати техничку кон-
тролу и лабораторије за вршење анализе угља на пе-
пео, влагу и крупноћу према прописаним методама. 

Контролом управља руководилац који је непо-
средно -одговоран дирекотру предузећа. Он је дужан 
да о сваком погоршању квалитета угља одмах оба-
вести директора предузећа како би овај предузео по-
требне мере и отклонио узроке погоршања. 

Узимање узорака и обављање анализе вршиће 
обучени лаборанти. , 

Надзор спровођења контроле квалитета угља 

Члан 7 

Надзор над спровођењем ко-нтроле квалитета 
угља по рудницима вршиће генералне дирекције угља 
путем својих група за повећање продуктивности рада. 

Повремени надзор рада техничке контроле у пре-
дузећу као и контролу рада група за повећање про-
дуктивности рада генералних дирекција јн"ља вршиће 
органи Министарства рударства ФНРЈ који се одре-
ђују за поједине случајеве. 

Надзор над спровођењем контроле рада обухвата: 
л а б о р а т о р и ј у контролу рада рудничких лабораторија,? 
вршење анализа месечних к о м п о с т а , прикупљање де. 
кадних и састављање месечних извештаја о квалитету 
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угља, давање директива за одржање и побољшање 
прописаног квалитета угља, организована лаборато-
рија по рудницима и оспособљавање кадрова за вр-
шење контроле квалитета угља на терену, 

Члан 8 .!"" 

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

Бр. 15281 
30 јуна 1949 године 

Београд 

' Министар рударства, 
Светозар Вукмановић, с. р. 

Сагласан, 
Претседник Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с, р, 

5 5 6 . ; . 

На основу члана 3 Закона о изменама и допу-
нама Закона о устаковљењу пргра на пензију и о 
пензионисању државних службеника -преписујем 

У П У Т С Т В О 

О ИСПЛАТИ ПЕНЗИЈЕ ПЕНЗИОНЕРИ!^ КОЈИ СУ 
ЧЛАНОВИ ЗЕМЉОРАДНИЧКИ ЗАДРУГА 

I. Одредба члана 36 став 4 Закона о установљења 
права на пензију и о. пензионисању државних слу-
жбеника не примењује се на пензионере који су чла-
нови земљорадничких задруга (општих земљораднич-
ким задруга и сељачких радних задруга). 

II. Одредба члана 38 Закона о установљен^ права 
на пензију и о пензионисању државних службеника 
примењује се на пензионере који су чланови општих 
земљо-радничких задруга према дохотку као чланова 
тих задруга, јер је та ј доходак од њихове имовине. 

1И. Одредба члана 38 Закона о установљењу пра-
ва на пензију и о пензионисању државних службе-
ника примењује се и на пензионере чланове сељачких 
радних задруга првог и другог типа (чл. 62 под а) и 
б) Основног закона о земљорадничким задругама) 
према дохотку који добијају на име закупнине одно-
сно камате за земљу унесену у задругу на којој су 
задржали право својине. 

ЧУ. Одредба члана 38 Закона о установљен^ пра-
ва на пензију и о пензионисању државних службе-
ника не примењује се на пензионере који су у свој-
ству чланова сељачких радних задруга за свој рад 
добијају зараду према извршеним радним данима, али 
се остали њихови приходи који подлеже опорезивању, 
(окућница и друго) узимају за примену наведене од-
редбе. 

V. На пензионере који су према задрузи у слу-
жбеничком односу примењује се чл. 36 ст. 4 Закона 
о установљен^ права на пензију и о пензионисању 
државних службеника. 

X бр. 8004 
13 јула 1949 године 

Београд 

Министар рада, 
Љубчо Арсов, с. р. 

5 5 7 . ^ 

На основу чл. 93 ст. 2 Уредбе о спровођењу со-
цијалног осигурања по прописима Закона о социјал-
ном осигурању радника, намештеника и службеника, 
у вези чл. 2 ст. 2 Наредбе о ликвидацији пензионих 
фондова бивш-их самосталних носилаца пензионог 
осигурања радника и намешгеника („Службени. лист 
ФНРЈ" бр. 12/47), а у сагласности са Министром рада 
ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О Л ИКВИ ДАЦИ ЈИ ПЕНЗИОНИХ ФОНДОВА БИВШИХ 
САМОСТАЛНИХ НОСИЛАЦА ПЕНЗИОНОГ ОСИГУ-

РАЊА ЧИЈИ СУ ЧЛАНОВИ ИМАЛИ СВОЈСТВО 
ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

1) По прописима ове наредбе ликвидираће се: 
Чиновнички пензиони фонд; 
Потпорни фонд помоћног особља у служби др-

жаве; 
Пензиони фонд државног добра „Беље"; 
Пензиони фонд чланове, државних позоришта; 
Пензиони фонд особља Државног речног бродар-

ства; 
Пензиони фонд Државне класне лутрије; 

. Пензиони фонд службеника бившег Средишњег 
завода за социјално осигурање, као и остали, овде 
изрично не поменути пензиони фондови државних 
односно јавних службеника чија се делатноет у спро-
вођењу пензионог осигурања протезала на читаво 
државно подручје, а који су били изузети од ликни-
дације по прописима Наредбе о ликвидацији пензио-
них фондова бивших самосталних носилаца пензионог 
осигурања радника и намештеника („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 12/47). 

Исто тако ликвлдираће се по прописима ове на-
редбе и пензиони фондови чији су чланови имали 
својство државних односно јавних службеника а чија 
се делатност у спровођењу пензионог осигурања није 
протезала на читаво државно подручје (као што су, 
на пример, пензиони фондови бачовинских помоћних 
службеника, пензиони фонд бивших босанс^о-херце-
говачких земаљских железница и сл.), с тим што ће 
решење о одређивању ликвидацијр^за сваки такав 
поједини фонд донети министар финансија народне 
републике у сагласности са министром рада народне 
републике. 

2) Ликвидацију фондова из тач. 1 ст. 1 и 2 ове 
наредбе извршиће Државни завод за социјално оси-
гурање, с тим што ће, по погреби, образовати ликви-
дационе комисије у које ће ући и претставник фонда 
који се ликвидира односно претставних установа при 
ко јо ј се фонд води, као и претставник синдикалне 
подружнице односно синдикалног форуму. 

Руководства пензионих фондова из тач. 1 ст. 1 
и % односно руководства установа при којима се 
такви фондови воде, дужна су најдаље до 1 септем-
бра 1949 године поднети пријаву за ликвидацију, 
фонда. Пријава се подноси за фондове из тач. 1 ст. 1 
ове наредбе Државном заводу за социјално, осигурање 
— Дирекцији у Београду, а за фондове из тач. 1 ст. 
2 ове наредбе министарству финансија народне репу-
блике. ' 

, ,З) Л и к в и д н и ј е фондова из тач. 1 ст. 1 и 2 ове 
наредбе неће се спроводити по начелима технике оси-
гурања, већ ће се ликвидацијом само утврдити стање 
имовине и текућих обавеза фонда на одређени дан, и 
са тако установљеиом имовином, која постаје оцште-
нзродна имовина, поступиће се по прописима тач. 4 
и 5 ове наредбе. 

4) Готовина и улози код новчаних завода који 
припадају фондовима из тач. 1 ст. 1 и 2 ове наредбе 
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уплашће се у износу који буде утврђен у поступку 
ликвидације најпре на Ј е д а н збирни рачун код Др-
жавне инвестиционе банке ФНРЈ, а по завршеној лик-
зидацији свих фондова положиће се Народној балин 
ФНРЈ у корист државних прихода на рачун бр. 800032 
— Приходи од укинутих фондова. Хартије од вред-
ности предаће се по списковима Државној инвести-
ционој банди ФНРЈ — Дирекцији зајмова, који ће са 
њима поступити у смислу постојећих'Прописа. Непо-
кретности предаће се на управљање надлежним орга-
нима, а покретна имовина (осим готовине, истражи-
вања и хартија од вредности) предаће се установама 
код којих се- воде фондови који се ликвидирај^ Ар-
хива и документа' л и к в и д и р а т и фондова предаће се 
Државном заводу за социјално осигурање. 

5) Обавезе фондова према осигураницима (пен-
зије и сталне помоћи) у висини у ко јо ј се из фон-
дова исплаћују у часу ликвидације фонда преузеће и 
даље исплаћнвати Државни завод за социјално оси-
гурање, с тим да висина пензија не може прећи гор-
њу границу предвиђену чл., 5 Наредбе о ликвидацији 
пензионих фондова бивших самосталних носилаца пен-

„ зионог осиг,урања радника и намештеника („Службе-
ни лист ФНРЈ' бр. 12/47). Државном заводу за соци-
јално осигурање ће се за покриће издатака по потре-
би одобрити ванредни кредит из Резервног фонда 
Владе ФНРЈ. 

Остале обавезе ликвидираш^ фондова исплатиће 
се из заједничке чисте имовине свих ликвидираних 
фондова која ће се по завршеној ликвидацији саку-
пити на посебном рачуну код Државне инвестиционе 
банке ФНРЈ. 

6) По извршеној ликвидацији фондова из тач. 1 
ст. 1 и .2 Ове наредбе, решења о правима на основу 
осигурања код тих фондова доносиће органи Држав-
ног завода за социјално осигурање по прописима За-
кона о социјалном осигурању радника, намештеника и 
службеника а у смислу одредаба ст. 1 и 2 чл. 54 тог 
закона. Ово не важи за случајеве кад се захтеви за 
одређивање пензије имају решити % ) прописима За-
кона о установљен^ права на пензију и о пензиони-
сању државних службеника односно по одговарају-
ћим републичким прописима, у којим случајевима ре-
шења доносе тим прописима одређени државни ор-
гани. 

" 7) Сви прописи о приходима фондова из тач. 1 
ст. 1 и 2 ове наредбе стављају се ван снаге, односно 
неће. се примењивати после дана одређеног за ликви-
дацију фонда, а бивши чланови ликвидираних фон-
дова плаћаће допринос за социјално осигурање у јед-
наком обиму и на исти начин као што га плаћају и 
остали осигураници односно уживаоци пензија на ос-
нову социјалног осигурања. 

8) По прописима ове наредбе ликвидираће се 
Пензиони фонд особља Државне инвестиционе банке 
ФНРЈ, с тим ино ће се ове пензије по завршеној лик-
видацији фонда исплаћиван по прописима који важе 

1 за пензије државних службеника. ДуГо^ањ^ фонда 
I Државној инвестцционој банци ФНРЈ за до сада из-

вршене исплате пензија, са којима се Министарство 
финансија ФНРЈ сагласило посебним решењима, гак-
надиће. се банци из заједни-чке ликвидчционе масе 
која ће се образовати на рачуну код Државне инве-
стиционе банке ФНРЈ предвиђеном у тач. 4 ове на-
редбе. , 

' 9) Као пензије из фонда по чл. 1 ове наредбе 
преузеће Државни завод за социјално осигурање и 
пензије м о н о п о л с к а радника које исплаћује Одеље-
ње пензија Министарства рада ФНРЈ. 

' 10) Прописи ове наредбе не односе се на пензи-
оне фондове — самосталне носиоце пензионог осигу-

рања чији чланови нису били у радном (службениче 
ком) односу. 

Прописи ове наредбе неће се примењивати ни на 
фондове који су већ ликвидираш! од стране Држав-
ног завода за социјално осигурање по постојећим 
прописима, без обзира на то какво су својство имали 
чланови — улагачи ликвидираш^ фондова. 

11) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". а 

Бр. 24847 
30 јула 1949 године 

Београд 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

Сагласан, 
Министар рада, 

Љубио Арсов, с. р. 

558. 

На основу члана 25 Уредбе о откупу житарица у 
економској 1949/50 години, а у сагласности са Мини-
стром трговине и снабдевања, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

0 РЕГУЛИСАЊУ ПРОМЕТА БЕЛИХ ЖИТАРИЦА ДО 
ЗАВРШЕТКА ОБАВЕЗНОГ ОТКУПА 

1. Почев од 1 августа па до завршетка обавезног 
откупа белих житарица, земљорадници не могу про-
давати, позајмљивати, даривати, ни на било који дру-
ги начин отуђивати беле житарице и брашно од ових 
житарица. 

Ј , Земљорадници који до завршетка обавезног 
откупа испоруче овлашћеним откупним предузећима 
своју обавезну испоруку могу отуђивати своје сло-
бодне вишкове белих житарица на основу одобрења 
повереника државних набавки среског (градског) на-
родног одбора. 

Повереник државних набавки издаје одобрење на 
основу потврде откупног предузећа да је аемљорадник 
у целости предао-своју обавезну испоруку житарица. 

3. Исто тако остали произвођачи и имаоци белих 
житарица који су по плану откупа дужни да испоруче 
држави беле житарице, не могу отуђивати нити на 
други начин р а с п о л а г а о белим житарицама у времену 
док траје обавезан откуп. 

4. Земљорадник који отуђи своје житарице про-
тивно прописима ове наредбе, уколико дело не садр-
жи обележја кривичног дела, казн,иће се новчаном 
казном д о ' 20.000 динара или поправним радом до 
два месеца и казном одузимања предмета којим је 
учињен прекршај. 

5. За вођење поступка и изрицање казне надле-
жан је извршни одбор среског (градског) народног 
одбора. ' . 
1 6. Ова наредба ступа на снагу одмах. 

Бр. 3123 . \ 
3 августа 1949 године 

Београд 
Министар државних набавки, 

Јаков Блажевић, с. р. 
Сагласан, 

Министар трговине и снабдевања, ' 
Осман Карабеговић, с. р. 
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На основу мл. 23 Уредбе о одређивању и кон-
троли квалитета производа, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

0 СТАВЉАЊУ ПОД ПОСЕБНУ СТАЛНУ КОНТРОЛУ 
КВАЛИТЕТА ЗАКЛАНЕ ЖИВИНЕ И ЈАЈА 

НАМЕЊЕНИХ ЗА ИЗВОЗ 

1) Одредбе ове наредбе односе се на следеће 
врсте заклане живине и јаја: 

а) пилиће и морке (мисирке); 
б) кокоши и штајерски шопани лудари; 
в) гуске за печење и товљење; 
г) патке за печење и товљење; 
д) ћурке,; 
ђ) свежа јаја; 
е) кречна јаја; 
ж) хладионичка јаја; и , 
з) лупана јаја. 

I. ЗАКЛАНА ЖИВИНА ' " 

Пилићи и морие 

8)Пилићи се могу извозити само товљени (ухра-
њени), здрави и строго сортирани. У погледу квали-
тета разликују са две врсте робе: 

1а к в а л и т е т 

У ову врсту спадају пилићи и морке, који по за-
вршеној манипулацији имају нормалну боју и сјајну 
кожу здраве ухрањене живине а на леђима и тртици 
добро изражен слој масти. 

Ца к в а л и т е т 

У ову врсту спада роба, која може бити нешто 
слабије утовљена, као и роба из 1а квалитета, код 
које је кожа чупањем или ударцима у мањој мери 
подређена. 

П а к о в а њ е 

Пилићи и морке пакују се у сандуке по 12 ко-
мада, С тим да нето садржина сандука мора имати 
8, 11, 13, 16 и 20 кг. Сваки сандук мора.садржавати 
робу иЈтог квалитета и п р и б л и ж е тежине. Пилићи и 
морке се сортирају и заједно 'пакују у следећим те- 1 

жилама појединог комада: 
од 600— 800 гр ( 8 кг) 
од 810—1.000 гр (11 кг) 
од 1.010—1.250 гр (13 кг) 
од 1.260—1.500 гр (16 кг) 

1.510 на више (20 кг) 
Димензије сандука за пилиће и морке су следеће: 

К 
к 

Чеоне стране 
из 1 дела 

ес " 
о га 

о о х чио. 
З в а 

о о н а га ^ м 2 
з а 

8 кг 48 см 35 см 9 см 10 мм 
11 кг 55 см 38 см 11 см 11 мм 
13 кг 61 см 41 см 12 см 13 мм 

. 16 кг 63 см 46 см 13 см 14 мм 
ФО кг 63 см 52 см 13 см 16 мм из по 

29 см 
30 см 
34 см 
36 см 
3 ком. 

42 

8 см 8 мм 
10 см 8 мм 
11 см 10 мм 
12 см 10 мм 
12 см 10 мм 

Живина са црним ногама мора се одвојено сорти-
рати и паковати, а њихови сандуци посебно обеле-
жава! и (КП). ' 

Кокоши и штајерски шопани лудари 

3) Кокоши и лудари могу се извозити само тов-
љени (ухрањени), здрави, без црева и строго сорти-
рани по тежини. Постоје две врсте квалитета: 

1а к в а л и т е т 
Овде спадају кокоши и лудари, који по завршеној -

машшулацији имају нормалну боју и сјајну кожу 
здраве ухрањене живине а на леђима и тртици добро 
изражен слој масти. 

Па к в а л и т е т I ; ; ' 
Овде спада роба, која може бити нешто слабије 

утовљене, као и она из 1а квалитета код које је кожа 
чулањем или ударцима у мањој мери повређена^ 

П а к о в а њ е 
Кокоши и штајерски питани лудари пакују се у, 

сандуке по 20 кг нето тежине без обзира на број ко-
мада. У појединим сандуцима мора бити роба истог 
к в а Ј у т у а и приближне томине. Кокоши и лудари се 
сортирају по следећим тежинама: 

, од 800—1000 гр 
од 1010—1200 гр 
од Ш,О-1500 гр 
од 1510— на више 

Димензије сандука морају бити следеће: 
дужину сандука 68 см; чеона страна: ширина 44 

см, висина 13,5 см, дебљина даске 16 мм; поклопац 
и дно из по 3 ком., ширине 36 см; стране из по јед-
ног" комада, висине 12 см; дебљина дасака поклопца, 
дна и стоаце по 10 мм. 

Одвојено се морају сортирати и паковати кокоши 
и шопани лудари са црним ногама, а такви, сандуци 
треба да буду посебно означени (Ш). 

Кокоши се пакују леђима окренутим нагоре. 
Петлову ге отпремају/ пакују и манипулирају као 

и кокоши, само што се одвојено пакују млађи, а од-
војено одрасли. Стари петлови не долазе у обзир за 
извоз. 

Гуске за печење 
4) Само добро утовљене и здраве гуске могу се 

извозити, и то са цревима. Постоје две врсте квали-
т е т а : 

1а к в а л и т е т 
Овде спадају гуске, које по завршеној манипула-

цији имају нормалну боју и сјајну кожу здраве и 
ухрањене живине а на леђима и-тртици добро изра-
жен слој масти. 

На к в а л и т е т 
У робу овог квалитета долазе гуске, које могу-

бити нешто слабије утовљене, или оне из 1а квали-
тета, код којих је кожа чупањем или ударцима у ма-
њој мери повређена. 

П а к о в а њ а 
1 Гуске за печење пакују се у сандуке од по 20 кг 
нето тежине без обзира на број, комада. Разлика у 
тежина међу појединим комадима не сме бити већа 
од 500 гр. 
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Димензије сандука морају бити следеће: 
дужина 88 см; чеона страна: ширина 34 см, ви-

сина 13 см, дебљина даске 16 мм; поклопац и дно из 
но 3 ком. ширине 30 см; стране из по 1 ком. висине 
11 см; дебљина дасака поклопца, дна и стране по 
10 мм. 

п, 
Товљени гуске 

5) У ову врсту спадају добро утовљене (кљукане) 
здраве гуске, са цревима. Постоје такође две врсте 
квалитета: 

1а к в а л и т е т 
Гуске овога квалитета морају имати белу кожу 

и не смеју бити повређене. ^ 

Иа к в а л и т е т 
Гуске овога квалитета имају црвенкасту кожу, 

која може бити услед чупања озлеђена. 

П а к о в а њ е 

Паковање се врши у сандуцима од по 45 кг нето 
тежине без обзира на број комада. У појединим сан-
дуцима роба мора бити истог квалитета и приближне 
тежине. Разлика у тежини међу поједини комадима 
не сме прелазити 500 гр. 

Димензије сандука су следеће: 
' дужина 77 см; чеоне стране: ширина 53 см, ви-
сина 22 см, дебљина даске 18 мм; поклопац и дно из 
по 4 ком. ширине 40 см; стране из по два комада 
висине 20 см; дебљина дасака поклопца, дна настрана 
по 12 мм. 

Ови сандуци морају бити појачани са 4 угаона 
ступчића који се уживају по висини. Дужина ступчића 
износи 22 см, а јачина 25 ммг. 

Патке за печење и товљене 
6) Све квалитетне одредбе, које су прописане за 

гуске за печење и товљене гуске, важе такође и за 
патке. 

П а к о в а њ е 
Патке за печење пакују се у сандуке од 12 кг 

нето тежине, без обзира на број комада. Разлика у 
тежини међу појединим комадима не сме прелазити 
ЗОО гр. , 

Димензије сандука за 12 кг нето садржине су сле-
деће: 

дужина 61 см; чеоне стране: ширина 38 см, ви-
сина 11 см, Д^^НЈШ даске 12 мм; поклопац и дно из 
р б б ком. ширине 31 см; стране из по 1 ком. висине 
!11 см; дебљина дасака поклопца, дна и стране по 
10 мм. 

Ј1 Т о ч е н о п^ 
садржине 'без 
појединим кома 

упакују ес у сандуке од 20 кг нето 
Тра на број комада. Разлика међу 
1а .не сме бити већа од ЗОО гр. 

' Димензије сандука" за 20 кг нето садржине су сле-
деће: 

дужина Тр Ш ) чеона страна: ширина 41 см, виси-
на 12; см, Дебљина да?ке 16 мм; поклопац и дно из 
(По 3 ком. ширине 34 см; стране из по 1 ком. висине 
31 см; дебљина дасака поклопца, дна и стране ио 
'10 ми. 

Ћурке , 
^ 7) Ддклаће ћурке намењене извозу морају бити 

утовљене, здраве н без црева. Сортирају се у, I и II 

квалитет, и то посебно ћурке и посебно ћурани. Стар 
роба се пакује одвојено. 

1а к в а л и т е т 
Роба овог квалитета треба да има по завршеној 

манипулацији нормалну боју и сјајну кожу здраве 
ухрањене живане а на леђима и тртици добро изра-
жен слој масти. 

Ца к в а л и т е т 
Овде спада роба, која може бити нешто слабију 

утовљена, као и она из 1а квалитета, код које је 
кожа чупањем или ударцима у мањој мери повређена. 

П а к о в а њ е 
Ћурке се пакују у сандуке по 45 кг нето садр-

жине без обзи.ра на број комада. Разлика међу поје-
диним комадима не сме бити већа од 500 гр. У поје-
диним сандуцима мора бити роба истог, квалитета. 

Димензије сандука за ћурке су следеће: 
дужина сандука 87,5 см: чеоне стране: ширина 53 

см, висина 22 см, дебљина даске 18 мм; поклопац и 
дно из по 4 ком. ширине 43 см; стране из по 2 ком. 
висине 20 см; дебљина дасака поклопца, дна и страна 
по 12 мм. 

Ови сандуци морају бити појачани са 4 угаона 
ступића који се укивају по висини. Дужина ступиће 
износи 22 см, а јачина 25 мм". 

Сандуци за паковање 

' 8) Сандуци за паковање живине морају бити 
обложени сатинираним „Хвана" папиром, тако да се 
након завршеног паковања папир може преклопити и 
прекрити запаковану живину. 

Сваки комад живине мора бити посебно завијен 
у бели пергамин папир, тако да једино глава оста је 
незавијена и не дотиче се тела. Између редова став-
ља се трака од пергамин папира, која их раздваја. 

Ознаке сандука 

9) Сандуци морају бити са горњих спољних стра-
на изрендисани и носити следеће ознаке: 

а) у левом горњем углу број комада; 
б) у истој висини и поред броја комада ставља 

се скраћена ознака врсте робе, и то: 
„Рј" за пилиће 
,,К" за кокоши 
„Кр" еа петлове 
„Мо" за морке са^перјем 
, Ж ' за морке без перја 
, ,С" за гуске за печење 

' „Се" за кљукане гуске 
,,Р" за патке за лечење ч 
„Рс" за кљукане патке 
,,С" за ћуране 
,,Н" за ћурке 
„СС" за старе ћураие 
,,ИН" за старе ћурке 
,,КР!" за пуларе, 

или према жељи страног купца. 

Л 

в) у десном горњем углу нето тежина у кг; 
г) у средини чела сандуку ставља се назив изво-

зног предузећа и његова ознака; Ј 

д) испод ознаке предузећа пише се земља по-
рекла (Југославија). 

Слова и боја натписа мора бити егализирана, жи-
вом бојом штампана кроз шаблоне, а не смеју се 
исписивати слободном руком. 



рта, 6 август 1949 ^ Н с т г 

Отпрема робе 

^ ^ Н ) Отпрема ро.бе врши се брзовозно, искључиво 
^ Н Г о н и м а хладњачама, који за цело време пута мо-
Н ^ имати у резервоарима прописну количину леда. 

Ц. ЈАЈА 

Свежа јаја 

11) Свежим јајима се сматрају она јаја код ко-
јих унутрашњи ваздушни простор износи: 

а) максимално 4 мм при утовару од 15 фебруара 
до 15 м?ја, 

б) максимално 7 мм при утовару од 15 маја до 
до 30 јуна, 

в) максимално 10 мм при утовару од 30 јуна до 
30 јануара 

Свежа јаја намењена извозу 

12) Свежа јаја замењена извозу морају се оба-
везно лампирати, којом се приликом морају "издво-
јити: 

а) јаја са финим ломом (1.атрепђгисћ); 
б) јаја са флеком (Р1еск); 
в) јаја трула (Гаи1); I 
г) јаја која имају већи ваздушни простор од оног 

који је предвиђен овом наредбом. 
Исто тако одвајају се свежа јаја код којих је 

жуманце д е ф о р м и ш е и не заузима правилан цен-
трални положај у љусци. 

Пре сортирања јаја се морају лампирати на та ј 
начин, што се у мрачној комори сијалица или лампа 
обавије плеханим ваљком, који не пропушта светло 
По средини плеха са обе стране направи се овални 

' изрезак величине јајета кроз који пролази светло. 
На те отворе стављају се јаја и прегледа ваљаност 

, њихове унутрашњости. Лампирање се може вршити 
и машински на истом принципу. ' 

Лампирана свежа јаја 

13) Лампирана свежа јаја сортирају се за извоз 
према спољном изгледу и тежини. Она морају бити 
потпуно чиста, не смеју бити прана ни влажна и не 
смеју садржавати никакав страни мирис. При лампи-
рању влажна јаја показују геге на кори, које се. ка-
сније преносе на унутрашњом. 

Свежа јаја се сортирају по тежини на следеће 
тежинске степене: 48/50, 52/53, 53/54, 54/55. 55/56, 57/60 
и преко 60 кг за 1000 комада. Напред наведени те-

јжински степени значе просечну тежину јаја у једном 
завоју, с тим што садржина сваког завоја мора бити 
приближно једнаке крупноће. Дозвољено отступање 
у тежини у једном завоју, између појединих комада 
може бити највише 2 гр на ниже ч на више. 

"Ч 
Кречна јаја 

14) Под кречним јајима се подразумевају сва она 
Јаја, која су конзервирана у кречној води (раствор 
на 100 литара воде 3—5 кг живог креча и 1 кг ку-
хињске соли). 

Код кречнкх јаја ваздушни простор може бити 
највише до 10 мм. Кречна јаја могу се извозити само 
отми, обично од почетка новембра до краја децембра. 

Лампирање, сортиране и манипулација кречних 
Јаја иста је као код свежих јаја, с том разликом што 

; се могу извозити као кречна јаја и јаја са „тешким 
жуманцем". 
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Хладионичка јаја 
'15) Хладионичка јаја у свему морају одговарати 

прописима који важе за свежа јаја по овој наредби 
а осим тога морају бити откупљена до 15 маја. 

Извоз хладионичких јаја долази у обзир само у 
зимским месецима, нарочито у новембру и децембру 
месецу. 

Лупана јаја 

16) Лупана јаја могу се извозити као: 
а) мешано жуманце и беланце (меланж); 
б) одвојена жуманца: и 
в) одвојена беланца. " 
За лупање се узимају свежа јаја која су код сор-

тирања издвојена и не одговарају, и то: 
1) по тежини (ситни); 
2) са прљавом љуском; 
3) напала (иатрепђтисћ); и 
4) мали швимери. 
Лупана јаја не смеју садржавати никакав страни 

мирис нити примесе. 

Паковање јаја 
ч а) Ја ја у љуски пакују се у сандуке по 1440 
комада (оригинални сандук) у 4 реда или у полу-
сандуке по 720 комада у 2 реда, у дрвеној вуни, која 
мора бити сува, да не садржава више од 2% прашине, 
без страног мириса, те да њена ширина не износи 
више од 7,5 мм. 

Паковање се редовно врши у полусандуцима, а 
једино у зимским месецима, када постоји опасност од 
мраза, јаја се могу паковати у оригиналним санду-
цима. У случају веће опасности од мраза, сандуци мо-
рају биш изнутра обложени са папиром. 

Димензије оригиналннх сандука су: 53 X 23 X 176 

\ 
см и састоје се из: 

чела 4 ком. дименз. 53 X 23 X 1,8 см. 
троугл. ћошк. 4 ком. дименЗ. 23 X 2,5 X 2,5 см, 
стран. 4 ком. дименз. 176 X 11,5 X 1,1 см, 
подова 5 ком. "дименз. 176 X П Д X 1,1 ем, 
поклоп. 5 ком. дименз. 176 X 11 X 1,1 см. 
Димензије полусандука су: 53 X 13 X 176 см и 

оне се састоје из: ^ 
чела 4 ком. дименз 13 X 53 X 1.8 см, 
троугл, ћошк. 4 ком. дименз. 13. X 2,5 X 2,5 см, 
стран. 4 ком, дименз. 5 X 1,1 X 176 см. 
подова 4 ком. дименз. 176 X 11 X 1,1 бм, 
локлоп. 5 ком. дименз. 176 Х"8 X 1,1 см. 
Сви сандуци као и дрвена вуна морају бити пот-

пуно суви и без икаквог мириса. 
б) Лупана јаја се пакују у нове, чисте канте од 

белог лима, које садржавају 10 кг нето тежине. 
Димензије ових канти су следеће: 

висина — — 30 см 
дужина — — 22 см 
ширина — — 16,5 см 

На горњем делу канте у средини налази се округ-
ли отвор, чији промер мора износити 8 см. Отвор се 
затвара лименим непропустивим затварачем помоћу 
утискивања. 

Лупана јаја морају бити у кантама смрзнута до 
потпуне тврдоће. 

Ознаке и натписи 
17) Сандуци морају у средини носити жиг према 

прописима земље увознице., а у левом углу назначује 
се тежина робе или ознаке: М (птШ), 5 (5сћти1г), 

( ^ с Ј т Ј т т е г ) , В (Вгисћ), жж се у де.-нем ЈКЖ,СМ 
углу ставља о-знака извозног предузећа. 
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Јаја се морају штамплирати према прописима од-
носне земље у коју се роба извози. 

Сваки сандук мора носити ознаку „Југославија". 
На једној од дужина канте ознака „Југос1лавија" 

мо,ра се утиснути у лим (суви жиг), а испод тога се 
с^шља ознака врсте робе са великим почетним сло-
вом, и то: за жуманца са ,,Ж", за беланце га „Б", а 
за меланж са ,,М", — и то гуменим штамбиљом или 
масном бојом. 

Ш. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
18) Роба припремљена на другачији начин него 

је предвиђено овом наредбом, моти ће се извозити 
само ако то страни купац захтева и уз одобрење Ми-
нистарства спољне трговине ФНРЈ или комитета за 
спољну.трговину односне народне републике. 

Дозвољава се отпрема и паковање робе бољег 
квалитета и савршеније отпреме од оне, која је пред-
виђена овом наредбом. 

19) Организацију контроле квалитета и отпреме 
заклане живине и јаја нЗм^њених за извоз дужни су 
да изврше комитети за спољну трговину при владама 
народних република, а на о-снову одредаба Правил-
ника о организацији и вршењу контроле квалитета 
робе намењене извозу. 

20) Административно-казнени поступак и казне 
за прекршаје ове наредбе означене су у Уредби 
о изменама и до-пунама Уредбе о контроли извоза и 
увоза („Службени лист ФНРЈ" бр. 90/48). 

21) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федеративне Нар.одне Ре-
публике Југђславије" када престају важити сви про-
писи, који су у супротности са њом. 

Бр. 36848 
23 јуда 1949 године 

Београд 
Министар .спољне трговине, 

Милентије Поповић, с. р, 

5 6 0 . " ' 

На основу члана 1 и 2 Уредбе о привременим 
нормама и привременим технј^шум прописима у гра-
ђевинарству (,.Службени лист ' ФАРЈ" бр. 32/47), у, 
сагласности са Претседником Савезне планске коми-
сије, доносим 

Р Е Ш Е Њ . Е 
о ПРИВРЕМЕНИМ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА ЗА 

Ш Г Ш Ц М У ГРАЂЕВИНСКИХ Б И Ј Е Н А 

1. Привремени технтаки прописи за типизацију 
грађевинских битумена, који су саставни део овог ре-
шења и који су отштампани као^тосебно издање Ми-
нистарства грађевина ФНРЈ, важе на целој терито-
рији Федеративне Народне Републике Југослви је , а 
прНмењиваће се за сваку грађевинску делатност. -

2. Ово решење ступа на снагу датом објављи-
в а н ^ у „,Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике ЈУгослави)е". 

Бр. 9999 
18 маја 1949 године 

Београд 
Министар грађевина, 

^ Влада Зечевић, с. р. 
Сагласан, 

Претседник 
Савезне планске комисије 

Борис Кидрич, с. р. 

I 
Н О ! 

Министарство трговине и снабдевања ФНРЈ, 
извршеном сравњењу са изворним текстом, устано1 

вило је да се у тексту Решења о снабдевању боле-
сника у здшвственим установама и деце у дечјим 
јаслама Јфедм,етима исхране савезног обезбеђеног 
снабдевања, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ" 
бр. 44/49 од 25 маја 1949 године, поткрала ниже на-
ведена грешка, те даје следећу 

И С П Р А В К У 
РЕШЕЊА О СНАБДЕВАЊУ БОЛЕСНИКА У ЗДРАВ-
СТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ДЕЦЕ У ДЕЧЈИМ ЈА-

СЛАМА ПРЕДМЕТИМА ИСХРАНЕ САВЕЗНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕНОГ СНАБДЕВАЊА 

У тач. 1 под ж) уместо, „шећер 0,200" треба да 
стоји „шећер 1.200". 

Бр. 9961. — Из Министарства трговине и снабде-
вања ФНРЈ, 28 јула 1949 године. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТ0Б(\ 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Репу-

блике Хрватске, у броју 59 од 20 јула 1949 године 
немају службеног дела. 

— 969 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страни 

552. Указ о одређивању предузећа републичког 
значаја „Хромос" за предузеће општедржав-
ног значаја ј 969 

553. Указ о одређивању предузећа републичког 
значаја „Слово" за предузеће општедржав-
ног значаја — 969 

554. Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о регистрацији привредних предузећа 
инвалидних организација — 

555. Правилник о начину и обиму контроле ква-
литета угља — 969 

556. Упутство о исплати пензије пензионерима 
који су чланови земљорадничких задруга 971 

557. Наредба о ликвидацији пензионих фондова 
бивших самосталних носилаца пензионог 
осигурања чији су чланови имали својство 
државних службеника — 971 

558. Наредба о регулисању промета белих жи 
тарица до завршетка обавезног откупа — 972 

559. Наредба о стављању под посебну сталну 
контролу квалитета заклане живине и јаја 
намењених за извоз 973 

560. Решење о привременим техничким пропи-
сима за типизацију грађевинских битумена 976 

Исправка Решења о снабдевању болесника у 
здравственим установама и деце у дечјим 
јаслама предметима исхране савезног обез-
беђеног снабдевања — — 976 

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

Штампа Југооловенског штампарско! предузећа, Београд 


