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На основу члана 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народ-
не привреде, Влада ФНРЈ, ла предлог Министра рада 
ФНРЈ и Мин,истра саобраћаја ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ПЛАТАМА РАДНИКА У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ АУТО-
Ј МОБИЛНОГ, ТРОЛЕЈБУСКОГ И ТРАМВАЈСКОГ 

САОБРАЋАЈА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Радници у експлоатацији аутомобилског, тролеј-
б у с у и трамвај,слсог саобраћаја примају плату према 
раду и послу који обављају . 

Члан 2 

Плата за поједине послове у експлоатацији ауто-
мобилског, тролејбуског и трамвајског саобраћаја од-
ређује се по радном учинку или по времену. 

Плата по радном учинку обрачунава се по једи-
ници мере радног учинка. 

Плата по времену одређује се у случају кад се 
рад не може мерити по радном учинку. Плата по вре-
мену је плата по радном часу или месечна плата, с 
тим да се месечна плата одређује возачима путничких 
аутомобила и специјалних аутомобила намењених за 
нарочите техничке службе, а плате по радном часу 
осталим радницима. г 

Плата по радном часу у аутомобилском саобраћају 
одређује се посебно за часове вожње (рада) и посебно 
за часове приправности. Под часовима приправности 
подразумева се нужно чекање радника коме је издат 
радни налог. 

Члан 3 

Послови у експлоатацији аутомобилског, тролеј-
буског и трамвајског саобраћаја распоређују се пре-
ма стручној спреми радника потребној за њихово обав-
љање, као н поема тежини, условима и одговорно-
сти посла, и то: у експлоатацији аутомобнлског и тро-, 
лејбуског саобраћаја у девет група, а у експлоатацији 
трамвајског саобраћаја у седам група. 

Распоред послова у групе врши Министар саобра-
ћаја ФНРЈ, у сагласности са Министром рада ФНРЈ. 

Члан 4 

Распоређивање радника на одговарајуће послове 
врши руководилац основне организационе јединице 
односно лице које он за то овласти. 

При раопоређивању радника на послове, мора се 
водити рачуна о стручним квалификацијама радника, 

о способности радника за њихово обављање, као и о 
савесности радника у послу. 

Против распореда радник има п,раво жалбе надле-
жном вишем руководиоцу. 

Члан 5 

Уколико услед повремених сметњи радник не мо-
же обављати своје редовне послове плаћене по ово ј 
уредби, расло ређу,:е се иа друге послове који највише 
одговарају његовим квалификацчјама. 

У овом случају раднику се плата обрачунава пре-
к а групи његовог редовног ноела, к о ј ! припада за 
часове приправности. 

Члан 6 

Уколико радник 1а свог редовног посла који од-
говара његовој квалификације по наређењу надле-
жног руководиоца буде у једном о б р а ч у н с к и пери-
оду привремено а највише на 10 дана распоређен на 
посао ниже групе, плата му се обрачунава према 
групи његовог редовног посла, Уколико би такав ра-
според трајао дуже од 10 дана, плата му се обрачу-
нава према повишеној тарифној ставци односне ниже 
групе. 

Ако радник са свог редовног посла буде распоре-
ђен на посао више групе, плата му се обрачунава по 
повишеној тарифној ставци групе његовог редовног 
посла. 

Овлашћује се Министар рада ФНРЈ да, у спора-
зуму са Министром саобраћаја ФНРЈ и Министром фи-
нансија ФНРЈ, пропише износ повишења тарифне став-
ке у случају распореда према претходним ставовима 
и докле може да тра је овакво повишено плаћање. 

П. ПЛАТЕ И ДОДАЦИ 

1) Плата 

- Члан' 7 

Плата за послове који се обављају по радним 
нормама одређује се по следећим о б р а ч у н с к и ставо-
вима: 

група динара група динара 
I. 11.— VI. 18.50 

II. 12.50 VII, 21.— 
III. 14.50 УИЈ. 26.— 
IV. 16.— IX. 24.— 
V. 17.— 

Плата по јединици ме,ре радног учи,нка добија се 
када се обрачунски став групе у коју је распоређен 
односни посао помножи са осам и добијени износ по-
дели са од,ређеном нормом радног учинка. 

Плата по радном часу за поједине групе послова 
износи: 

1) За послове в о ж њ е у експлоатацији аутомобил-
ок ог саобраћаја: 
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група дина,ра група динара 
1. 10.75 ' VI. ' 17.50 

11. 12— VII. Ј О -
Ш, 1 З . - VIII. З О -
IV. И,50 IX. 21.—1 

V. 15.80 
2) За часове приправности у експлоатацији ауто 

мобилеког саобраћаја: 
група динара група динара 

I. 10— VI. " 15— 
II. 11.50 VII, 16.50 

ЈП. 12.50 УШ. 18.— 
IV. 13— IX. 19.— 

V. 14— 
3) У т р о л е ј б у с а ! , гра,дском — аутобуском т 

трамг,ајском саобаћају (за све часове проведе-не на 
редовном послу): 

група дина,ра група динара 
I. 10.75 VI. 17.50 

II. 12.— VII. 19— 
Ш. 13— ,УШ. 20— 
IV. 14.50 IX. 21 — 
V. 16-80 

4) За послове за које је прописана месечна плата, 
одређује се м-есечна плата, и то: 

група динара 
V. . 3.300— 

VI. , - 3.600— 
VII. 4.030— 

Раднику у експлоатацији аутомобилског саоб,ра-
ћаја који за време приправности обавља послове ма-
нипулације или друге послове, поред плате коју при-
ма за часове приправности, припада и плата предви-
ђена прописима кејн важе за те послове. Уколико ја 
ова гот.тта месечна, раднику пришла део те плате који 
одговара часовима проведеним на раду. ( 

Накнаде у случају службеног путовања и премештаја 
Члан 8 

За рад ван места сталног запослења, као и у слу-
чају премештаја из једног у друго место, радницима 
плаћеним ,по овој уредби припада накнада трошкова 
по постојећим прописима. 

Члан 9 
Радницима у експлоатацији аутомобилског саобра-

ћаја који ван места сталног запослења обављају слу-
жбу на редовним аутобуским и теретним линијама, као 
и онима који свакодневно врше превоз ван места стал-
ног запослења и по обављеном превозу истог дана се 
враћају у место сталног запослења, припада 20% до-
датка предвиђеног постојећим прописима за привреме-
ни рад радника ван места сталног запослења. 

2) Додаци 

'Додатак за непрекидно запослење 

Члан 10 
Радницима у експлоатацији аутомобилског, тролеј-

буског и трамвајског саобраћаја запосленим непрекид-
но код нете организационе јединице, припада додатак, 
н то: 

а) после једне године 1 динар по радном часу 
односно 200 динара месечно за раднике са месечном 
Платом;' 

б) после три године 2 динара по радном часу од-
носно 400 динара месечно за раднике са месечном 
платом; 

в) после пет година 3 динара по радном часу од-
н е т о 600 динара месечно за раднике са месечном 
платом. 

У непрекидно запослење урачунава се и запосле-
ње код друге организационе јединице, уколико је до 
промене запослења дошло услед премештаја или пре-
узимања. 

Додатак ло овом члану обрачунава се по радиом 
часу и у случају кад је радник плаћен по радном 
учинку. 

Овај додатак нс припада раднику за онај месец 
у коме не испуни планирани број рад,них дана у које 
се урачунавају и оправдани изостанци. Одобрени оправ-
дани изостанци по приватном послу урачунавају се 
само до три дана закључно. 

Стаж из ст. 1 потребан за стицање -права на ова ј 
додатак рачуна се у експлоатацији аутомобилског, тро-
л е ј б у с и ^ и трамвајског саобраћаја почев од 1 јану-
ара 1947 године. 

'Додатак за управљања возилима са прнколицама 

Члан 11 
Радницима у експлоатацији аутомобилског саобра-

ћаја, који управљају возилима са приколицама, при-
пада посебни додатак у износу до 35% од обрачу-
нате плате за тај дан. 

Ближе прописе о додељивању овог додатка и ви-
сини његовој у г,раницама из претходног става доноси 
Министар рада ФНРЈ, у споразуму са Министром са-
обраћаја ФНРЈ и Министром финансија ФНРЈ. 

Додатне брига дирк ма 
Члан 12 

Брига,диру који руководи бригадом припада до-
датак у износу до 20% од об,рачунате дневне плате, 
под условом да је бригада испунила радну норму 
(плански задатак). 

Ближе прописе о висини додатка у границама из 
претходног става, доноси Министар рада ФНРЈ, у спо-
разуму са Министром саобраћаја ФНРЈ. 

Специјални додатак 

Члан 13 

Радницима у експлоатацији аутомобнлског саобра-
ћаја, који се налазе на служби код руководилаца са-
везних и републичких органа државне власти и држав-
не управе, као и код руководилаца друштвених од-
носно народних организација, којима је дат на личну 
односно службену употребу путнички аутомобил, може 
надлежни руководилац, поред месечне плате из чл. 7 
ове уредбе, одредит,и и специјални месечни додата-к у, 
износу до 800 динара. 

Ближе прописе о додељивању и висини овог до-
датка у границама из претходног става, доноси ре-
сорни министар, у споразуму са надлежним министром 
рада. 

Додатак за прековремени рад 
^ Члан 14 
' С обзиром на природу рада у експлоатацији ауто-
мобилског, тролејбуског и трамвајског саобраћаја, рад-
ницима у овим привредним делатностима, плаћеним по 
радном учинку односно радном часу, за сваки час из-
над осмочасовног радног времена припада, поред пла-
те по радном учинку или по радном часу, додатак од 
35% плате по радном времену. 
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Возачима плаћеним месечном платом, уколико раде 
преко 8 часова дневно, припада паушални додатак за 
прековременн рад у износу од 10 до 35% од њихове 
месечне плате. ш 

Висину додатка из претходног става у означеним 
границама, одређује на основу упутства Министра рада 
ФНРЈ, руководилац основне организационе јединице 
према просечној заузетости возача и његовом ста-
рању о воз-илу. Овај додатак се исплаћује уназад. 

Додатак зл ноћни рад 
Члан 16 

Радницима у експлоатацији а у т о м о б и л а ^ , тролеј-
б у с а и трамвајског саобраћаја, за сваки час ван-
редног ноћног рада поред плате коју примају по рад-
ном учинку Али по радном часу, припада и додатак од 
12.50% плате по радиом часу. Овај додатак не при-
пада када радници раде ноћу у редовним сменама, од-
носно кад им у случају двократног радног времена 
један део овог времена падне ноћу, 

Ноћним радом сматра се рад који се обавља у 
времену од 22 до б часова. 

Додатак за рад на дан недељног одмора 
Члан 16 

Радницима у експлоатацији аутомобилског, тролеј-
буског и трамвајског саобраћаја који по службеној по-
треби ц налогу надлежног руководиоца раде на дан 
недељног одмора, припада поред плате коју примају 
по радно,м учинку или по радном часу и додатак од 
50% плате по радном часу. 

Уколико радник ради на дан недељног одмора 
преко трајања редовног радног времена, припада му, 
поред додатка из претходног става и додатак за пре-
ковремени рад. 

Додатак на децу 

Члан 17 
Радницима у експлоатацији аутомобилског, тролеј-

б у с а и т р а м в а ј с к а саобраћаја припада додатак на 
децу по постојећим прописима. 

III. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Редовно радно време ! 

Члан 18 
Редовно радно време за раднике у експлоатацији 

аутомобилског, тролејбуског и трамвајског саобраћаја 
наноси 8 часова дневно, 

Радно време може биги одређено највише са јед-
ним прекидом (двократно радно време). 

Недељни одмор 

Члан 19 
Радницима у експлоатацији аутомобилског, тролеј-

б у с ^ ! ' и трамвајског саобраћаја припада право на 
један дан одмора у току недеље. 

Дан недељног одмора одређује надлежни руково-
дилац према околностима службе и, по правилу, то 
саопштава радницима на почетку сваког месеца. Дан 
недељног одмора одређује се радницима по редној 
листи. 

Забрана прековремсиог и ноћног рада 

Члан 20 

За раднике испод 16 година забрањен је рад пре-
ко 8 часова дневно и ноћни рад. 

Обезбеђење стана 

Члан 21 
Радницима у експлоатацији аутомобила ог саобра-

ћаја који обављају службу на редовним линијама ван 
места сталног запослења, а чији је рад везан са пози-
вањем ван места њиховог сталног становања, посло-
давац је дужан да о свом трошку обезбеди прено-
ћиште. 

IV. ПРЕКРШАЈИ 

Члан 22 
Одговорни руководилац односно друго одговорно 

лице, који повреди прописе о висини плате и дода-
така или пропис чл. 20 ове уредбе, казниће се за пре-
кршај новчаном казном од 500 до 5.000 динара, уко-
лико повреда не п р е с т а в љ а кривично дело. 

Ад м ин истрати ви о - ка зне н и поступак води и казне 
изриче извршни одбор среског односно градског (ре-
јонског) народног одбора по прописима Основног за-
кона о прекршајима. 

На пре,глог инспекције рада или управе за радну 
снагу или акг сам министар р а ; а народне републике 
или Министар рада ФНРЈ то одлучи, административно-
казнени поступак може водити и казне изрицати и ми-
нистар рада наредне републике или Министар рада 
ФНРЈ. 

Адмкнистративнс-казнеии поступак који је у току, 
било у првом или у другом степену, може преузети 
у сваком његовом стадију министар рада народне ре-
публике или Министар рада ФНРЈ. 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

, Члан 23 

Додатак из члана 17 не улази у Основицу за обра-
чун доприноса за социјално осигурање и пореза. 

Члан 24 
Овлашћује се Министар саобраћаја ФНРЈ, да У 

споразуму са Министром рада ФНРЈ, пропише таблич-
ни систем у коме се могу спајати поједени елементи 
плата и додатака. 

0 

Члан 25 
Овлашћује се Министар рада ФНРЈ да издаје, по 

потреби, блажа упутства за примену ове уредбе. 

Члан 26 
Министар саобраћаја ФНРЈ, у споразуму са Мини-

стром финансија ФНРЈ, прописаће упутством прелаз 
радника са досадашње месечне плате примане унапред 
на плату по радном учинку односно радном часу, по 
овој уредби. 

Члан 27 
Даном ступања на снагу ове уредбе престају ва-

жити Уредба о регулисању плата и додатака шофера, 
кондуктера и шоферских помоћника од 31 децембра 
1946 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 106 46), про-
писи донети на основу те уредбе, као и сви други 
прописи који су регулисали плате радника у експлоа-
тацији аутомобилског, тролејбуског м т р а м в а ј е м сао-
браћаја. 

Члан 28 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
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Југослвије", а плаћање по њој вршиће се почев од 
1 новембра 1949 године. 

7 октобра 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Ероз-Тито. с, р. 

Министар рада, 
Љубио Арсоз, с. р. 

Министар саобраћаја, 
Божидар Масларић, с. р. 

682. 
Ма основу члана 16 Уредбе о платама радника на 

државним и задружним пољопривредним добрима,' а у 
сагласности са Министром рада ФНРЈ, Прете ед ником 
Привредног сап ета Владе ФНРЈ и Министром финан-
сија ФНРЈ, пропитујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРЕМИЈАМА РАДНИКА ЗАПОСЛЕНИХ ИА ДРЖАВ-
НИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ДОБРИМА 

I. ПРЕМИЈЕ ЗА НАРОЧИТИ УСПЕХ У РАДУ 
А, У биљној производњи 

Члан 1 
Ако се на државном 'лољопривредном добру по-

стигну надплански приноси у биљној производњи, по-
љопривредним радницима који су радили на култу-
рама код којих је тај надплански принос постигнут 
припада премија у новцу сразмерно њиховом уделу у 
раду, и то под условима: 

а) да је на дотичном пољоиривредном добру уве-
ден бригадно-груши систем; 

б) да су радници радили по и остављеним нормама. 
Изузетно, уколико се из оправданих разлога на 

пољопривредним добрима није радило но бригадно-
групном систему, радницима на тим добрима ова пре-
мија ће се дати колективно из целокупног надплгнског 
приноса свих грана биљне производње, и то само оним 
радницима који су били у радном односу најмање три 
месеца, а према раду у свим гранама биљне произ-
водње. Део који би отпао на раднике са радним одно-
сом испод три месеца иде у фонд руководства добра. 

Министарство пољопривреде ФНРЈ, односно мини-
старство пољопривреде народ-не републике одредиће 
на козју године која ће добра моћи да примене предњи 
став у давању премије. 

Члан 2 
Дирекција државног пољопривредног добра изра-

чунаће кориговане планске приносе за добро. Приноси 
изнад утврђених кориговати планских приноса сма-
трају се надплаиским приносима који су постали услед 
нарочитих залагања радних колектива', и за њихово 
постизање дају се премије у износу од 20% вредности 
приноса по стигну тих преко кориговати планских при-
носа. 

Члан 3 
Износи премија за постигнуте надпланске приносе 

у висини од 20% вредности постигнути! надпланских 
приноса исплаћују се, по откупној цени главних про-
извода култура које су радници обрађивали у току 
целе пољопривредне сезоне, кад се изврши обрачун 

и књиговодствено утврде приноси главних производа 
дотичних култура. Ови износи деле се радницима на 
следећи начин: 

а) бригадиру припада просечна премија једног 
радника у његовој бригади, повећана за 20—30% пре-
ма величини његове бригаде; 

б) предрадник припада премија према раду који 
је извршио, повећана за 10—15% од просечне премије 
радника његове десетине, а према величини његове 
десетине; 

в) сав остали део укупне премије за постизање 
иадпланског приноса дели се радницима, и то сваком 
према извршеном раду око дотичне културе. 

Б. У сточној производњи 

1) У г о в е д а р с т в у 

Члан 4 
Раднику код крава — музачу, који негује, храни 

и музе краве, припада за сваки килограм помуженог 
млека преко утврђене месечне норме мучности пре-
мија у износу од 1 динара за сваки килограм првих 
сто литара; 1,50 динара за сваки килограм других сто 
литара; 2 динара од трећих; 2,25 динара од четвр-
тих; 2,50 динара од петих и сваких даљих сто литара 
млека. 

Ако раднику код крава — музачу све краве остану 
по плану припуста стеоне у року од три месеца после 
тељења, он добија и годишњу премију од. 500 динара. 

На добрима где нема одељења за тељење, раднику 
код крава — музачу припадају и, премије предвиђене 
за раднике у одељењу за тељење, а где радник-музач 
одгаја телад до одлучен,а, припада му и премија пред-
виђена за раднике код телади. 

Члан 5 
За свако нормално и здраво теле отељено и од-

гајено у одељењу за тељење до предаје, раднику у 
одељењу за тељење припада премија од динара 20.— 
при предаји грла, а при предаји свих телади без гу-
битака у току месеца, још по динара 10.— за свако 
теле на крају тог месеца. 

За сваки килограм прираста укупне тежине телади 
преко норме прираста до предаје у одгајилиште, под 
условом да ј? постигнута просечна норма (по телету), 
раднику у одељењу за тељење припада премија од 
динара 5.—. Премија се исплаћује на крају месеца. 

Члан 6 ' 
За сваки килограм прираста преко укупне норме, 

раднику код телади припада месечна награда од ди-
нара 10.—, ако нема губитака у току месеца и ако 
нема телади испод одређене норме прираста. 

Члан 7 
За премашена плана прираста одлучене телади 

преко норме, раднику код јунади припада по сваком 
килограму преко укупне норме месечна премија, и то 
у стајском одгоју од динара 7.— а у пашном одгоју 
од динара 10.—. 

Ова премија за приплодне бичиће износи у стај-
ском одгоју динара 10.— а на паши динара 13.—. 

Премија предвиђена за премашена норме прираста 
у пантом одгоју исплатиће се одједном на крају па-
шног одгоја. 

Члан 8 
За добру негу ц исхрану бикова, као и за стално 

одржавање приплодне кондиције, раднику код бикова 
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припада месечна премија од динара 100 — по једном 
бику у првој години, од динара 150.— у другој го-
дини, од динара 200.— у трећој години, од динара 
350.— у четвртој години и од динара 500.— но једном 
бику у петој и у наредним годинама. 

Ова се премија даје на сонову предлога главног 
сточара. - . 

Члан 9 
За свавч килограм прираста п,реко одређене норме 

еа укуцан број грла које радник тови, уз нормирани 
утрошак хранр, раднику-товљачу исплаћује се динара 
4.— по предаји у тов д,ен ик говеда. 

Члан 10 
За примерну негу стоке и добро поступање са 

њом, као и за правилно коришћење грла, раднику код 
волова се може дати месечна премија од ЗОО динара, 
ако су грла у доброј кондицији и ако радник на раду 
са њима испуњава норме 

Ову ију одређује руководилац добра, а по 
предлогу главног агронома и главног сточара. 

Члан 11 
Раднику који приучи на рад бикове или волове, 

исплаћује се 200.— динара за сваки на рад приучени 
пар. 

2) У к о њ а р с т в у 

Члан 12 
За примерно неговање пастува и правилно по-

ступање са фима, раднику код пастува даје се премија 
од динара 150.— по грлу, а за пепиниерног пастува 
динара 250.— месечно. 

Ова награда даје се на основу предлога главног 
сточара. 

За сваку пропуштену емицу или кобилу, по уста-
новљења ждребио сти, раднику код пастува исплаћује 
се динара 50.—. 

Члан 13 
За свако добро однеговане и одгајено ждребе до 

залучивања, под условом да је у доброј кондицији и 
да је сачуван целокупан број ождребљених ждребади, 
а ако није, да до угинућа није дошло његовом криви-
цом, раднику код кобила се, на основу предлога глав-
ног сточара, исплаћује премија од по динара 250.—. 

За свако ждребе однеговане преко производног 
плана раднику се исплаћује још по динара 500.— по 
обављеном залучивању. 

Члан 14 
За свако добро однеговано ждребе, уз услов да је 

у доброј кондицији, раднику се исплаћује динара 
ЗОО.-. 

За свако грло омади, добро однеговане и у доброј 
кондицији, раднику се исплаћује динара 250.—. 

Код ергелскос подмлатка горње премије повећа-
вају се за 25%. 

Ове премије дају се на основу предлога главног 
сточара. 

Члан 15 
За примерну негу коња за вучу и добро посту-

пање са њима, за правилно коришћење запрега, уз 
услов да су грла у доброј радној кондицији и да се 
прибор и кола одржавају у исправном стању, као и за 

успешно испуњавање радних норми односно датих за-
датака, кочијашу се исплаћује месечна премија од ди-
нара ЗОО.— 

Ову премију одређује руководилац добра на за-
једнички предлог руководилаца ратарства и сточар-
ства. 

Члан 16 
За свако здраво ождребл,,ено ждребе и одгајено 

до одлучивања, раднику се при предаји грла испла-
ћује динара 500;—. 

Члан 17 
За свако грло приучене п р е з а ј у , раднику који га 

је приучио исплаћује се динара ЗОО.—. 

3) У с в и њ а р с т в у 

Члан 18 
Раднику у праснлишту припада: 
а) за премашен,е плана прираста, по сваком ки-

лограму тежине преко норме за укупан број прасади, 
при предаји у вишу категорију 10 динара, под усло-
вом да је очувао 93% од опрасених прасади; 

б) за испуњење плана производње, уз очување 
93% од опрасених прасади, отхрањених и предатих у 
вишу категорију, динара 5.— по комаду. 

в) за очување грла изнад предвиђене норме губи-
така, за свако прасе преко 93% од опрасених, отхра-
њених и предатих у вишу категорију, динара 100.—; 

г) за добијање већег броја прасади од оног који 
је предвиђен планом по једној крмачн, и то: 

код раса манголица, туропољка, багун и сл. — 
норма је 5 прасади — за свако шесто прасе 10 динара; 
за свако седмо прасе 15 динара; за свако осмо прасе 
20 динара; 

за црно-славонску свињу — норма је 6 прасади — 
за свако седмо прасе 10 динара; за свако осмо прасе 
15 динара; за свако девето и даље прасе по 20 динара; 

за остале расе (беркшир, јоркшир, немачка опле-
мењена и њима сл.) — норма је 9 прасади — за сва-
ко 10-то прзсе динара 10-; за свако 11-то прасе динара 
15.—; и за. свако одгајено 12-то прасе динара 20.— 

Исплата ових премија врши се по задуживању. 

Члан 19 
Раднику у одгајнлишту свиња припада: 
а) за премашена плана прираста, по сваком пи-

лограму преко норме за укупан број прасади, при пре-
даји у вишу категорију — динара 5.—, уз услов да 
је очувао 95% од преузетих прасади; 

б) за очување 95% од преузетих прасади, отхра-
њеиих и предатих у вишу категорију 10 динара по 
комаду; 

в) за свако прасе преко 95% од преузетих прасади 
огхрањених и предатих у вишу категорију — динара 
ЗОО.-

Члан 20 
- Раднику код назимади припада: 

а) за премашена плана прираста, по сваком ко-
назимади од 10 месеци старости, при предаји у друге 
категорије, по сваком килограму тежине преко норме 
10 динара; 

б) за оваке приплодно грло од 10 месеци старо-
сти, које је пребацило норму у тежини, при предаји у 
друге категорије — динара 80.— ако су сва назимад 
испунила норму тежине. 
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Члан 21 

Раднику код супрасних крмача припада: 
а) за очување 95% супрасних крмача преузетих у 

једном турнусу и предатих у прасиладите 15.— динара 
по комаду, а за сваку крмачу преко 95% 50.— ди-
нара; 

б) за добијање већег броја прасади од оног који 
је предвиђен планом — премија предвиђена за радника 
у прасилишту. 

Члан 22 

Раднику код нерастова припада месечна премија за 
њихово одржавање у доброј приплодној кондицији, уз 
услов да 95% припуштених крмача остане супрасно, и 
то динара 15.— по нерасту. 

Члан 23 
Раднику у товилишту свиња припада премија за 

премашена плана прираста, уз нормирани утрошак хра-
не, и то по сваком килограму прираста преко норме 
укупне тежине, у једном турнусу това — динара 10-— 

4) У о в ч а р с т в у 

Члан 24 

Овчару код приплодног стада припада за премаше-
н а плана одгајивања јагањаца, по сваком јагњету пре-
ко плана: 

— при премашен^ плана за 10% јатњади — ди-
нара 30.— 

— при премашен^ плана за 10—20% јагњади — 
динара 40.— 

— при премашена плана за више од 20% јаг-
њади — динара 50.— 

За јагњад добивену од оваца које су вештачки 
осемењене повећава се ова премија за 10.— динара 
по комаду. 

Премије се исплаћују када се јагњад одлуче и пре-
веду у категорију шиљежади, с тим да се за премије 
узимају у обзир само нормално развијена јагњад. 

Члан 25 
За добру припрему приплодних овнова за мркање, 

с тим да су они здрави и у доброј приплодној конди-
цији, а по њиховој предаји стадима за мркање, ов-
чару припада по сваком грлу — динара 50.—, уз услов 
да таквих овнова мора бити најмање 90% од броја 
који им је предат. 

О додељивању премије одлучује руководилац 
добра, а по предлогу главног сточара. 

Члан 26 

За стопроцентну оплодњу оваца — овчару припада 
динара 3.— по сваком грлу, а ако је оплодња преко 
95% — динара 2.— по грлу. 

При вештачком осемењавању, за сваку приведену 
овну која остане вредна, овчару се, по утврђењу 
вредности, исплаћује премија од динара 4.— 

Члан 27 
За премашена плана стриже вуне преко утврђе-

них норми раднику припада по сваком килограму 
острижене вуке преко норме — динара 20.— 

Премија се даје за непрану вуну, а при предаји 
пране вуне премија се повећава за 50%. Премија не 
припада за вуну са чичком и дефектни вуну од шу-
гавих оваца. 

Члан 23 
За правилно искоришћавањс пашњака и чишћење 

од корова у п а т к о м периоду, раднику се на основу 
предлога главног сточара даје премија од динара 2С0.— 
месечно. 

Члан 29 
Овчару код подмлатка оваца припада: 
а) за премашене плана прираста, по сваком кило-

граму прираста грла у једном стаду преко одређене 
норме, у периоду испаше — динара 5.—, а у периоду 
стајске исхране — динара 7.—; код елитних грла му-
шке и женске шиљежади ова премија повећава се за 
50%; 

б) за потпуно очување, без икаквих губитака од 
примљеног броја шиљежади, по сваком грлу прили-
ком предаје у вишу категорију — динара 15.--; 

в) за премашена плана настрига вуне — премија 
предвиђена за овчара приплодног стада. 

Члан 30 ^ 
Овчару-товљачу припада премија за премашена 

плана прираста, при предаји уз постизање квалитета 
товних оваца, по сваком килограму преко норме —I 
динара 5.—. 

5) У ж и в и н а р е т е у, к у н и ћ а р с т в у и 
п ч е л а р с т в у 

Члан 31 
Радницима у живинарству дају се премије за по-

стизавање и премашена плана б о ј н о г стања, као и за 
примеран рад на нези живине. Ове премије могу се да-" 
вати такође и за обављање контроле носивости, очува-
ње бројног стања, контролу парења, благ-овреалну при-
јаву и изоловање живине оболеле од заразне болести 
и сл., и то" од 200—800.— динара, с тим да укупан 
њихов износ не може бити већи од 800.— динара ме^ 
сечко. 

Члан 32 
Радницима у кунићарству дају се премије за по-

сти зевање и премашена плана бројног стања код 
дотичног за пата, као и за примера н рад на нези ку/ 
нића — и то од дилера 2С0—800.— месечно. 

Члан 33 
Радницима у пчеларству дају се премије за при-

мерно одржавање реда у пчеланику, прииављањс јаких 
пчелињих заједница, за успешно презимљење, као н за 
премашена плана принос? меда и воска — и то од 
динара 200—800.— месечно. 

Члан 34 
Висина премија у живинарству, кунићарству и пче-

ларству зависи од залагања радника и показаног у-
спеха у раду, а премије се дају по предлогу главног 
сточара. 

Члан 35 
Ученицима у гранама ситног сточарства дадо се 

премије у износу до 30% висине премија исплаћених 
раднику код кога се ученик налази на учењу, уз услов 
да се ученик залагао у послу, о чему бригадир даје 
мишљење. 
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П р е м и ј е б р и г а д и р у 

Члан 36 

^ Бригадир код сваке врсте и категорије стоке до-
бија премије у износу од 20% своје плате ако је нај-
мања половина радника његове бригаде добила пре-
мије, а у износу од 30% — ако су најмање три четвр-
тине радника у његовој бригади добили премије. 

II. ПРЕМИЈЕ ЗА БОЉИ КВАЛИТЕТ РАДА 

Члан 37 

Премије 1а бољи квалитет рада могу се давати на 
таквим пословима где од квалитета рада осетно зависи 
успех културе на којој се ради, на пример: орезивање 
воћака и винограда, резање и калемљење винограда, 
расађивање и нега расада у топлим лејама или иначе, 
сетва и слично, 

Дирекција добра одређује врсте послова за које 
се еве премије могу давати. 

Послови за које се дају ове премије морају се оце-
нити пажљиво, а премије дати само за високо квали-
тетни рад, и то до 15% изнад одговарајућнх прописа-
них обрачунеких ставова, односно пла;е по радном 
учинку. 

Исплате СБИХ премија врше се само по провери 
резултата извршеног рада, на пример, по ^тврђењу, 
надпланског високог процента примања код резница, 
код калемова, код примљеног изниклог усева, код ра-
сада и сл. 

Исплате премија врше се по предлогу руководиоца 
ратарства, или се оне дају по предлогу другог одго-
ворног лица које руководи послом екипе у којој рад-
ник ради, а по претходном одобрењу руководиоца 
добра. 

Ш , НАГРАДЕ ЗА НАРОЧИТО ЗАЛАГАЊЕ У 
ИЗВРШЕЊУ ПОСЛОВА 

Члан 38 

За послове који се исплаћују месечно, а за које 
нису уведене норме услед њихове природе или посто-
јећих привремених околности, и не постоје могућности 
одређивања премија, као што су, на пример, послови 
које врше пољски и ноћни чувари, курири, кочијаши 
на превозу особља, магационер^ радници на пријему, 
руковању и отпреми млека и сл., као и сви помоћни 
радници у појединим гранама сточне производње, могу 
се дати награде за нарочито залагање у извршењу тих 
послова и за користи које се тиме ПОСТИЖУ , које су 
у зависности од пепела залагања, прилика под којима 
је посао обављен, од ус-пеха у раду и његове важ-
ности по добро, дужине прековременог рада и радне 
дисциплине радника, спремности и воље при обављању 
послова и сл., и то у износу од 200—800 динара ме-
сечно. 

Висину ових награда одређује руководилац добра, 
по претходном одобрењу непосредног вишег руковод-
ства,. 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 39 
Начин вођења евиденције о давању премија по 

овом правилнику прописаће Министар пољопривреде 
ФНРЈ. 

Члан 40 

Исплата премија по овом правилнику почиње од 
1 октобра 1949 године. 

Члан 41 
Овај правилник ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федерагивне Народне Републике 
Југославије", кога дана престаје да важл Решење Ми-
нистра пољопривреде ФНРЈ с давању премија радни-
цима запосленим на гајењу и тову свиња број 36440 
од 16 новембра 1348 године („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 101/48), 

Бр. 21764 
7 октобра 1949 године 

Београд 
Министар пољопривреде, 

инж. Мијалко Тодоровић, с, р. 
Сагласни: 

Министар рада, 
Љубчо Арсов, с. р. 

Претседник Привредног савета 
Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављгвић, с. р. 

683. 
На основу тач. 8 ст, 2 Упутства о давању регреса 

трговачким предузећима, бр, 1725/48 од 7 фебруара 
1948 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 12/48), а у 
сагласности са Министром финансија ФНРЈ и Мини-
стром трговине и снабдевања ФНРЈ, преписујем 

У П У Т С Т В О 

о ДАВАЊУ РЕГРЕСА ИНДУСТРИСКИМ КЛАНИЦОМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈА ПРЕРАЂУЈУ ОТКУПЉЕНУ 

СВИЊСКУ МАСТ 

1) Право на регрес (накнаду) признаје се инду-
стриским кланичиим предузећима која врше прераду 
свињске масти откупљене од сељачких радних задру-
га и земљорадника произвођача по цени одређеној 
Наредбом бр. УШ о државним (везаним) ценама 
свињске масти („Службени лист ФНРЈ" бр. 43/48), 
када откупљену маст прерађују (рилују) и продају по 
нижим јединственим ценама, 

2) Износ регреса обухвата разлику између ниже 
јединствене цене за маст од динара 47 по 1 кг и 
цене одобрене на основу индивидуалне калкулације 
индустриског предузећа за прерађену маст (цена про-
извођача). У ову калкулацију могу и н д у с т р и ј а кла-
нична предузећа унети следеће елементе, уколико их 
стварно имају: 

а) државну (везану) откупну цену; 
б) маржу откупа — франко вагон утоварне ста-

ница; 
в) порез на промет производа од 14%; 
г) трошкове превоза од утоварне станице до ме-

ста прераде; 
% д) трошкове прераде (риловања) са калом', 

ђ) амортизацију машина, режију (погонску и 
упргвнопродајну); допринос за административио-опе-
ративног руководиоца и кадрове, као и планирану до-
бит према одобреној структури цене; 

е) трошкове довоза од места прераде до исто-
варне станице купца; 

ж) амортизацију амбалаже и повраћај амбалаже. 
3) Захгер за регрес оставрују и н д у с т р и ј а кла-

нична предузећа иа начин предвиђен Упутством о да-
вању регреса индус! рксшм предузећима која у циљу 
прераде откупљују пољопривредне производе по сло-
бодним ценама („Службени лист ФНРЈ" бр. 32/48). 
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4) Народна банка одобраваће износ регресног 
захтева индустриским кланичних предузећима на те-
рет рачуна „Регрес индустриских предузећа за откуп 
пољопривредних производа бр, 800586". 

5) Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", с тим да важи и за 
све случајеве продаје но нижим јединственим ценама 
прерађене свињске масти која је и пре његовог сту-
пања на снагу откупљена по ценама одређеним На-
редбом бр. VIII о државним (везаним) ценама свињ-
ске масти. 

Бр. 5122 
5 октобра 1949 године 

Београд 
Министар државних набавки, 

Јаков Блажевић, с. р, 
Сагласни: 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с, р. 

Министар трговине и снабдевања, 
Осман Карабеговић, с, р. 

684, 
На основу Наредбе о извршењу плана грађевинт 

ских објеката у 1949 години („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 12/49) и Наредбе о процентима снижења пуне 
цене коштања грађевинских производа („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 15/49), преписујем 

У П У Т С Т В О 
о ОБРАЧУНАВАЊУ СНИЖЕЊА ПУНЕ ЦЕНЕ КО-

ШТАЊА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

1) Као основ за израчунавање снижења пуне цене 
коштања грађевинске услуге служи: износ трошкова 
израде (Ај-Ј-Б) и трошкова режије (градилишта и 
управе и продаје, 1\ и Ге) из структуре цене грађе-
винске услуге. 

На овако добивену основицу примениће с,е про-
центи снижења пуне цене коштања, преписани Наред-
бом Министра грађевина ФНРЈ бр. 3250/49 о про-
центима снижења пуне цене коштања грађевинских 
производа („Службени лист ФНРЈ" бр. 15/49). 

2) Овако обрачунати износ снижења одбиће се 
од износа пуне цене коштања. 

Према томе нормирани трошкови наведени под 
Г. П и Ге (амортизација, општи трошкови управе и 
продаје) и добит из структуре цене обрачунаваће се 
и даље на износ трошкова израде ( А + Б ) , тј, од не-
сниженог износа трошкова израде. 

3) Порез на промет производа обрачунаваће се 
од овако добивене продајне цене грађевинске услуге 
(тј. умањене за износ снижења пуне цене коштања). 

4) Проценти снижења пуне цене коштања пропи-
сани Наредбом Министра грађевина ФНРЈ бр. 3250/49 
обрачунаваће се и исказивати према тач. 1 и 2 овог 
упутства у привременим, обрачунским и окончаним 
ситу аци јама, на пример: 

Обрачун за индустри ју зграду 
Динара 

А + Б Трошкови израде 1,000.000.— 
В Амортизација 2,3% 23.000— 
1\ Режија градилишта 7% 70.000— 
Ге Режија управе и продаје 3,5% 35.000.— 

Режија за занатске услуге 5% 
С Н 2 ) на основицу од 200.000 
дин. 10.000.— 

Динара 
Г. Текуће оправке 1,2% 12.000.— 
Г4 Допринос АОР-у 0,9% 9.000 — 
Ге Допринос за кадрове 2,5% 25.000.— 
Д Посебни појединачни трошкови: 

занатски радови 200.000,— 
остали трошкови 60.000.— 260,00.— 

Пуна цена коштања — — 1,444.000.—-
Снижење Пцк-а 10% од: 
А + Б = 1,000.000.— 
П - 70 000— 
Г, = 35.000.— 

режија на занатске 
услуге = 10.000,— 

1,115.000.— снижење 
111.500.— 

1332 500 — 
Добит 2% од А + Б ' 20.000— 
Цена грађевинске услуге — 1,352.500.— 
Порез на промет производа 
1.352.500 X 6.383% — 86.330— 

Продајна цена грађевинске 
услуге 1,438.830.— 

5) Ово упутство примењива!^ се од 1 јануара 
1949 године. 

Бр. 18484 
24 септембра 1949 године 

Београд 
Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с. р. 

685. 

На основу Наредбе Владе ФНРЈ о државним (ве-
заним) ценама пољопривредних производа („Службе-
ни лист ФНРЈ" бр. 12/48), у сагласности са Министром 
пољопривреде ФНРЈ и Министром финансија ФНРЈ, 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) 
ЦЕНАМА ИНДУСТРИСКОГ БИЉА ПО ВРСТИ И КВА-

ЛИТЕТУ РОДА ГОДИНЕ 1949 

1. У Наредби о државним (везаним) ценама инду-
стриског биља по врсти и квалитету рода године 1949 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 76/48) у тачки 1— на 
крају одељка 1, додаје се: 

,,8) Сирак-слама 
У оквиру просечне државне (везане) цене од 

600 динара за 100 кг, одређују се следеће цене по 
врсти и квалитету: 

I класа: слама лепе жуте боје, дужина кићанке 
Динара 

преко 50 см, дужина дршке до 15 см за 100 кг 
без семена 800.— 
са семеном 550.— 

II класа: дужина кићанке од 30 до 50 см, 
дужина дршке до 15 см 

без семена 500.— 
са семеном 400.— 
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, 2. Ова наредба примењиваће се и на сирак-сламу 
рода године 1950. 

- 31 Ова наредба ступа на снагу одмах. 

Бр. 17052 
21 с,ептембра 1949 године 

4 Београд 
Министар лаке индустрије, 

Јосип Цази, с, р, 
Сагласни: 

Министар пољопривреде, 
инж Мијалко Тодоровић, с. 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављеаић, с. 

Р. 

Р. 

686. 
На основу тач. 3 Решења о одређивању броја 

куповних тачкица који је потребан за куповину инду-
стриских производа обезбеђеног снабдевања, бр. 3993 
од 23 фебруара 1949 године, („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 17/49), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

о ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
БРОЈА КУПОВНИХ ТАЧКИЦА КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН 
ЗА КУПОВИНУ ИНДУСТРИСКИХ ПРОИЗВОДА ОБЕ-

ЗБЕЂЕНОГ СНАБДЕВАЊА 

1) Тачка VI, уколико се односи на кожне ципеле 
(грађанске) и на гумене чизме, мења се н гласи: 

„Кожне ципеле (грађанске): 
а) са једним кожним ђоном: 

почев од броја 39 надаље — — 40 тачкица 
почев од броја 35 до 38 закључно 30 „ 
почев од броја 27 до броја 34 за-
кључно 18 „ 
почев од броја 22 до броја 26 за-
кључно 12 „ 
почев од броја 18 до броја 21 4 , 

в) са гуменим ђоном: 
почев од броја 39 надаље 28 тачкица 
почев од броја 35 до броја 38 за-
кључно 20 „ 
почев од броја 27 до броја 34 за-
кључно 12 „ 
почев од броја 22 до броја 26 за-
кључно 8 „ 
почев од броја 18 цо броја 21 за-
кључно 3 „ 

г) са ђоном од мешине: 
ципелице за дојенчад почев од броја 
18 до броја 21 закључно 2 тачкице 
Гумене чизме: 

б) грађанске: почев од број? 39 надаље 40 тачкица 
почев од броја 35 до броја 38 за-
кључно 30 „ 
почев од броја 27 до броја 34 за 
кључно — — — 20 „ 
почев од броја 22 до броја 26 за-
кључно 10 „ 

2) Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 18552 
б октобра 1949 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Осман Карабеговић, с. р. 

Президијум Народне скупштине Федеративне На 
родне Републике Југославије, по извршеном сравње-
н а са изворним текстом, установио је да су се у За-
кону о порезима, објављеном у „Службеном листу 
ФНРЈ" бр. 105 од 27 децембра 1946 године, поткрале 
ниже наведене грешке, те даје следећу 

И С П Р А В К У 
гм.-' ЗАКОНА о ПОРЕЗИМА 

У члану 29 Закона о порезима под г) отшташшга 
је: „дохоци страних држављана и њихових претстав-
ника уз услов реципроцитета;" а треба да стоји: 
,,г) дохоци страних држава и њихових претставника 
уз услов реципроцитета;". 

Бр. 131. — Из Президијума Народне скупштине 
ФНРЈ, 1 октобра 1949 године. 

О А А И К О В ^ Њ \ 
На основу чл. 2 Закона о орденима и медаљама, 

а на предлог Врховног команданта оружаних снага 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федератнвне 
Народне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст и стечене засл,уге за 

народ у току Народноослободилачког рата одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. поручници: Станчић Јосипа Јосип и Жнидар-

шнћ Јосипа Јосип; 
рез. потиоручници; Долган Антона Антон, Гу а н и -

чић Ивана Иван и Жгур Ивана Јосип; 
рез. водници: Матко Милана Милан и Волк Ивана 

Карел; 
вој. обвезник Бубнић Ивана Иван; 
дем. борац Хочевар-Мади Антона А лб ин ца; 
вој. обвезник Томшић Алојза Антон. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД га РЕДА: 
рез. капетани: Јеж Алојза Славко и Верган Јосипа 

Јосип; 
рез. поручници: Станић Јосипа Јосип и Жнидар-

шић Јосипа Јосип; 
рез. потпоручннци: Бутинар Франца Стојан, Јалељ 

Андреја Венчеслав, Кебер Ивана Душан, Млекуж Ива-
на Иван, Шкраб Јосипа Антон, Великоња Франца 
Франц и Жгур Ивана Јосип; 

рез. заставници: Франк Јосипа Франц, Грљ Андре-
ја Алојз, Грљ Антона Јосип, Хрватин Јосипа Јосип, Је-
лоаић Ивана Даница, Каштелић Франца Франц, Скок 
Франца Бруно, Шкорјану Павла Аугуст, Шкриј Фран-
ца Франц, Вичић Јосипа Јосип и Залесјак Алојза 
Антон; 

рез. ст. водници: Филипчић Антона Андреј и Луд-
вик Мартина Иван; 

вој. обвезници: Батиста Антона Антон и Бубнић 
Ивана Иван; 

дем. борац Хочевар-Мали Антона Албинца; 
вој. обвезници: Густинчић Антона Алберт, Кебер 

Антона Иван, Масло Франца Павел, Новак Алојза 
Алојз, Палиска Антона Радо, Самса Ивана ,Антон и 
Томшић Алојза Антон. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. капетан Јеж Алојза Славко; 
рез. потпоручници: Бутинар Франца Стојан, Ја-

лељ Андреја Вснчеслав, Кебер Ивана Душан, Млеку ас 
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Ивана Иван, Почкај Ивана Иван, Прими Јосипа Душан 
и Скраб Јосипа Антон; 

рез. заставници: Франк Јосипа Франц, Каштелић 
Франца Франц, Конесгабо Ивана Мирко, Малечкар 

Франца Јосип, Скок Франца Бруно, Сакои да Јосипа Ру-
долф и Залесјак Алојза Антон; 

рез. ст. водници: Бутинар Антона Јожеф, Черне-
тић Ивана Иван, Филипчић Антона Андреј, Јуретић 
'Антона Алојз, Маглица Ивана Иван, Скок Лудвика 
Петер, Штурм Ивана Франц, Стембергер Франца Франц 
и Жиберна Јосипа Јосип; 

рез. водници: Венчић Ивана Иван, Брне Антона 
АЛОЈЗ , Бандељ Франца Виктор, Ваша Франца Франц, 
,Чекала Јакоба Габријел, Франк Антона Јозе, Конес^або 
Станка Иван, Кребељ Антона Милан, Левер Ивана 
Иван, Љубић Јожефа Франц, Микулић Стефана Цвет-
ко, Томшић Франца Франц, Томшић Андреја Јанез к 
Удовић Ивана Франц; 

рез. мл. водници: Бутинар Франца Алојз, Боштјан-
чић Ивана Франц, Бенигар Франца Алојз, Дебељак 
Антона Карел, Деренчин Франца Франц, Додић Јосипа 
Кристијан, Јагодник Јанеза Албин, Кребељ Леополда 
Станко, Косовчек Карла Валентин, Конештабо Антона 
Јосип, Махне Франца Албин, Мезгец Јозефа Франц, 
Мезгец Ивана Франц, Микољ Ивана Иван, Новак Ива-
н Адолф, Облак Франца Јосип, Поцнај Михаела^ Иван, 
Роји Антона Лудвик, Скок Јосипа Мирко, Смрдељ 
Ивана Иван, Стембергер Франчишке Јожеф, Шкраљ 
Антона Антон, Урх Јожефа Јожеф, Ватовец Јожефа 
Драго, Задник Антона Алојз, Задише Ивана Алојз, Же-
рјав Јожефа Јожеф и Жнебељ Ивана Франц; 

рез. десетар Мршник Томажа Јосип; 
рез. обвезници: Баричић Франца Франц, Брожић 

Јосипа, Јосип, Божић Антона Јожеф, Божић Антона 
Иван, Блажевић Антона Франц, Батиста Антона Антон, 
Бароне Антона Рудолф, Барбис Антона Франц, Барба 
Ивана Иван, Барбис Ивана Антон, Целин Ивана Милан, 
Чрнач Јанеза Антон и Додић Јосипа Ловренц; 

дем. борац Деклева Франца Ружа; 
вој. обвезници: Додић Штефана Штефан, Додић 

Антона Алојз, Делост Јосипа Јосип, Деклева Ивана 
Кризант, Делоренци Ферда Франц, Франк Франца 
Франц, Федел Антона Антон, Фабец Антона Иван, Гу-
стинчић Јакоба Иван, Густинчић Јозефа Антон, Густин-
чић Антона Алберт, Грахор Франца Рудолф, Хрватин 
Јосипа Антон, Искра Јосипа Јосип, Јенко Антона Изи-
дор, Јелен Андреја Андреј, Кунчнћ Антона Антон, Ко-
рен Рудолфа Рудолф, Коприва Рудолфа Антон, Какез 
Франца Милан, Кебер Антона Иван, Крешевић Миха-
ела Јосип, Кирн Јосипа Павел, Кеш Антона Јосип, Кеш 
Франца Франц, Калчић Антона Антон, Маљевац Павла 
Антон, Матко Франца Франц, Матко Франца Павел, 
Мадото Антона Марчел, Мршник Јожефа Јоже, Мрш-
и ик Ивана Томаж, Ми хал ич Антона Мирослав, Мед-
вед Франца Антон, Масло Франца Павел, Масло Јо-
жефа Хиероним Малецкар Ивана Иван, Махне Ивана 
Иван, Мрсник Ивана Антон, Новак Алојза Алојз, Но-
вак Јожефа Алојз, Новак Ивана Антон, Пахор Јосипа 
Карел, Палискг Антона Радо, Прими Јожефа Владимир, 
Прими Франца Јосип, Рутар Ивана Антон, Роји Јоже-
фа Јожеф, Ражен, Јожефа Фрањо, Симчнћ Андреја 
Јосип, Седмак Јожефа Јожеф, Седмак Франца Иван, 
Слуга Антона Антон, Слуга Јожефа Јоже, Смрдељ 
Ивана Антон, Стипанчић Пазилије Ђино, Скет Винка 
Винко, Седмак Франца Ленарт, Седмак Јанка Иван, 
Самса Ивана Антон, Штембергер Јакоба Јосип, Штурм 
Гашперја Карло, Штембергер Грегорја Антон, Шајн 
Јосипа Јосип, Шајн Ивана Август, Шаји Ивана Алојз, 
Томажић Ивана Јосип, Томажић Ловренца Јосип, Тре-
бец Антона Антон, Томшић Франца Матија, Томшић 
Јосипа Алберт, Томажић Јожефа Алојз и Ул,ан Јоже-
фа Иванка; 

дем. борац Урбаиичић Андреја Франц; 
вој. обвезници: Удович Павла Јосип, Ујчић Јо-

жефа Алојз, Валенчић Ивана Иван, Валеичић Фраица 

Милан, Волк Јакоба Антон, Волк Јакоба Јакоб, Вол,к 
Јожефа Петар, Волк Андреја Андреј, Валенчић Ивана 
Антон, Валенчић Ивана Јоже, Задник Антона Антон и 
Жерјал Антона Милан. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 

рез. ст. водници: Брне Андреја Иван, Бутинар Ан-
тона Јожеф, Чернетић Јожефа Марјан, Чернетић Ивана 
Иван, Јуретић Антона Алојз, Малечкар Франца Јожеф, 
Меглица Ивана Иван, Раван Стефана Јосип, Скрљ Ан-
тона Антон, Штурм Ивана Франц и Жиберна Јосипа 
Јосип; 

рез. водници: Батиста Антона Филип, Брне Антона 
Алојз, Бандељ Франца Виктор, Ваша Франца Франц, 
Чергољ Штефана Франц, Чекала Јакоба Габријел, 
Франк Антона Алојз, Франк Антона Јоже, Јуришевић 
Антона Јоже, Кирн Франца Едвард, Коцјанчић Јосипа 
Иван, Кребељ Антона Милан, Девер Ивана Иван, Љ у -
бић Јожефа Франц, Мараж Андреја Доминик, Микулић 
Стефана Цветко, Стрле Антона Антон, Томшић Ан-
дреја Јанез, Томшић Франца Франц. Удовић Ивана 
Франц, Волк Ивана Карел и Злосел Франца Јосип; 

рез. мл. водници Бутинар Франца Алојз, Деренчин 
Франца Франц, Дебељак Антона Керел, Франк Антона 
Јожеф, Франк Антона Алојз, Гуштинчић Франца Ан-
тон, Храбар Јожефа Јожеф, Конестабо Антона Јосип, 
Когозшек Карла Валентин, Масло Франца Антон, Ми-
кољ Ивана Иван, Мезгец Ивана Франц, Новак Ивана 
Адолф, Прими Алојза Станко, Перенић Јосипа Јосип, 
Смрдељ Ивана Иван, Шнрцељ Јернеја Франц, Шкрљ 
Антона Антон, Штембергер Франсиска Јожеф, Тома-
жић Викторја Едвард, Урх Јожефа Јожеф, Ватовец 
Јожефа Драго, Задник Ивана Алојз, Зидар Михаела 
Станко, Жерјав Јожефа Јожеф и Жнебељ Ивана 
Франц; 

рез. д е с е т а р : Батиста Антона Франц, Батиста Ан-
тона Алојз, Барба Антона Антон, Јенко Антона Алојз, 
Пенко Антона Петар и Штефанчић Јосипа Алојз; 

вој. обвезници: Бенигар Франца Јосип, Бубнић Јо-
сипа Јосип, Божић Ивана Иван, Бенигар Јосипа Ан-
тон, Баричић Ивана Марио, Бублић Ивана Јосип, Буб-
нић Ивана Иван, Бубнић Ивана Иван, Бублић Антона 
Иван, Брожић Антона Јосип, Божић Јожефа Франц, 
Божић Антона Франц, Божић Ивана Душан, Бостјан-
чић Јожефа Јожеф, Боштјанчић Франца Франц, Бо-
штјанчић Ивана Алојз, Венчић Ивана Славко, Ваша 
Франца Виктор, Ваша Михаела Михаел, Ваша Јожефа 
Иван, Барбиш Франца Леополд, Барбић Јожефа Јо-
жеф, Барбис Франца Иван, Барбис Антона Франц, Бар-
бис Антона Рудолф, Блажевић Антона Франц, Божић 
Антона Иван, Божић Антона Јожеф, Бродић Јосипа 
Јосип, Боричић Франца Франц, Цетин Јожефа Јожеф, Цек 
Андреја Антон, Цегар Матије Антон, Чслигој Антона 
Јожеф, Чус Јожефа Јожеф, Чедицој Ивана Антон, Че-
када Матије Јоже, Чекала Антона Јожеф, Чрнач Ја-
неза Антон, Дујц Славка Душан, Деклева Антона 
Франц, Додич Ивана Иван, Додич Јакоба Франц, Додич 
Штефана Антон, Додич Антона Антон, Делост Јожефа 
Антон, Делфар Антона Антон, Делост Јосипа Јосип, 
Додић Антона Алојз и Додић Штефана Штефан; 

дем. борац Деклева Франца Ружа; 
во јшиобвезници: Додић Јосипа Ловренц, Довган 

Јакова Јосип, Довган Јосипа Франц, Долган Јосипа 
Јосип, Фатур Антона Јожеф, Фабсц Антона Иван, Фи-
дел Антона Антон. Франк Франца Франц, Франк Јо-
сипа Јосип, Фатур Фран.ца Стане, Фатур Јосипа Иван, 
Фатур Јожефа Албин, Гуарђанчић Антона Антон, Гра-
хор Франца Рудолф, Густинчић Јакова Иван, Гржина 
Јожефа Рудолф, Грљ Антона Јосип, Грлица Јожефа 
Јожеф, Гриљ Ивана Милан, Грип. Антона Јожеф, Хр-
в а т и Михаела Михаел, Хреновец Ивана Милан, Хрва-
т и Јосипа Анто, Искра Ивана Матија, Х р в а т и Миха-
ела Изан, Искра Јосипа Ј о а п , Искра Ивана Јожеф, 
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Искра Луке Иван, Искра Ивана Иван, Јерко Јосипа 
Франц, Јагодник Алојза Алојз, Јелен Андреје Андреј, 
Јенко Антона Изидор, Јенко Ивана Иван, Јенко Ан-
тона Франц, Какеш Франца Франц, Пратња Винценца 
Станко, Крањц Ивана Јоже, Коцјан Франца Владимир, 
Кунчић Антона Алојз, Курет Антона Антон, Калчић 
Антона Антон, Кеш Франца Франц, Кеш Антона Јо-
сип, Крешевић Михајла Јосип, Кирн Јосипа Павел, 
Какеж Франца Милан, Кунчић Антона Антон, Корен 
Рудолфа Рудолф, Коприва Рудолфа Антон, КрешевиК 
Франца Јоже, Крешевић Андреја Јожеф, Крсшевић 
Франца Јаков, Крешевић Ивана Антон, Кребељ Антона 
Антон, Комен Ивана Иван, Косанчић Франца Франц, 
Коцјан Грегора Јосип, Коцјан Јурија Иван, Коцјан 
Антона Франц, Коцјан Антона Антон, Кнафелц Јанеза 
Албин, Кнсфел/д Ивана Алвин, Кирн Антона Павел, 
Кирн Франца Франц, Кирн Шгефана Александер, Кал-
чић Франца Иван и Наковић Михаела Карло; 

војни обвезници: Лснарчић Јосипа Франц, Девер 
Ивана Мирко, Девер Ивана Аугуст, Ловренчић Антона 
Јосип, Липовец Франца Иво, Липец Јосипа Франц, 
Лзубич Јосипа Иван, Љубич Ивана Иван, Масло Фран-
ца Алојз, Мршник Ивана Јосип, Махне Ивана Иван, 
Малецкар Ивана Иван, Масло Јожефа Хиероним, Мед-
вед Франца Антон, Мнхалич Антона Мирослав, Мр-
шник Ивана Томаж, Мршник Јожефа Јожеф, Мадото 
Антона Марцељ, Матко Франца Павел, Матео Франца 
Франц, Маљевац Павла Антон, Мозина Антона Франц, 
Мизгур Франца Франц, Михалић Антона Антон, Мав-
рић Јожефа Антон, Матко Мартина Валентин, Мами-
ловић Андреја Јоже, Маљевац Јосипа Јосип, Малечкар 
Јосипа Франц, Малечкар Ивана Антон, Малечкар Фран-
ца Антон, Махне Антона Станко, Мршник Томажа То-
маж, Новак Алојза Станко, Новак Јожефа Алојз, Но-
вак Ивана Антон, Новак Јернеја Јосип, Новак Јернеја 
'Јернеј, Новак Јосипа Антон, Новак Ивана Антон, О-
гризек Ивана Лудвик, Прошен Франца Јосип, Принт 
'Јосипа Богомил, Примц Франца Алојз, Почкај Антона 
Иван, Пецан Јосипа Алојз, Примц Јожефа Владимир, 
Пахор Јосипа Карел, Павловић Јожефа Валентин, Пав-
ловић Ивана Гашпер, Ражен Јожефа Фрањо, Ројц Јо-
жефа Јожеф, Рутар Ивана Атдои, Рутар Луке Јосип 
и Рутар Ивана Иван; -

војни обвезници: Стрле Алојза Алојз, Симчић Ан-
тона Антон, Слуга Јожефа Кристијан, О д мак Јанка 
Иван, Седмак Франца Ленарт, Скет Винка Винко, Сти-
панчић Разилија Ђино, Смрдељ Ивана Антон, Слуга 
Јожефа Јожеф, Слуга Антона Антон, Скок Лудвика 
Петер, Седмак Франца Иван, Седмак Јожефа Јожеф, 
Симчић Андреја Јосип, Слуга Јожефа Алојз, Славец 
Франца Виктор, Славец Антона Славко, Сепчић Ан-
дреја Јожеф, Самса Ивана Иван, Стибиљ Франца Иван, 
Штембергер Михаела Алојз, Шори Јожефа Франц, 
Шкрјанц Јурија Антон, Ширцељ Јожефа Јожеф, Шир-
цељ Антона Антон, Шенкинц Франца Рудолф, Шен-
кинц Ивана Франц, Шајн Алојза Ловренц, Шајн Мар-
тина Антон, Шајн Антона Алојз, Штембергер Ивана 
'Јаков, Шуштар Матије Јосип, Штури Ивана Виктор, 
Шајн Ивана Алојз, Шајн Ивана Август, Шајн Јосипа 
'Јосип, Штембергер Грегорија Антон, Штурм Гашпе-
рија Карло, Штембергер Јакова Јосип, Требец Јернеја 

'Антон, Томажић Антона Антон, Томажић Филипа Иван, 
Томажић Јакова Франц, Требец Јернеја Винко, Требец 
Франца Виктор, Требец Јернеја Јосип, Томшић Петра 
Валентин, Темшић Јожефа Јожеф, Томшић Антона 
Франц, Томажић Филипа Франц, Томажић Ивана Јо-
сип, Томажић Ловоенца Јосип, Требсц Антона Антон, 
Томшић Франца Матија, Томшић Јосипа Алберт, Ујчнћ 
Јакова Милан, Удевић Антона Антон, Уљан Антона 
Антон, Уковић Антона Андреј, Ујчић Луке Иван, Уј-
чић Јосипа Иван, Ујчић Франца Франц, Удовић Јоже-
фа Антон и Урбанчпћ Андреја Франц; 

1Л дем. борац Улан Јожефа Иванка; 

војни обвезници: Удовић Павла Јосип, Волк Ивана 
Станко, Валенчић Ивана Иван, Волк Франца Антон, 
Вичић Антона Милан, Вичић Јожефа Габријел, Вичић 
Антона Антон, Волк Јожефа Станко, Валенчић Ивана 
Иван, Валенчић Франца Милан, Волк Јакова Антон, 
Волк Јакова Јаков, Волк Јожефа Петар, Воук Андреја 
Андреј, Ва денчић Ивана Антон, Врх Јолеефа Јоже, Врх 
Антона Иван, Врх Јосипа Франц, Врх Франца Франц, 
Врх Јожефа Антон, Валенчић Јосипа Алојз, Валенчић 
Антона Андреј, Валенчић Михаела Михаел, Валенчић 
Јосипа Јосип, Валенчр.ћ Јосипа Јосип, Зен Јосипа 
Драго, Задник Флоријана Алојз, Задел Роберта Ро-
берт, Задел Антена Антон, Задише Антона Антон, Зло-
сел Ивана Иван, Зидар Антона Антон, Задник Антона 
Силвестер и Жерјал Антона Милан. 

Бр. 101 
6 јуна 1949 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
р а л н е Народне Републике Југославије ј 

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

народ у току народноослободилачке борбе, одликују, 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
рез. пручник Капун Матије Душа; 

4 рез. потпоручник Божичник Јожефа Милош; 
рез. заставник Речко Франца Франц. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. поручници: Бирса Антона Владо, Главица 

Антона Мирко и Калун Матије Душан; 
рез. потпоручници: Божичник Јожефа Милош и 

Носе Јожета Јоже; 
рез. старији водник Дебељак Јожефа Милан; 
војни обвезник Циленшек Антона Руди. 
ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
рез. капетан Божић Антона Фрањо; 
рез. поручници: Главица Антона Мирко, Ноа Ја-

неза Јоже, Маролт Јожефа Рудолф, Месарић Андреја 
Андреј, Ром Франца Виктор и Валентинчић' Алојза 
Емил; 

рез. потпоручници: Андерлух Изана Аугуст, Берч-
ко Јожета Франц, Брумец Антона Штефан, Насе Јо-
жефа Јоже, Стегне Ивана Јоже, Сок Франца Фран, 
Штефанчић Рудолфа Јакоб, Урх Франца Франц и 
Вивод Фридерика Мирко; 

рез. заставници: Авбељ Франца Јанез, Баровић 
Фрање Милан, Ивану ша Марије Макс, Јеленко Јанеза 
Иван, Јгнез Франца Рудолф, Кач Атона Карел, Кри-
жапец Алојза Винко, Колендик Антона Антон, Л у б е ! 
Карла Франц, Ликар Јанеза Змагослав, Медвед Анто-
на Антон, Матичић Антона Антон, Медвед Франца Ду-
шан, Шушник Ивана Јоже, Тоборник Мартина Мартин,. 
Тајникар Јанеза Антон, Брховшек Грегорја Антон, 
Виднар Антона Леополд, Вахтер Франца Јоже, Зупан-
чић Марије Мирко, Матијевић Раде Босиљка и Хрен, 
Ивана Иван. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. потпоручници: Андерлух Ивана Аугуст, Че-

шарек Јожефа Јоже, Урх Франца Франц и Ваукнср 
Марије Иван; 

рез. заставници: Авбељ Франца Јанез, Иваиуша 
Марије Макс, Крафогел Франца Антон и Зуоанчић 
Марије Мирко; 
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рез. водници: Новак Јосипа Јосип, Принц Франца 
Антон, Петје Ивана Мартин, Шкет Марије Флорјан, 
Зупанц Ивана Станко и Жнидаршић Антона Антон; 

рез. млађи водници: Напотник Симона јожеф, Сло-
вић Винка Иван и Вичар Ивана Јерослав; 

војни обвезници: Цизељ Јанеза Франц, Церјак 
Мартина Мартин, Цверлин Јожефа Станко, Братуша 
Јакоба Алојз, Брбре Миха Фердинанд, Габершек Ја-
коба Мартин, Хусу Леополд (Јосипа), Хрен Ивана 
Иван, Мрша Анте Анџела, Сладек Лудвика Штефка, 
Спорар Јанеза Антон и Шкрзбл Антона Алојз. 

МЕДАЉОМ ЗА НАРОД: 

рез. потпоручник Четарек Јожефа Јоже ; 
рез. старији водник Чонжек Алојза Франц; 
рез. водници: Гашпарић Антона Леополд, Камен-

шек Матевжа Јуриј, Коленц Јожефа Павел, Зунанац 
Ивана Станко, Жнидаршић Антона Антон и Берхаус 
Ивана Франц; 

рез, млађи водници: Брајц Мате Катица, Искрзц 
Франца Антон, Јагер Јожета Јернеј, Ковач Франца 
Иван, Кос Франца Франц-Аугусгин, Лоренчан Карла 
Карел, Напотник Симона Јожеф, Племениташ Франца 
Франц, Кропец Блажа Блаж, Розман Јанеза Алојз, Со-
вић Винка Иван и Вичан Ивана Јеросћав; 

рез. десетари: Мотох Ивана Албин, Племениташ 
Франца Антон н Смоле Виценца Алојз; 

вој. обвезници: Ајдник Франца Франц, Брглеш 
Хелене Франц, Брацић Стефана Иван, Брглез Антона 
Антон, Брави Михајела Франц, Брачко Франца Антон, 
Цајзек Антона Карл, Цизељ Јанеза Франц, Церјак 
Мартина Мартин, Цверлин Јожефа Станко, Цветко 
Франца Винко, Цвек Рока Рок, Цвелбар Јожефа Ка-
рел, Гајшек Петра Франц, Гаоершек Јакоба Мартин, 
Галун Антона Јоже, Голцмав Јанеза Карл, Халер Ан-
тона Леополд, Хиблер Јожефа Јоже, Хусу Јосипа Лео-
полд, Хузар Јурија Аугуст, Хластец Ивана Адолф, Јеленко 
Игњаца Антон, Јеленко Франца Франц, Јуранић Карла 
Фредерик, Јустинек Матије Франц, К о т н е Јакоба Ка-
рел, Крумпак Антона Хинко, Котар Франца Лудвик, 
Китак 'Франца Антон, Крегар Јурија Антон, Крушић 
Франца Алојз, Колар Ивана Иван, Колар Михаела 
Алојз, Крајнц Јожефа Франц, Копривник Антона 
Лудвик, Колар Алојза Маме, Кос Франца Владимир, 
Клини Марка Франц, Ле/пеј Франца Франц, Либише 
Алојза Алојз, Мрша Анте Анџела, Мрзе Валентина 
Гвидо, Оберстар Станета Милка, Павловић Јожефа 
Франц, Пирц Франца Франц, Печи ик Антона Станко, 
Павлин Бенедикта Алојзије, Прашникар Франца Ја-
нез, Потецин Јанеза Иван, Прица Бранка Владимир, 
Пуцник Франца Едвард, Рупник Јбжефа Алојз, Рупник 
Јосипа Маријан, Рајх Штефана Винко, Смех Антона 
Иван, Сагадин Франца Мартин, Сладек Лудвика Сте-
фан, Опорар Јанеза Антон, Стрехар Ивана Иван, Сор-
шак Матије Леополд-, Стегне Антона Јожеф, Санастур 
Блажа Јакоб, Стенбергер Јожефа Матевж, Шнпец 
Франца Иван, Штраос Симона Алојз, ИЈкрабл Антона 
Алојз, Шпес Стефана Антон, Шехтар Јакоба Михаел, 
Штраус Ивана Иван, Шифт Франца Иван, Шпољар 
Мартина Рудолф, Трамшек Франца Ернест, Турншек 
Јожефа Леополд, Турк Ивана Франц-Иван, Турин Јо-
жефа Јожеф, Улага Франчишка Албин, Ваша Јожефа 
Карол, Вречњок Јуљаие Иван, Жвар Ивана Лудвик, 
Жлендер Франца Рок, Жабрл Мартина Мартин и 
Жвар Винкота Ернест. 

Бр. 168 
15 јула 1949 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

Президијум Народне скупштине ФНРЈ — Канце-
ларија ордена — по извршеном сравњењу са изворним 
текстом, установио је да се у тексту Указа о одли-
ковањима, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ" бр^ 
67 од 10 августа 1949 године, на страни 990, поткрала 
ниже наведена грешка, те даје следећу 

И С П Р А В К У 
УКАЗА О ОП ДЕЛОВАЊИМА 

На страни 990, на крају првог одликовања, отштам-
пан је погрешно број Указа 74 уместо 77. 

О, бр. 1334. — Из Президијума Народне скупштине 
ФНРЈ — Канцеларија ордена — 3 октобра 1949 године, 
Београд. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ л и с т о в а 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

,,Урадни лист Народне Републике Словеније" у, 
броју 29 од 27 септембра 1949 године об јављује : 

Уредбу о оснивању Главне дирекције трговачко-
привредног предузећа „Прескрба Минот"; 

Упутство о саставу, нанмековању и задацима 
обласних изборних комисија, изборне комисије глав-
ног града Љ у б љ а н е и изборне комисије рејона глав-
ног града Љ у б љ а н е ; 

Решење о заштити Бледског Острва; 
Решење о просечним нормативима трошкова за 

пољопривредни машински рад, о трошковима за по-
гонско-управну и продајну режију, о доприносу за 
оперативно управно вођство, о доприносу за кадрове 
и о просечној стопи добити пољопривредних машин-
ских станица; 

Решење о оснивању средњих трговински! теча-
јева у Л^убљани, Марибору и Цељу; 

Решење о оснивању и раду Средње управне шко-
ле у Љубљани; 

Решење о оснивању административних школа у 
Љубљани и Марибору; 

Решење о укидању Ниже текстилне и н д у с т р и ј е 
школе при Државном текстилном техникуму у Крању,. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
681. Уредба о платама радника у експлоатацији 

а у т о м о б и л е ; ^ , тролејбуског и трамвајског 
саобраћаја 1181 

682. Правилник о премијама радника запослених 
на државним пољопривредним добрима — 1184 

683. Упутство о давању регреса индустриским 
кланичним предузећима која прерађују от-
купљену свињску маст 1187 

684. Упутство о обрачунавању снижења пуне 
цене коштања у грађевинарству 1189 

685. Наредба о допуни Наредбе о државним (ве-
заним). ценама индустриског биља по врсти 
и квалитету рода године 1949 1188 

686. Решење о измени и допуни решења, о одре-
ђивању броја куповних тачкица који је по-
требан за куповину индустриских производа 
обезбеђеног снабдевања — 1189 

Исправка закона о порезима 1189 

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

Штампа Југословенског штампарска предузећа, Београд 


