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560. 
На-основу члана 19 и 30 Основне уредбе о при-

•надлежностима савезних државних службеника, »у, 
сагласности са Претсе,динком Комитета за законодав-
ство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ и Ми-
нистром финансија ФНРЈ, а по одобрењу Претсед-
ник® Владе ФНРЈ, Министар грађевина. ФНРЈ, 
Министар саобраћала ФНРЈ и Министар електропри-
вреде ФНРЈ прописују 

П Р А В И Л Н И К 

О ПЛАТАМА ПО ЕФЕКТУ РАДА И ПРЕМНОГИМ 
ДОДАЦИМА САВЕЗНИХ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕ-

НИКА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПРОЈЕКТОВАЊУ 

I. — Опште одредбе 

Члан 1 

Пз прописима овога правилника одређиваће се 
плате по ефекту рада и премиски додаци службени-
дима запосленим у пројектантским предузећима Ми-
нистарства грађевина ФНРЈ, Министарства саобра-
ћаја ФНРЈ и Министарства електро привреде ФНРЈ 
односно у њиховим Пројектантским органима, уко-
лико испуњавају услове за вођење потребних еви-
денција и контроле норматива. 

Члан 2 
Љ а т е ипо ефекту рада у пројектантским преду-

зећима односно пројектантским органима« установ-
љавају се за пројектанте, када раде непосредно на 
пројектовсњу, директоре предузећа односно- руково-
д и л е пројектантске органа, као и за остале руко-
в о д и о ^ који руководе пословима пројектовања или 
сам« пројектују. 

Плате припрааника »а« првих шест месеци при-
прапкичке службе неће се одређивати по ефекту 
рада-. 

Члан 3 
Премије у пројектантским предузећима односно 

пројектантским органима установљавају се за ди-
ректоре предузећа- односно руководио^ пројектант-
ских органа,, руководиоце појединих сектора ('Про-
изводни, плански, комерцијални и кадровски) и про-
јектанте када раде непосредно на пр-ојектовању, 
и то: 

1) за извршење и премашена плана; 
2) за квалитет решења (идеје) пројекта; <и 
3) ва квалитет елабората. 

Члан 4 
Надлежни члан Владе ФНРЈ може одлучити, да 

се прописи овога правилника примењују и на слу-
жбенике запослене у пројектантским предузећима 
односно пројектантским органима осталих савезних 
ресора, као и да се примењују на друге гране про-
јектантске делатности (машинску, електромашинску, 
мет,алуртијеку, технолошку и друге), уколико за то 
постоје услови предвиђени овим правилником. 

Одлуке из предњег става имају се регистромати 
у Секретари]ату Владе ФНРЈ за персоналну службу. 

Члан 5 

Привремене пројектантске норме з.а све врсте 
пројеката грађевинских објеката односно фазе из-
раде пројеката доноси Министар грађевина ФНРЈ 
кп основу прописа Уредбе о привременим нормама 
и привременим техничким прописима у грађевинар-
ству. 

До доношења привремених пројектантских нор-
ми из претходног став«а„ пројектантске норме за 
оваки поједини случај постављају комисије струч-
њака, које одређује надлежни члан Владе ФНРЈ у 
споразуму са Министром грађевина ФНРЈ. При по-
стављању тих норми узима се у обзир врста и 
сложеност пројекта, као и све друго што је од ути-
цаја на њено одређивање, служећи се искуством 
•сличних послова. 

Ако се по извршењу пројектантске** »алатка, 
нормираног од комисије из претходног став»а., по-
каже да је пројектанте^ норма [премашена мл и 
подбачен-а за више од 25%; комисија ће такву норму 
испитати, и ако утврди да, је неправилно постав-
љена накнадно ће је исправити. 

11. — Плате по ефекту рада и премиски додаци 
. пројектанта 

Члан 6 

Инжењерима, техничарима и цртачима који раде 
непосредно на пројектовању обезбеђује се 50% 
основне месечне плате (стални део основне плате), 
док ће висина преосталог дела плате ('променљиви; 
део основне плате) зависити од ефекта рада* тако 
да укушан износ може износити више или мање од 
конкретно- одређене основне плате. 

Члан 7 
Пројектантске норма преставља број радних 

часова потребних просечном пројектанту (норма ча-; 
•сова) за израду пројектног елаборату или дела ела-
бората одређеног квалитета. 
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Члан 8 
Новчани изражај норма часа добија се деље-

њем плате просечног пројектанта са 200 радних 
часова у месецу. 

Члан 9 
Под платом просечног пројектанта за израду 

пројектног" елабората или дела елабората сматра се 
ола месечна плата, која је равт:а средњој вредности 
основних плата свих пројектанта. 

Свако одређена просечна месечна плата про-
сечног пројектанта иско си 5.000.-— динара. 

Члан 10 
Индивидуална норма з>г. израду пројектног ела-

бората добија се, када. се пројектантске норма) по-
дели са количником између индивидуалне месечне 
плате и месечне плате просечног »пројектанта по 
обрасцу: 

Е Л и "~"К 
где значи: 

н п = индивидуална норма 

Н = пројектантска норма 

К — количник између индивидуалне месечне 
•плате и (месечне- плате просечног пројек-
танта 

(На пример: Ако индивџдуална месечна плата 
вишег инжењера — пројектанта) иси оси 6X00.—1 

динара месечно, онда је 
6.000 

К = = 1 , 2 
5. ООО 

Ако норма за одређени пројекат износи 100 норма 
часова, онда је индивидуална норма односног ви-
шег инжењера за тај пројекат: 

100 
ки — 1,2 83,34 

тј . посао који уради просечни пројектант за °100 
часова и заради 2 500 динара, урадиће виши инже-
њер за 83,34 часа и зарадиће исто 2.500 динара). 

. Члан И 
Нормирани посао може се дати у рад и групи 

пројектанатаи али збир јновчаних изражаја индиви-
дуалних радних часова свих учесника у раду мор« 
бити једнак новчаном израњају норме. 

Члан 12 

За послове пројектантске службе као што су: 
преговори са инвеститором, предрадње еа пројекто-
вање, нено-рмир ани Рад шефова бироа (одељења у 
предузећу) и руководиоца група (пројекта), који је 
утрошен на упућивање и ко пр дин аци ју рада про-
јјектанатг на елаборату и други послови који се не 
могу нормирати, плаћаће се за сваки утрошени рад-
јин час износ, чиј>а се вредност добија дељењем 
Конкретно одређене основне плате односног ^пројек-
танта са обавезним радним временом у атројектант-
(СКОЈМ предузећу односно пројектантоком органу. 

Члан 13 
Плата т ненормирани рад шефова бироа (оде-

лења у предузећу) и руководиоца група (пројекта), 
^.одређен* дланом (12 овог правилника, повећава се 

или смањује према томе, да ли је просек постигнутих 
плата по ефекту рада зећи или мањи од просека 
основних плата пројектаната којима руководе. 

Проценат повећања односно смањења плат®, који 
за шефа бироа може износити до 100%, а за руко-
водиоца групе до 50% од просека из предњег става, 
одређује директор предузећа односио руководилац 
пројекта итс ког органа дрема броју пројектни а та 
бироа односно групе, карактеру и сложености 
задатка. 

За непосредна рад на пројектоѕању шефови 
биро-а односно руководиоца групи прицају плату по 
ефекту рада као и остали пројектанти. (Ма пример-: 

I. — Шефу бироа, вишем инжењеру, са месечном 
платом 6,000.— динара одређује се плата на 
следећи начин: 

а) као пројектант утрошио 
је 100 часова и испунио 
норму ол 100 Нч 4.000 дин. 

б) гп ненсрхирани рад по 
чл. 12 правилник® утро- > 
шио 100 час оп а по 30 
динара 3 ООО дита. 

-в) пс-зећ?иње по чл. 13 
став 1 и 2 правилника: 
Ф5 пр ој акт ан ата заради-
ло је преко основне 
•плате — — 45.000 дин. 
5 пројектанта, испод V 
основе плате Ј>*000_дин. 
Укупна зарада у бироу 40.Ш0 дин. 
просечно по пројектанту 2.000 дин. 
100% повећања плате 
шефа бироа - — 2 ССО дин. 

г) Укупне принадлежности 
1 шефа бироа 9.000 дин. 

II. — Руководилац групе до-
бија за нормирани и не-
нормирани рад плату од 7.000 дин. 

а) повећана зарада групе 
по пр ој акт г пту је — 2000 дин. 

б) 50% повећања плате — 1 0^0 дин. 
в) Укупна принадлежности 

руководиоца групе 8.000 дин1.) 

Члан 14 
• Пројектни елаборат или део елабората који не 

одговара унапред одређеном квалитету, пројектант 
је дужан да исправи или поново изради у траженом 
квалитету. 

Члан 15 
Премија за квалитет елабората може се дати 

пројектантима који учествују у го јединки или свим 
фазама израде пројектног елабората,, и постигну 
квалитет бољи од нормом предвиђен ог под условом: 

1) да се елаборат истиче нар очнион сг личношћу; 
2) да су детаљи елабората нарочито добоо обра-

ђени; и 
3) да је елаборат нарочито технички о т о п љ е н . 
Висину премије одређује директор пројектант-

-ског предузећа односно руководилац пројекта-нтског 
органа на предлог посебне комисије тако да укупни; 
износ по појединим или свим основима из претход-
ног стапа моне износити највише 20% од "новчаног 
изражаја наиме односно- фазе пројекта. / 

II!. — Плате и премије за квалитет ремења 
(идеје) пројекта 

Члан 16 
За пројектантске послове високог квалитета! 

који се не могу нормирати као што су: споменици, 
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специјално обрађени уметнички објекти, послови 
који траже нарочите претходне студије или се први 
пут раде у нашој земљи и други, плаћаће се за сваки 
утрошени радни час износ, чија се вредност добија 
дељењем конкретно одређене основне плате одно-
сног пројектанта са обавезним радним временом у 
пројектантским предузећима односно пројектантским! 
о р а л н а , увећан (нанос) до 20%. 

Битну лр оцет а из претходног слава одређује 
директор предузећа односно руководилац пр ој ек« 
тан тек ог органа према обиму и тежини задатка ка® 
и ^остављеној висини квалитета. 

Члан 17 
Поред плате из претходног члана аутору и кај* 

•бли^лл с а р а д н и к а из изради преспаа ирлпада 
орѕмгг* -на високи квалитет решене. (идсјг) пројеки 
под условима: 

1) да је пројектом прикаЈзано решеше потпуно 
новог гиро бл ема-; 

2) да пројекат доприноси општем подизању 
технике или науке; 

3) да пројеки показује изузетан квалитет и ин-
веш; у обликовању простора; 

4) да је пројектом дато нарочито, квалитетно 
рег јације; 

је пројектом доказала рационализација 
по-_\з,:а у еЗЈск-.у; 

6) д: се гф е Је: ат иса ичг нарочитом рационало 
кошћу у инвестицијана; 

7) да су простом постигнуте .ванредне уштеде 
у оскудном материјалу; 

8) да су пројектом нарочито добро решени про-
блеми :'гиг^жг ила транспорта; и 

9) се гпЈјзгги ткп^а.х објеката &»& масовну 
придену могу учотребхгл паро-глто погодно и ра-
ционално. 

Чл?н 18 
Степен квалитета ремења (идеја) пројекта дени 

комисија коју образује Мчичстар грађевина ФНРЈ 
у споразуму са (надлежним чланом Владе ФНРЈ. Кос 
мисија предлаже и висину премије посебно за аутора 
решења (идеје) пројекта, а посебно за најближе 
сараднике. 

Члан Ш 
Решење о додељивању премије га комитет 

решења (идеје) пројекта, дено си надлгж^и члан 
Владе ФНРЈ на предлог комисије из претходног 
члана. За премије преко 20.000.— динара потребна је 
претходна со; лесност Претседник а Владе ФНРЈ. 

IV. — 11:^ е по ©Селту јглдл и I 'регије га вд^р&г&з 
II ТЈ-:?: е п^здусЈћа и остглаѕ 

Члан 20 
Директору проектантско** предузећа односна 

рукессгмцу ирајехтантског органа и руловодиоциша 
сектора производње (лројек101а:-^2) ибг^беђује сс 
1УЛ оскине плате и функционалног додатка (стални 
део плате), док ће висина преосталог дела плате 
Спро^гнљии* део плате) ИЗНОСИТИ сразмерно извр-
шењу планом пр^двлг/сжих норма часова 1,рсјекта;-:т* 
ских предузећа односно пројектантским срчана-, 
да укупан 1*знос може износити више или мање од 
конкретно одређене основне плате и функционалног 
додатка. . • - - - Ј 

Члан 21 
Поред плате, директору пројектантске)? преду* 

већа односно руководиоца пројектантске^ органа. « 
руков одао дима производно^ планског, комерцијал* 
ног и кадродеслшг сектора могу се доделиш премије 
еа извршење и премашене пл»ана̂  

; Члан 22 
Премила за п г ^ ^ и а плана д&је се: 
1) руководио^ сектора производње? 

а) за невршење планом предвиђених 
•б) зл оствареше планом предвиђених норд* 

часова у предузећу; 
а) са остварење пл<а.нира1лог учешћа пр с ј а ј -

ната у раду ас норми; 
2) руководиоцу планског сектора: 

а) за реалност клавир ших норма часова У 
предузећу; 

б) за благ СЕР смену обраду »тлана; 
в) за ажурну евиденцију ашшз. 

3) ру&з&ожЈцу комерцијалне** сектора« 
с) за & стршиле фпт^гсискиг плана; 
б) за ажурност у к-њигокодству; 
•в) з& сељење режије. 

-1) Р У К О Ј О Д И О Д У кадровског сектора за изарчеле 
плаЈ.а КсаРојз;^ 

5) директну предузећа односно руководио.^ 
пројектантске^ органа за. извршење плана предузела 
односно проје^таглског органа, тј. еа изаршс^е ига-
нова сва четири сектора. 

Члан 23 
Аго се у ст гневи да- јб план пројектантске** пре-

дњег: а односно пројект&итског ор гел га пзгГЈгаг. и 
'Норе* ле из пр'пен а планског задатка једног сс'кгс;;с, 
слагањем директора предузећа односио ?у:гсз> 
ди оца пројектантског органа и руководилаца оста-
лих сектора (ка пример, иако је план кадрова под-
бацио, план предузећа је извршен нарочито ра-
дикалним коришћењем стручних кадрова и орга-
1-х1з*Ј'тИјо:,4 рад^ од арапе дио екг ора и р у к о п и с н а 

Ји-рЗПГООД!^), 'ДИ и 7Џ2 , ИЛА С - ОД еп 3 Т ИГШ'И РУКОВОДИ-
& о д ^ ^ т ћ да се премија за искршеше пј««па 

псш-јлу, д п е т е р у предузећа односно рухс^одиацУ 
икоје СЂ.преког органа, а Еремија руководиоца сек-
тора који плански г&датих није извршио, по;;^ли1.е 
се у ср гелери зала. руши од коцима који су до-
принели да се илзрши. 

За исплату премије из претходног став»з< потре-
бна је сагласност надлежног члана Владе ФНРЈ. 

Члан 24 
Е„,::шу прсате за п;п?хс::,е гс/ага до та: асп јед-

ксксл'сшз ОС:-:СБ~с плате и фуг^цко^л^ог додатка 
одргђуј.2 одиклкстрѕтЕѕно-ссср^ткзЕ:* руководилац 
па кр: Ју пладне године. 

Члан 25 
Премија за извршење плана може се дати ди-

ректору (предузећа односно руководећу пројект мит-
ског органа и руководисцима појединих сектора 
ср ген ујпј прела.*пси-.у плгда предузећа е 
СЛП-ЈСТЛЛ̂ ог бирса, & гш испуњењу успеха кз чл. 22 
и 23 овог правилника. 

Чпт 25 
Административно-оперативни руководилац одре-

ђује премију за преношење плана п&ема проценту 
прем^ше-ња плана п р е д у г а , величине предузећа и 
рангу руководиоца предузећа односно пројектант-
с к е орбана узимајући за основ додељену премију 
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еа извршење плана, а према следећем обрасцу и 
табели коефицијената: -

П д = п х П И Х К 
где је: 

Пп = премија̂  за премашена плана 
п = проценат премашена плана 
Пи = примљена премија за извршење плана 
К = коефицијенат, који се одређује према сле-

дећој табели коефицијената: 
III П I 

Директор 2 3,5 5 
Руководилац производиот сектора 1,5 2 3,5 
Руководилац планског сектора — 1,2 1,5 2 
Руководилац комерцијалног сектора 1 1,5 2 
Руководилац кадровског сектора — 1 1,2 1,5 
где Ш значи предузеће (пројектантски орган) до 

50 пројектаната; 
II значи предузеће (пројектанте^ орган) 

ао до 80 пројектаната; 
, I значи предузеће (пројектантски орган) 

са- преко 80 запослених пројектаната 
(На пример: предузеће друге категорије преба-

ц и л о је план за- 20%. Директор је примио за испу-
њење плана износ једномесечне основне плате, тј. 
6.000.— динара на- име функционалног додатка 1.000 
динара — свепа 7.000,— динара. Премија за пре-
машена плана износи: 

20% X 7.000.— X 3,5 = 4.900.— динара. 

Члан 27 
Премија еа премашење плана исплаћује се на 

крају планске године, .а- делимично се може испла-
тити и по извршењу великих • планских задатака ако 
је видљиво да ће њихово извршење знатно утицати 
на премашена плгна. 

Члан 28 
Админиетративно1-оперативни руководилац може 

одлучити да се премија за извршење односно према-
шена плана- не наплати, односно исплати у смањеним! 
износима, ако установи да је испуњење односно 
премашење последица нереално постављеног плана 
или других објективних околности. 

За исплату премије по овоме члану важе прин-
ципи постављени у члану 23 овог правилника. 

V. — Заједничке одредбе 
Члан 29 

Све пројектантске организационе јединице дужне 
су да воде тачну евиденцију .и контролу на основу 
које ће се моћи пратити постављење, извршење и 
контрола пројекта-нтских норми, као и зарађене ме-
сечне плате по ефекту рада и исплаћене премио 
сваком службенику. 

Члан ЗО 
Исплата стажот дела основне плате врши се 

• месечно унапред, а додатак по ефекту рада у току 
наредног, месеца. 

Члан 31 ѓ 

Службеници који примају плату по ефекту рада-, 
еа време коришћења годишњег одмора, плаћеног 

ч отсуства и боловања примају цео износ основне 
Оплате, -

VI. — Завршне одредбе 
Члан 32 

Сва пројектантске предузећа и пројектантске 
органи установиће потребну статистику и евиден* 
цију норми најдаље до 15 августа 1948 године. 

По истеку тога рока ишју се плате службеника? 
наведених у члану 2 овог правилника одређивати 
искључиво по. прописима овог правилника«. 

Члан ЗЌ 
Сва потребна упутства за примену овога правил-

ника издаваће Министар грађевина ФНРЈ. 
0 

1 • Члан 34 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративне Народне-Ре-
публике Југославија. 

IV бр. 6230 ' 
29 јула 1948 године 

Београд 
Министар грађевина*, , 
Влада Зечевић, с. р. 

Министар саобраћаја, , 
Тодор Вујасиновић, с. р. 

' 1 Министар електропривреде, 
инж. Никола Петровић, с. р. 

Сагласни: 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 
Претседник Комитета за законодавство 

и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Одобравам 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал ЈугославиЈе 

, Јосип Броз-Тито, с. р. 

561. 
На, основу чл. 30 Основић уредбе о принадле-

жностима савезних државних службеника, у спора-
зуму са- Министром финансија ФНРЈ и ГХретседни-
ком Комитета за законодавство и изградњу народ-
не власти Владе ФНРЈ, а по одобрењу Претседник а 
Владе ФНРЈ, преписујем 

» П Р А В И Л Н И К 

О ПРЕМИСКОМ ДОДАТКУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОШТЕ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ РЕСОРА МИНИСТАР-

СТВА ПОШТА 

Члан 1 

Службеницима поштанско^гелеграфско-телефон-
ске струке, који спроводе пошту ка- железницама, 
бродовима- и сувоземним путевима, припада преми-
ски додатак у висини следећих дневница: 

1) динара 180 — када раде: у путујућој пошти 
која саобраћа на главним релацијама у брзим возо-
вима са најмање три службеника, или у возовима 
који шгсу брзи са најмање четири службеника; 

2) динара 170 — када раде: у путујућој пошти 
која саобраћа на главним релацијама у брзим во-
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зовша са најмање два службеника, или у возовима 
који нису брзи са најмање три службеника односно 
са најмање два службеника ако путујућа пошта сао-
браћа на релацији дужој од ЗОО километара у једном 
правцу; 

3) динара 160. —- када раде: у путујућој по-
шти која саобраћа на споредним релацијама са нај-
мање два службеника., или у поморској путујућој 
пошти која саобраћа н>а релацијама дужим од БО 
морских миља у једном правцу; 

4) динара 140. — кода раде: у аутопошти или у 
•путујућој пошти коЈа саобраћа на споредним рела-
цијама а У којој је запослен један службеник; и 

5) динара- 120, — када спроводе директне зак-
ључке, пакете или новине. 

Службеницима који у једном правцу спроводе 
директне закључке, пакете или новине а у друго # 
правцу раде у путујућој пошти као испомоћ, при-
падају дневнице по тач, 1, 2, 3 или 4 овог члана за 
одлазак и повратак. 

Члан 2 
Као главне релације сматрају се оне железничке 

линије на којима саобраћају брзи или убрзани во-
зови. 

Члан 3 
Службеницима који спроводе пошту у иностран-

ство и бораве ван границе државе више од три часа 
повећава се дневница за 30%. 

Члан 4 
Време за које припада дневница по чл. 1 овог 

правилника, рачуна, -се од часа поласка до часа 
повратка саобразног средства. 

За свака пуна 24 часа припада цела дневница. 
.За остатак већи од 12 часова припада цела дневница., 
-а за остатак от 12 или м.ање часова пола дневнице. 
Ако цело путовање траје 12 или мање од 12 часова 
а више од 8 часова, припада пола дневнице. За пу-
товање које траје испод в часова не припада днев-
ница. 

Члан 5 
Службеничиња, поштанско-телеграфско-телефон-

ске струке који спроводе пошту на вгздухопловима 
припадају следећи премиски додаци: 

1) премиски додатак за прелетени километар; и 
2) додатак за. живот ван места службовања. 

Члан 6 
Премиски додатак за прелетени километар изно-

си 30 пара по једном километру, 
Дужина линије лета утврђује се на основу зва-

ничних података Главне управе цивилног ваздушног 
саобраћаја., 

У случају да ваздухоплов мора да се врати на 
полазни аеродром, или да се спусти на који други 
аеродром ван ЛИНИЈА свога- редовног лета, додатак 
од 30 пара* по прелетеном километру исплатиће се 
само з»з. једну удаљеност од полазног до- првог одре-
дишног аеродрома. 

Члан 7 
Додатак за живот в>ан места службовања износи: 
1) ако је укључено ноћив-ање а ш ј е обезбеђено 

бесплатно преноћиште: 
а) до 12 часова задржавања — једна половина 

дневнице; 
б) преко 12 часова — цела дневница односног 

службеника; 

2) ако није укључено ноћивање, или је укључено 
побивање али је обезбеђено бесплатно преноћиште: 

а) до 12 часова задржавања — нема право на 
дневницу; 

б) преко 12 часова — пола дневнице односног 
службеника. 

Када је бављење ван места службовануа дуже 
од 24 часа, еа стицање права на дневницу в<аже од-
редбе тач. 1 овог члана. 

Члан 8 
Упутство за обрачун премиских додатака пред-

виђених овим правилником прописује Генерални 
директор Генералне дирекције пошта по одобрењу 
Министра пошта ФНРЈ. 

Члан 9 
Премиски додатак- по овом правилнику испла-

ћиваће се: службееицима који спроводе пошту на 
ваздухопловима почев од 1 априла 1948 године, а 
осталим почев од 1 јуна 1948 године. 

Правилник о дневницама поштанских службеника 
за спровођење поште бр. 20423/УИ од 20 јуна 1946 
године са свима доцнијим изменама и допунама, 
престаје важити на дан 1 јунга 1948 године. 

Члан 10 -
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославија. 

Бр. 5911 
14 јула 1948 године 

Београд 
Министар пошта, 

др Заим Шарац, с. р. 
Сагласни: 

Претседник Комитета за законодавство 
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ 

Едвард Кардељ, с. р. 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 
Одобравам, 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране,. 

Маршал Ју го сл авије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

• 562. 
На основу чи 1, 2 »и 17 Опште уредбе о коми-

тетима Владе ФНРЈ, Комитет за заштиту народног 
здравља Владе ФНРЈ у споразуму са Министром 
лаке индустрије ФНРЈ и Министром спољне трго-
вине ФНРЈ, г у сагласности са Претседником Владе 
ФНРЈ, пр опасујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРОИЗВОДЊИ, УВОЗУ И СТАВЉАЊУ У ПРО-
' МЕТ ЛЕКОВА И СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

ЛЕЧЕЊЕ 

Члан 1 
Производња!, увоз и промет лековитих супи 

станциј-а и готових лекова (лековитих опстајали-



Страна 1022 — Број 67 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Субота, 7 август 1948 

тетског, зуб оте хн ич ког," хигијенско-козметнчког и са. 
»итариог м-три^ала, мин"радних^лековитих вода и 
соли (природних и вештачких), дијегетских трапа* 
рата и свих .осталих средстава .погребних за лече-
ње, (вршиће се по одобрењу Комитета за заштиту 
народног здравља Владе ФНРЈ. 

Члан 2 
Комитет за заштиту народног здравља Владе 

ФНРЈ прикупиће за сваку годину податке о потре-
бним количинама и врстама производње за сваки 
поједини препарат и сто ра зу ш о са Министарство!« 
лекс .индустрије ФНРЈ предложиле Савезној шав-
ској хсиисијн план производње лекова и средстава 
за лечење. 

Исто тако Комитет за заштиту и сродног здрав-
ља Владе ФНРЈ предложиће Савезној планској ко-! 
мисији и план увоза лекова еа средстава за1 лечење. 

Члан 3 
ЛЗХОЅ.И и средства за течење ке могу се ста«? 

вити у промет пре кего што буду ^титани у Са* 
везном заводу за испоти.: ање и контролу леком-
Комитета за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ. 

Произвођача односно УЕОЗИО предузећа дужио 
је да уступи Савезном заводу за испитививе и кон-
тролу лекова Комодгета за заштиту народног здрав-
ља Владе ФНРЈ потребну количину сваког лека у 
сврху клиничког, хемијског или биолошког испи-
тивања. 

Члан 4 
Комитет за заштиту народног здравља Владе 

ФНРЈ издаће за готове лекове (лековите специјепи-
тете) који се производе ју земљи или узо&е, решење 
о њиховом стављању у пр-омет, о њиховом саставу 
као и количини, врсти и начину њиховог паковања. 

Члан 5 
Свареа- готови лек мора имати овоје име, које 

ће углавном одговара ни његовој задани односно 
саставу тако да неће моћи довести у заблуду, како 
лекара односно апотекара тако ше болесника, у -по-
гледу његовог дејства и примене. 

Члан 6 
Пропагирање готових лекова за које је »из-

дамо одобрење о стављању у промет дозвољено је 
$по правилу, само у стручним медицинским листо-
вима или брошурама. Текст огласа или брошура 
претходио ће се -поднети на увид Комитету за за-
штиту народног здравља Владе ФНРЈ. 

Комитет за заштиту народног здравља Владе 
'ФНРЈ може према потреби одобравати пропагира-
ње и № друг« начин 

Члан 7 

Свака анто тема мора ишти стално залиху од-
решене количине и врсте лекова и средстава за ле-
чење. 

Ближе прописе о количинама и врстама лекова 
Летеће гдаистарств? народног здравља народних 
република. 

Члан 8 
Упутства за примену овог правилника даваће 

Претседник Комитета за заштиту народног здрав-
ља Владе ФНРЈ. 

Член 9 
« Ов«ај правилник ступа на снагу даном о>б(јав» 

љивања у „Службеном листу Федераттаие Народне 
Републике Југо сл авије". 

Бр. 3616 
19 јула 1948 годеше 

Београд 
Министар без ресора 

и Претседник Комитета! 
за заштиту народног здравља 

Владе ФНРЈ, 
др Швле Грегорић, с. р*. 

Споразумни: 
Министар лзке индустрије, 

др Саво Златић с. р, 
Мш&;ста,р' спољне трговине, 

Милентије Поповић, с. р, 
Сагласан, 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар' народне одбегне 

Маршал Југославија ^ 
Јосип Броз-Тито, с. <р. 

563. 

На основу чл. 4 и 21 Уредбе о откупу житарица* 
у економској 1948/49 години, пр описујем 

У П У Т С Т В О 
О 3АКЉУ ЧИВ АЊУ УГОВОРА* О ПРОДАЈИ БЕЛИХ 

ЖИТАРИЦА ПОСЛЧ ПОЧЕТКА ОБАВЕЗНОГ 
ОТКУПА 

1) У циљу да би се омогућило пољоп^ штедним 
газдинствима. да у што већој мери користе предно-
сти које им 'Пружа контра хир ање житарица, изузет-
но од одредаба тач. 2 Упутства о закључивању уго-
вора о продаја житарица држави бп. 9706 од 2 јуна 
1948 године (,Службени лист ФНРЈ" бр. 47/43) га 
тач. 2 Н:редбг о одр?1>;Еању почетка обавезног от-
купа белих житарица бр 12,3>34 од 9 јула 1248 го-
дине („Службени лист ФНРЈ" бр, 61/4Ѕ) пољопри-
вредна газдинства могу залључивати уговоре о про-
даји својих слободних вишкова бе лад житарица 
(контрахирати) још десет дана по пријему »писменог 
решења о задужењу. 

Пољопривредна газдинства која су већ (пре сту-
пања на снагу овог упутства) примила решења о 'за-
дужењу могу закључивао уговоре о продаји својих 
слободних вишкова 'белтак житарица до 10 августа 
1948 године 

2) Као слободне вишкове пољопривредна газдин-
ства могу ко атр <з хир з ти само оне коллтггне жита-
рица којима располажу преко колнеле којом је 
пољопривредно газдинство задужено као обавезном 
испоруком односно преко већ контрЕхирѕ^хх коли-
чина. 

(Први пример: Обавезна испорука износи 5.000 
кд4 а газдинство је досад контргхкрсло 4.000 кг. 
Ово газдк1-ство може дг ко атрзуир* саио оне ко«-
личине које му остају преко 5 000 к'\ Око нг може 
сзда да контра хир а количину која пре-! ставља раз-
лику између 4.000 и 5.000 кг. тј, 1000 кг, јер ова ко-
личина улази у обавезну испоруку. 



НАРОДНА БАНКА -ФНРЈ " 

Народна банка ФНРЈ из Београда, на основу 
зда1на 14 Уредбе o организацији и - пословању На-
родне банке ФНРЈ, објављује да је Гувернер -Наг 
родне банке ФНРЈ: 

I. — доделио право колективног потписивања! 
/фирме Главне централе Народне банке ФНРЈ'у Бео-
граду, и то: 

1) Николић Драгиши.-ло пословима Службе по« 
реских и таксених вредности;' 

2) Јотановић Александру, по пословима! Оде-
'љења,за ковање Завода за израду новчаница; и 

3) Стојић Вери, по пословима Службе иностра-
них документарних акредитива 

IL — укинуо право колективног потписивања 
-'фирме Главне централе Народне "Лаике ФНРЈ у 
• Београду, и то: 

I) др Мијатовићу .Милану, досадашњем шефу 
Правне службе, услед смрти*— објављено у • »Слу-
жбеном листу ФНРЈ" бр. ,13/46; 

-2) Љета в a Олги, због премештаја — објављено 
у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 71/47; 

3) инж. Мар јановићу -Божидару, досадашњем 
шефу Одељења! за ковање Завода за израду новча-
ница ~ објављено у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 
79/47; и 

4) Михаиловићу Илији,, због премештаја — об-
јављено- у „Службеном листу ФНРЈ'* бр. 71/47. 

'Потписи именованих лица под I изложени су, у 
публици приступним, просторијама Главне централе 
Народне банке ФНРЈ у Београду. 

Из Народне банке ФНРЈ — Главне централе 
у-Београду бр.- 1Ш30/ХП-2 и бр. :163177/XII-2 од 27 
и .29 јула 1-948 године. . 

Пуномоћник 
Народне банке ФНРЈ Главне централе 

Мен. Илишин, с. р. 
J Драг. Николић, с. р. 

A. Лепшановић, с. џ. • 
Стојић, с. р. 

Окружни руд за. град Београд у Београду, по 
-наплати таксе из Тбр. 37 и 41 Закона o судским 
таксама под .Фи-2/9 и 280748 од 28 и 29 јула 1948 
године потврдио је ову промену у Народној ,банци 
ФНРЈ. 

Бр. Фи-279 и 280/48. — Из Окружног суда за 
град Београд у Београду, 28 и 29 јула 1948 године. 

- 396 1-1 

.Томо Секерез За, заменика директора „Југоауто9* 
предузећа за увоз и извоз моторних возила и стан* 
д ард них делова за седиштем у Београду да у , од-
сутности директора потписује фирму предузећа' од 
15 јуна 194в године у границама овлашћења. 

Бр. 25046. — Из Министарства финасија ФНРЈ, 
16 јула 1948 године. K 402 1-1 

-ПОСТАВЉЕЊЕ -И 'РАЗРЕШЕЊЕ ДИРЕКТОРА ФА-
БРИКЕ ШЕЋЕРА И ШПИРИТУСА 'ЦРВЕНКА 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл 17 
Основног Закова- o дрвдвикм привредним преду-
зећима и чл. 18 Правилника o регистрацији држа-
В1Н!И1х привредних предузећа, објављује: 

Привременим Решењем Министарства лаке инду-
стрија ФНРЈ бр. 13-58 од 8 јула 1948 подине разре-
шен је дужности Рајчевић Момчило досадашњи ди-
ректор фабрике шећера и . шпиритуса, Црвенка и од 
26-јуна 1948 године престаје'му право-да потписује 
фирму предузећа. . -

Привременим Решењем Мшшсперств.а- лаке инду-
стрије ФНРЈ бр. 1(229 /од 2i5 јуна 1948 г«о,д;и1К.е постав-
љен је Тошић Вјекослав за директора фабрике ше-
ћера и шпиритуса Црвенка и на дужност ступио 26 
јуна 1948 годиме, од мога дано' им)а право да потпи-
сује фирму предузећа У границама овлашћења. 

Бр. 26249. — Из Министарства финансира ФНРЈ, 
20' јула 1948 године." . K 408 M 

ПОСТАВЉЕЊЕ -И -РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА ПРЕ ДОРИ ЈАТИЕ -ЗА МЕЖДУНАРОДНА . 

ШПЕДИЦИЈА — СКОПЉЕ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу - чл. 17 
O'CHioiBiHor -закова o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузе ћо, објављује,: 

"Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ 
:бр. 657 од 9 марта 1948 године разреше« је дужно-
сти . Рус јаков Андреја, досадашњи директор Прет-
пријатие за м^ждушродаа шпедиција- — Скопље и 
од 29 фебруара 1948 године престаје му прдао % да 
потписује фирму предузећа. • 

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ 
бр. 1104 од 29 априла! 1948 године постављен је за 
в. д. директора Предпријаггие з,а м е жд уна родна шпе-
диција — Скопље и на дужност ступио 29 фебруара 
1948 године од кога дана им® право да потписује 
фирму предузећа у границама овлашћења. 

Бјр. 26240. —;Из Министарства финансија'ФНРЈ, 
20 јула 1948 године. • „ • K 405 1-11 

ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА „ЈУГО 
АУТО" 'ПРЕДУЗЕЋА ЗА 'УВОЗ И 'ИЗВОЗ МОТОР-
• "НИХ ВОЗИЛА И СТАНДАРДНИХ ДЕЛОВА СА 

СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе« 
,ћима и чл. 18- Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

' Решењем Комитета за аутосаобра.ћај при Влади 
!ФНРЈ бр. 3073 од 15 јуна 1948 године постављен је 

POSTAVLJENJE I RAZREŠENJE DUŽNOSTI DIREK-
T O R A MARIBORSKE TEKSTILNE-TOVARNE, 

; ' MARIBOR 

Miinistarstvio fmansiiijlai FNRJ, u smislu či. 17 Osnov-
nog zakona o državnim privrednim preduzećima i č i 
18 Pravilnika o registraciji državnih priv rodin rh predu-
zeća, ob javljjujie: 

Rešenjem Mml&tairstvia laike industrije FNRJ bir. 
7014 od 19 тада 1948 godine razrešen je dužnoisitl 
Bole Tone, dosadašnji! direktor Mariborske tekstilne 
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tovarne. Maribor i od 18 jula 1948 godine prestaje mti 
pravo .da' p'otpiLS'Uije fiirm-u p r e d u z e ć a . ' 

Rešenjem Ministarstva liake industrije FNRJ od 8 
fruna 1948 godine postavljen je Žagar Stalne za vd. di-

.»rektora Mariborske tekstilne tovarne, Mainibor i - na 
dužnost stupao 8 juna 1948 godine od koga dana tea 
pravo da potpisuje firmu preduzeća u -granicama 
ovlašćenja. 

Rešenjem Ministarstva lake industrije FNRJ br. 
[15819 od т а д 1948 godine postavljen je inž Gre-
'©orić Alate, glavni inženjer Mariborske tekstilne to-
varne, Maribor za zaameniiikia direktora, s tim da u 
slučaju sprečenosti direktora potpisuje firmu predu-
zeća od 25 majia 1948 godine u granicama ovlašćenja. 

Br. 25562. — Iz Ministarstva finansija! FNRJ, 16 
N a 1948. godine. \ K 401 l-l1 

OVLAŠĆENJE ZA POTPISIVANJE FIRME PREDU-
ZEĆA SLATKOGORSKE TOVARNE LEPENKE IN 

PAPIRJA SA SEDIŠTEM U SLATKOM VRHU / 

Ministarstvo finamsiiijia FNRJ, u smislu či 17 Osnov-
nog zakona o državnim privrednim preduzećima i ć i 
18 Pravilnika o registraciji državnih privrednih predu-
zeća. objavljanje: 

Rešenjem Mini&tairsitva lake industrije FNRJ br. 
22358 od 9 jula 1948 godine ovlašćen je Grandovec 
Peter, niižii personalni referent Slatkogioirske tovarne 
lepenke fin paperja sa sedištem u Slatkom Vrhu da U 
slučaju sip rečen osti direktora — ztamenijiuie direktora" 
i potpisuje firmu preduzeća' od 12 jiultf 1948 godine u 
granicama ovlašćenja. 

Br. 25963. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 16 
jula 1948 godine. K 400 1-1 

POSTAVLJENJE I RAZREŠENJE DUŽNOSTI DIREK-
TORA PREDUZEĆA LUKA I JAVNA SKLADIŠTA, ŠI-

BENIK SA SEDIŠTEM U ŠIBENIKU 

Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu 61. 17 Osnov-
nog zakona o državnim . pnivredin&m preduzećima i 
č i 18 Pravilnika o registraciji državnih privredniha p o -
duzeća, objavljuje: ] 

Rešenjem Ministarstva pomorstva FNRJ br. 875/48 
od 28 maja 1948 godine razrešen je dužnosti Maričić 
Ante. dosadašnji direktor .preduzeća Luka i javna skla-
dišta Šibenik sa sedištem u Šibeniku f od 2 jula: 1948 
godine prestaje jnu pravo da potpisuje fiirmu preduzela. 

Rešenjem Ministarstva pomorstva FNRJ br. 853/48 
od 28 maja 19418 godine postavljen je Jelić: Ljubomir za 
dire'kto-ra preduzeća Luka $ javna skladišta Šibenik sa 
sedištem u Šibeniku i na dužnost stupao 0 jula 1948 go-
dine od koga dana ima pravo da potpisuje firmu predu-
zeća u granicama ovlašćenja; 

Br. 26411/48. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 20 
jula 1948 godine. , K 406 l.-l 

РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТО-
РА ПРЕДУЗЕЋА ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ, 

БЕОГРАД 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним, предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа,- објављује 

Решењем Министарства! спољне трговине ФНРЈ 
6p.v 1731 од I јула 1948 године разрешен је дужности 
Стипчевић Анте, досадашњи заменик директора Пре-
дузећа за међународну шпедицију — Београд и од 
15 јула 1948 године' престаје му право да потписује 
фирму предузећа 

Бр. 26905. — Из' Министарство! финансија ФНРЈ, 
21 јула 1948 године. . K 412 l-.l 

POSTAVLJENJE I RAZREŠENJE DUŽNOSTI И 
DIREKTORA ELEKTARNE KAKANJ I 

Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu čl. 17 Osnov-
nog гаќеша o državnim privrednim preduzeća mia i 
či. 18 Pravilnika o registraciji državnih privrednih 
preduzeća*, objavljuje: 

Rešenjem Ministarstva elektroprivrede FNRJ br. 80' 
od 23 februara 1948 godine razrešen je dužnosti inž. 
Pavle Gasparin dosadašnji gjavni inžinjier — pomoćnik 
direktora Elektrane Kak sn j i od 6 aprila 1948 godine 

- prestaje mu „pravo da potpisuje firmu preduzeća. 
Rešenjem Ministarstva elektroprivrede FNRJ br. 

•1402 od- l i mada 1948 godine postavljen je Barišić 
Stjepan zia'direktora Elektrane Kafkanj i na dužnost 
stupio 6 aprila 1948 godine od koga dana i mia pravo 
da potpisuje firmu preduzeća u granicama' ovlašćenja. 

Br. 24460/48. — Iz Ministarstva Шодзда FNRJ 20 
gula 1948 godine. 

.РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА 
РУДНИКА ЗЛАТА У ПЕКУ, НЕРЕСНИЦА СА СЕ-

ДИШТЕМ У НЕРЕСНИЗЈИ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18' Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује 

ч Решењем ^Министарства рудар ств a . ФНРЈ бр. 5652 
од i 22 марта 1948 године разрешен је дужности: 
Вицковић Андра; досадашњи књиговођа! Рудника 
злата у Пеку, Нересница и од IO маја 1948 године 
престаје му -право да потписује фирму предузећа. 

Решењем Министарства рударства ФНРЈ Мбр. 
11005 од 15 јула 1948 године овлашћен је Стефано-
вић Миодраг, шеф рачу ново дете a рудника злата у 
Пеку, Нересница да у случају спреченост - дирек-
т о р замењује директора и потписује фирму преду-. 
зећа и од IO маја 1948.године у границама овла-^ 
игћења. 

Бр. 26927. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
K 413 1-1 K 407 1-1 23 јула 1948 године. 

»GORJANA« LESNO PODJETJE SA SEDIŠTEM U ; 
LJUBLJANI PRESTAJE SA RADOM I LIKVIDIRA 

Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu I I 17 Osnov* 
nog Zakona o državnim privrednim preduzeć ima či* 
:1в Pravilnika o registraciji državnih privrednih predu* 
zeća, objavi j u jie: . 

Rešenjem Vlade FNRJ IV br. 419/48 od 26 miajq 
11948 godine državno privredno preduzeće opštedržav-
fuoig značaja »Gordana« tesno podijele sa .sedištem u 
Ljubljani prestaje sa radom 30 julia 1948 godine i li-
kvidira. 

Br. 25686. — Iz Ministarstva finans% FNRJ, 15 
'jula 1948. K 394 МЈ 

ПРЕДАЈА ТРГОВАЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОМЕТ 
АУТОМОБИЛА И СТАНДАРДНИХ . ДЕЛОВА „ЈУ-

ГОАУТО" ТИТОГРАД ВЛАДИ НР ЦРНЕ ГОРЕ , 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних1 

привредних предузећа, објављује 
Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 16676 од 17 јуна 

1947 године државно^ привредно предузеће ошгге-
•др-жавног значаја Трговачко предузеће за промет 
аутомобила и ' стандардних делова „Југоауто" •— 
Титоград предаје се са целокупном имовином на 
управљање Влади —, НР Црне Горе и брише се из 
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регистра државних - привредних предузећа! опште-
Државног значаја. 

Бр. 27142. — Из .Министарства финансија. .ФНРЈ, 
24 јула 1948 године. K 411 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ХИДРО-
ЕЛЕЌТРАНЕ НА ЦЕТИНИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ 
i ФИРМЕ ЕЛЕКТРОЦЕТИНА 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
.Основног закона o државним привредним предузе-

ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује ' -
! На основу - решења Министарства финансија 
ФНРЈ бр. 27098 од 24 јула 1948 године уписано је 
у регистар државних - привредних предузећа опште-
државног • значаја под редним бројем 388 државно 
привредно предузеће општедржавизг значаја ' под 
фирмом: 

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ . НА ЦЕТИНИ СКРАЋЕНИ 
НАЗИВ ФИРМЕ: ЕЛЕКТРОЦЕТИНА 

са седиштем у Сплиту. 
Предузеће је основано- решењем Владе ФНРЈ 

IV бр. 3809/48 од 18 маја 1948 године. 
Предмет пословања предузећа је: изградња 

бране са. ' акумулационим базеном за постојећу 
Хидроелектрану Тито; 'изградња нових електрана, 
производња" и продаја електричне енергије. 

Административно-аперативни руководилац' пре-
дузећа/ је Министарство електролривреде ФНРЈ. 

Фирму потписује: Гуина Винко, директор преду-
зећа у границама овлашћења.-

• Бр. 27038. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
24 "јула 1948''године. . ; , K 414 M 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА БИРО ЗА 
ИНОСТРАНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ 
СКРАЋЕН НАЗИВ ФИРМЕ ' Е ЛЕКТР ©НАБАВИО 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. ;17 
Основног /закона o државним привредним -предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује 

На основу решења . Министарства , финансија 
ФНРЈ '-бр. 27097 од 24 јула. 1948 године уписано је 

.у 'регистар државних привредних предузећа опште-
државног значаја под редним бројем 387 државно, 
привредно предузеће општедржнвног значаја цод 
фирмом: 
БИРО ЗА ИНОСТРАНЕ НАБАВКЕ ЕЛЕКТРОДИ-

J ВРЕДЕ СКРАЋЕН НАЗИВ ФИРМЕ: ЕЛЕКТРО-, 
НАБАВИО 

са седиштем у Београду. 
.Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 

IV број 4661 од I новембра 1947 године, 
Предмет пословања предузећа је: заступање 

електропривредних предузећа у пословима увоза 
електричних постројења и осталог .електротир.ивреди 
потребног материјала. 

• Административно-оперативни руководилац пре-
дузећа је Министарство електропривреде ФНРЈ. 

Фирму потписује инж. Јосиф Хвој, директор пре-
дузећа! у Машицама овлашћења. 

Бр. 27097. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
24 јула 1948 године, ч , K 415 1-1 

Број 67 — Страна HI 

И З Г У Б Љ Е Н ! "ИСПРАВЕ; 
„ПАРТИЗАНОВ СПОМЕНИЦУ 1941" бр.. 165- изгу-

био сам и оглашавам је неважећом. — Илија Рада-
ковић, пуковник, (Краљ. K 403 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈА „ПАРТИЗАНКЕ СПОМЕНИЦЕ 
1941" бр. 11017 изгубио сам и оглашавам је^нева-
жећом. — Матановић Никола, поручник, Босански 
Брод. ' K 404 1-1 

УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА 
- изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Јован 

Ман др ana, потпоручник, Београд. 387 1-1 
КЊИЖИЦУ бр. 3037 „ПАРТИЗАНКЕ СПОМЕНИ-

ЦЕ 1941" изгубио са.м и оглашавам je неважећом. 
— Владимир М. Ивановић, студент, Бања: Лука. 

395 I-il1 

ДВА УВЕРЕЊА МЕДАЉЕ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД 
изгубио .сам и оглашавам -неважећим. — Радомир 
В. Никшић, Београд. " ; 394 1-1 

МЕДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам и оглашавам 
. је неважећом. — Стшисав Радисављевић, Бранко-

ван. 393 1-1 
ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА бр 20564, 

изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Здравко 
П. Вујичић, потпоручник,Београд. 392 1-1 

УВЕРЕЊЕ бр. 15100 ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ, УВЕ-
РЕЊЕ бр. 6682 ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД 
ИТ- РЕДА и УВЕРЕЊЕ бугарског одликовања, из-
губио сам и оглашавам ик'неважећим. — Светозар 
Грабић, заставник, Београд. 391 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА бр. 67174, 
изгубио сам и оглашавам га неважећим,. — Мане 

. П. Јањатовић,• водник, Београд. 390 1-1. 
УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД li РЕДА 

И УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ- изгубио сам 
оглашавам их неважећим. — Голубовић, ма-

ч петан, Нови Сад. 389 1-1 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр,. 19425 изгубио сам и 

оглашавам га неважећим. — Мирко ' Црнчевић, 
Равно. ~ 388, 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 26078 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Никола Т. Бабић Котор-
Варош. K 398 1-1' 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 19425 изгубио сам er 
оглашавам га неважећим. — Мирко Црнчевић, 
Равно—Брчка. 388 1-11 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр/ 73615 изгубио сам и 
-оглашавам га неважећим. — Бранко. М. Грабар, 
старији водник, Загреб: - K 396 1-1 

УВЕРЕЊЕ за ношење ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД 
И РЕДА и УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ 
изгубио сам и оглашавам их неважећим — Саво 
Голубовић, капетан, Нови Сад 389'1-1! 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 18865 изгубио, сам и 
оглашавам га неважећим. — Благоје Забрдац, над-
летан, Подгр.ад-Словенија • K 397 1-1 

'МЕДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам и оглашавам 
је. неважећом, — Вељко Јањетовић, поручник* 
Београд. 399 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр«. 12312 изгубио сам и 
" оглашавам га неважећим. — Блажи ја Милачић, 
заставник, Београд. 398 I-li 

УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА .НАРОД III РЕДА1 

изгубио сам и оглашавам, га неважећим. — Радо-
ван Братанац, Београд. 397 1-11 

. „ПАРТИЗАНОВ СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 4883 из-
губила сам и оглашавам jie неважећом. — Олга 
Богићевић, командир вода Н. Милиције казнено 

.. -поправног дома, Пожаревац. K 410 1-1! 
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ЗБИРКА ЗАКОНА 
ПРОПИСИ O НОВОМ НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА 

И O ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА 
1 Прописи o новом начину снабдевања и o везаним 
ценама, изишли су из штампе као свеска бр. 6 Збир-
ка прописа ИЈ области привреде. 

У овој књизи сређени су логичним редом сви 
'досада издате® прописи из обезбеђеног снабдевања, 
снабдевања у пасивним и опустошаиим крајевима, ку-
но D и« и и продрли по везаним цешма. 

Као увод објављен је реферат Б. Кидрич а, прет-
•седенка Привредног самети „О веагнмм ценама'5, и 
pajaca J. Блажевића, министра трговине и снабде-
вања. 

Књига је прео изишла ш српском, a затим ће 
изићи и н'а осталим народним језицима. 

Цена је 40. динар«. 

ПРИВРЕМЕНА ТАРИФА МАНИПУЛАТШШИХ 
УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА ЛУКА И ЈАВНИХ 

СКЛАДИШТА 
1 Изишла је из штампе у издању „Службеног 
'листа ФНРЈ" Привремена тарифа ман ип ул ат ИБН их 
услуга предузећа лука и јавних складишта. 

Цена 15.— динара. 

ЗАКОН O ТАКСАМА 
«— Че i »рт© допуњено издање — 

Закон o таксама са коментаром изишао је у чет-
вртом допуњеном издању у редакцији „Службеног 
листа ФНРЈ" као свеска број 2 „Збирке прописа из 
области финансија". Ово ново -издање садржи све 
измене и допуне које су у таксеној материји до« 
несене до априла 1948,године. 

- Цена 17.— дан-ар,^ 

КОНТНИ ПЛАН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ АУТбМО-
БИЛСКОГ САОБРАЋАЈА 

Изишао је из штампе Основни распоред конта 
(конти« план) за екоплоатацију аутомобшлског сао-
браћала са упутствима за његову практичну примену. 

Цена 20.— динара. 

ЗАКОН O ПОРЕЗИМА СА ОСТАЛИМ ПОРЕСКИМ 
ПРОПИСИМА И ТАРИФОМ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

ПРОИЗВОДА 
— Треће издање — 

Закон o порезима са осталим пореским пропи-
сима и пречишћеним текстом .Тарифе пореза »a про-
мет производа изишао је у трећем допуњеном-и пре-
рађеном издању, као свеска бр. I „Збирке прописа 
из области финансија" ,,Службеног листа ФНРЈ". 

Ово треће, допуњено и прерађено издање садр-
жи, поред закона све уредбе, нарвоибе, решења и 
упутства за њихову примену, затим табеле пореза 
ета доходак радника, намештеника' и службеника и 
пречишћен текст Привремене тарифе пореза на про-
мет производа 

Књига је изишла у латиници има 168 страста ве-
ликог формата, цена 60.— динара. 

ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ ДРЖАВНИХ 
.ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

— Свеска прва — 
У издању „Службеног листа ФНРЈ" изишло fje 

Финансиско планирање државних привредних nip-e-
- дузећа у 1948 години са упутствима, и објашњеним« 
и овим обрасцима за састављање годишњих, полу-
г о д и ш н а , тромесечних привредних планова. Књига 
је изишла у ћирилици и латиници. 

Цена 40.— динара. 

ЗАКОН ЧАРНОЈ РЕФОРМИ И КОЛОНИЗА-
ЦШИ 

— Друго прерађено издање — 
Закон o аграрној реформи и колоиизацији изи-

шао је у другом прерађеном ет до-пуњнеом издању 
као свеска број l i „Збирке закона ФНРЈ". Приредио 
Слободан Нешовић Књига је подељена у два дела. 
Пр«и део садржи све савезне прописе o аграрној ре-
форми и колонизација. Закон o аграрној реформи и 
колониаацији дат је у пречишћеном тексту и обја-
шњењима уз олаки члан У циљу лакшег сналажења 
у материји o аграрној реформи и колониЗацији уз 
сваки члан савезног закона указано је на везу са 
републичким законима o аграрној реформи и коло-
низација У другом делу сакупљени су сви републи-
чки прописи o аграрној реформи и колонизација На 
[овај «ачин књига претставља зборник нашег новог 
ваконодагаства o аграрној реформи и колонизација 

Књига има ЗОО страна ћирилице; цеш 42.-% ди-
fe'apsu 

ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ ДРЖАВНИХ ПОЉО-
ПРИВРЕДНИХ ДОБАРА 

— Свеска друга — 
Финансиско планираше државних пољопривред-

них добара, са осталим привредним прошлима и свим 
потребним обрасцима и у'1у1ствим,а за њихово во-
ђење изишло је у- издању „Службеног листа ФНРЈ", 
Редакцију ове друге свеске финансиоког планирања 
дали су Министарство финансија ФНРЈ и Министар«! 
ство пoљoпpивpeдt ФНРЈ. 

Књига је изишли v- латиници. им-а 122 странке, 
великог формата; цена 55— динара. 

РЕГИСТАР ПО МАТЕРИЈИ „СЛУЖБЕНИХ САОП-
ШТЕЊА САВЕЗНОГ УРЕДА ЗА ЦЕНЕ" ЗА 1947 

ГОДИНУ 

У издању „Службеног листа ФНРЈ" изишао је 
из штампе Регистар по материји „Службених саоп-
штења Савезног уреда за цене" за 1В47 годину, у 
који су, по азбучном реду, унесени сви артикли и сва 
роба, по било ком основу обухваћени прописима o 
ценама из надлежности, Савезног уреда за • цене, a 
објављени у „Службе^ им саопшгењим.а Савезног, 
уреда за цене" у току 1947 године. 

Регистар има 32 стргне формата „Службених са-
општења" и ci a је 16 динара, a може се добили у 
администрацији „Службеног листа ФНРЈ", Београд, 
Бранкова 18, или преко чековни уплатнице текућег 
рачуна Народне банке бр. I—670880. 

ДЕВИЗНИ ПРОПИСИ 
— Друго допуњено и прерађено издање — 

Друго допуњено и прерађено издање ДЕВИЗНИХ 
ПРОПИСА ФНРЈ са коментаром др Вјекослава Мајх-
снера и инж. Славка Ћуковића изишло је ових дана 
из штампе као свеска број 4 Збирке rupo romea »з 
области финансија. 

Збирка садржи све девизне прописе и ово упут-
ства Министарства финансија ФНРЈ, Министарства 
спољне трговине и Народне банке ФНРЈ у вези оа 
применом девизних прописа. 

Књига је штампана латиницом; има 28 табака. 
Цена 80 динара. - 1 
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Други пример: Обавезна »опорука износи 5.000 
кг, а газдаество је досад контрахирало 5.500 кг. 
Ово газдинство може да кодар а хир а само оке ко-
личине које! му остају преко 5.500 кг). 

8) Количина житарица коју поједино пољопри-
вредно газдинство контрастира, користећи се повла-
стицом из тач. 1 не може заједно са раније контра-
хираним количинама прећи укупну количину од 
6600 кг. 

4) Ово упутство ступа одмах на снагу. 

Бр. 13810 
31 јула' 1948 године 

Београд 
Министар тргоЕе-гне и снабдевања', 

Јаков Блажевић, с. р. 

564. 
. На основу члана) 1 Уредбе о допуни Основне 

уредбе о прин а доежн ост им а 'Савезних државних 
службеника4, а иа предлог Претседник Комитета за 
законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСНОВНЕ ПЛАТЕ ЗА НОВОУВЕ-
•ДЕНО ЗВАЊЕ „ГРАЂЕВИНАРСКИ ЧУВАР" У ГРА-

ЂЕВИНАРСКОЈ СТРУЦИ 
1) За новоув-едеео звање „грађевинароки чувар" 

које је уведгно Наредбом о увођењу новог звања 
„грађевина рек и чув?р" и о мешању већ устаиовљеног 
Звања „грађевингрски надзорник" у грађевина рск ој 
струци („Службе««. лист ФНРЈ" бр. 64/48) одређује 
се основна плѕт? у границама најмањег и највећег 
износа- од 2.400 до 3.200 динара месечно. 

2) Ова наредба ступа на сеа.гу давном објављи-
вања у „Службеном листу Федеративне Народну 
Републике Југ осл авије". 

IV. бр. 6607/48 
29 јјума 1948 године 

Београд 
'Претседник Владе ФНРЈ 

и Миш ИСТЕР народне одбране, 
Маршал Југ осл авије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник 

Комитета за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кар дел,, с. р. 

565« 
/ 

На основу члана 18 Основне уредбе о грађе-
винарској струци („Службени лист ФНРЈ" бр. 64/47), 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О РАСПОРЕДУ У ВРСТЕ НОВОУВЕДЕКОГ ЗВАЊА 
„ГРАЂЕВИНСКИ ЧУВАР" У ГРАЂЕВИНАРСКОЈ 

СТРУЦИ 
1) Новоуведеко звање „грчеви,царски чувар" 

уведено Наредбом о увођењу новог звања, »грађе-
в-инарски чувар" и о мењању већ установљеног 
звања „грађ ев ина реки надзорник" у грађев инар ско ј 

струци („Службени лист ФНРЈ" бр. 64/48) распоре-
ђуј е се у четврту врсту. 

2) У Наредби о. распореду звања грађевинар оке 
струке у врсте Кбр. 2932 од 2 октобра 1947 године 
(„Службени лист ФНРЈ44 * бр. 68/47) новоуведшо 
звање „градинарски чувар" укључује се у четврту; 
врсту. 

3) Ова наредба ступа на снагу дано(м објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 2422 
29 јула 1948 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 

566. 
На основу чл. 10 и 33 Уредба о порезу ни про-

мет производа издајем 
« 

» Н А Р Е Д Б У 

О ПЛАЋАЊУ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 
ПРИЛИКОМ НАПЛАТЕ ФАКТУРА ПРЕКО 

КРЕДИТНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

1) Државна привредна предузећа ошштедржив-
иот и републиканског значаја уплаћују порез на про* 
мет производа приликом наплате својих фактура 
преко кредитни« предузећа, У том циљу, једншре-
мегоо са подношењем налога з.а наплату фактура, она 
подносе и вирмански налог за плаћање одговарају-
ћим износа шор ез а '»а промет производа. Државна 
привредна предузећа, општедржавтаог знатна овај 
налог подносе мз обрасцу бр. 155, а државна при-
вредна предузећа републикгаског зналаца — на 
обрасцу број 171. Са порезом на промет производа 
и путем истог 'вирод-амсксг налога уплатив аћ е се још 
и одвајања за сабирни рачун и планско снижење 
трошкова производње из 1947 године. 

2) Када се једнога дана подноси за наплату већи 
број фактура, онда се издаје само један вирмански 
налог, и то на укупан износ пореза који одговара 
промету обављеном по фактурама поднетим за наб-
илату. У таквом случају на вирм.аиском налогу ка-
зивачу ју се бројеви свих поднетих фактура«, а на 
свакој поднетој фактури — износ пореза који од-
говара промету оо дотичној фактури. На фактурама 
које се упућују купцима не н^онвдује се износ по-
реза. 

3) Ако по некој фактури нема маста наплати 
пореза услед тога што не поаро ји пореска обавеза 
(трговачки промет робе и сл.) или што постоји по-
реско ослобођење, предузеће је дужно да то ваша-
ри на дотичној фактури, стављајући клаузулу: „Без 
пореза ва промет производа", 

4) Ако предузеће једновремено са налогом за 
наплату фактура не поднесе и вирмански налог за 
уплату пореза т промет производа, кредитно пр1©-
дузеће ће га обавестити да не може извршити наила* 
ту фактура док не поднесе вирмански излог за упл^ 
ту пореза. 

5) На промет по рачунима који се не наплаћују 
преко кредитних предузећа, као и иа утрошак (ма-
теријала сопствене производње шорез ве плаћ® иа 
досадашњи начин. 
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6) Ова наредба ступца ва снагу дамом објављи-
вање у „Службеном листу Федеративен е Народне Ре-
публике Југославије", а примењивиће се од 15 авгу-
ста 1948 године. 

Бр. 27624 
27 јула 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с р. 

567. 
На основу чл. 11- Уредбе о тарифи, трошковима* 

фонду руководства и централном фонду радиоста-
ница, на предлог Претседник Комитета за радио ди-
фузну службу Владе ФНРЈ, а по претходном ми-
шљењу Централног одбора Јединствених синдиката \ 
Југославија доносим 

Р Е Ц ! Е Њ Е 
Ое РАЧУНСКОМ ФАКТОРУ ЗА РАДИОСТАНИЦЕ 

1) Рачунски фактор, на основу кога ће се изра-
чунава^ постотак редовног доприноса за фонд 
руководства радиостаница, одређује се на 2 (два). 

2) Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ У „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије" а примењиваће се од 1 ја-
нуара 1948 године. 

Бр: 11517 
27 јула 1948 године 

Београд 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ 
и - Савезне /планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

568. 
• На основу чл. 6 Уредбе о одређивању почетка 

рока качб и истека рокова, одређених прописима 
ФНРЈ, за подручје припојено на основу Уговора о ' 
миру са Италијом, Привредни савет Владе ФНРЈ 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАНУ ОСНИВАЊА ФОНДОВА РУКОВОДСТВА 
И ЦЕНТРАЛНИХ ФОНДОВА ПРИВРЕДНИХ ..ПРЕ-
ДУЗЕЋА НА ПОДРУЧЈУ ПРИПОЈЕКОМ УГОВО-
РОМ О МИРУ СА ИТАЛИЈОМ И О ИЗНОСИМА 
ДОБИТИ ТИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 1947 ГОДИНУ КОЈЕ 

ЋЕ ПРЕДУЗЕЋА УПЛАТИТИ У ФОНД 
РУКОВОДСТВА 

, 1) Државна« привредна предузећа иа припојеним 
подручју оковаће своје фондове руководства и цен-
тралне фондове у смислу (постојећих прописа. Као 
дан оснивања тих фондова сматра се дан припајања 
тог подручја територији Федеративне Народне Ре-
публике Југо сл авије. 

2) Предузећа ез тач. 1, сем ^ловачких, уплатиле 
у своје фондове руководства на име доприноса за 
1947' годину а из остварене добити у 1947 години 
износ по динара 225.— (две стотине двадесет и пет) 
по једном раднику и Службенику. 

3) Државна трговачка предузећа на припој аном 
подручју уплашиће у своје фондове руководства н!а1 

»ме доприноса за 1947 годину из остварених ра-
бата и марака У 1947 години шо дика-ра 225.— (двесто-
тине двадесет и пет) по једном раднику и службе-
нику. 

4) Уколико остварена добит односно остварени 
рабати и марже у 1947 години дасу довољни »а У-
плате у смислу претходног става, уплате ће се из-
вршити само до . висине остварене добити односио 
до висине остварених рабата и м<аржа. 

5) Ов(о решење ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југ ос лав,и је". 

Бр. 10757 
- 2 августа. 1948 године 

Београд 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ 
и Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

569. . 
На основу чл. 4 ст. 2 Уредбе о радничким тех-

никумима и чл. 3 Опште уредбе о стипендијама до-
носим " 

Р Е: Ш Е № Е 

О СМАЊЕЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА РАДНИЦИМА 
— СЛУШАОЦИМА РАДНИЧКИХ ТЕХНИКУМА 

1) Радницима организациони*: јединица ресора 
Министарства саобраћаја (предузећа, газдинства п, 
др.), који су слушаоци радничких техникума, може -
се смањити радно време највише до 2 часа дневно, 
ако то захтева настава у радничким техникумима- и 
ако се тиме,не доводи у питање извршење произ-
водиот плана, организационе" јединице. 

Решење о смањењу радног времена за -.свѕаќог 
појединог радника доноси директор предузећа »од-' 
носно старешина у сагласности "са главном дирек-

цијом. 
- 2) Изгубљену зараду због смањеног радног вре-

мена в у смислутач. 1 »акнадиће радницима — слу-
шаоциш 'радничких техникум,а "њихова- организа-
циона јединица из средстава еа стручне уздизање 
кадрова, по прописима' Опште уредбе о стил евди- : 
дијама(„Службени лист ФНРЈ" бр. 96/47). 

3) Смањење радног времена и. додељивање на-
кнаде за изгубљену зараду у виду стипендије Јни?е 
се вршити само за раднике — слушаоце.,редовних 
разреда радничких технику ма, а не и за слушаоце 
'припремних разреда тих- техникума. 

4) Ово решење ступа на снагу Л јула 1948 године 
и односи се на све "раднике — слушаоце, радничких 
техникумо- -који су запослени у ресору Министарства 
саобраћаја, без обзира да-ли су раднички^ техникуми 
под руководством Министарства - саобраћаја (Гене-
ралне дирекције железница) или под руков одете ом: 
других савезних или републикански^, министарстава. 

~ Бр. 405Ф/48 . 
29 јуна 1948 године 

Београд 
- Министар саобраћај«* ' 
Тодор Вујаси«о®ић, р-
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870. 
На основу чл. 2 <1т. 2 Уредбе о продали пољопри-

вредних производа везаној; са правом на купов ину 
одређених ИНДУСТРИЈСКИХ производа по Н)иж)И1М једин-
ственим цшама, доносим 

/ ; 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСЛОВНОЈ ПРОДАЈИ УЉА ЗА ЈЕЛО И УЉА-
НИХ ПОГАЧА ПРОИЗВОЂАЧИМА МАНОВОГ И СЕ-
ЗАМ ОВОГ СЕМЕНА У ТРГОВИНИ ПО ВЕЗАНИМ 

ЦЕНАМА 

1) Земљор&дниоди-пр-бизвођ авди и сељанке рада'.е 
задруге који су уговорили (монтр-ахирали) продају 
адамовог и сезамовог семена по одређеним државши 

, (везаним) ценама имају право иа куповину уља за 
• јело,и уљаних погача по нижим јединственим це-
нама. 

Са 'боновима које добију за продато макова и 
сезамово семе ови уговор ами могу куп1бв12Ти и* оста-* 
лу икјдустриску - робу која се продаје у везаној тр-
говини. - -

2) Земљорадници-произвођачи и ' дељаше р»адне 
задруге, који су уговорили (контр ахирали) продају; 
мшовог и- севамовог семена по одређеним држав-
ним (везапаш) ценама^могу купити, и ио: За прода-
тих 100 кг. мановог 'семена 20 кг. уља за јело и 16 
кг. уљаних погача!, а ®а. продатих 100 кг. сезамово«1, 
сем ен,а 15 кг. уља за јело и 15 кг. улазних погача; 

3) Бл1ижа упутства за спровођење овог решења 
.прописује министар трговине и снабдевања народне 
републике у споразуму са министром индустрије на-
родне републике. 

4) Даном ступања ка снагу овог решења ставља 
се ван снаге Решење 6* условној продаји сувих реза-
наца шећерне репе, уља за јело и уљаних погача 
у трговини по везаним ценама број 10603 од 17 јуна 
1948 године („Службени лист ФНРЈ" број 53/48) и 
Решење о допузи тог решења број 11859 од 3 јула 
1948 године („Службени лист- ФНРЈ" - број 59/48) 
уколико се односи на сезамово семе. 

5) Ово решење ступа иа снагу данком објављи-
ван^ у „Службеном листу Федер.ативне Народне Ре-
публике Југослвије". * • 

Бр. 13907 Ј 
2 августа 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања., 

Јаков Блажевић, с. р. 
^ -

кола о Међународном уреду аа јавну хигијену, пот« 
писаних 22 јула 1946 године. 

Југославија је ратификовала поменуте ек 
новембра 1947 године и они су објављени у 
жбеном листу ФНРЈ" бр. 93 од 1 новембра 1947 
године. 

Бр. 419540. — Из Министарства иностраних по-
слова, Београд, 28 јула 1948 године. 

те 
„Слу-

ПРИСТУП ИСЛАНДА И РАТИФИКАЦИЈЕ УСТАВА 
МЕЂУНАРОДА ЗДРАВСТВЕН ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ОД СТРАНЕ САЛВАДОРА И ДОМИНИКАНСКЕ ОР-

ГАНИЗАЦИЈЕ 

Генер.ални секретаријат Уједињених нација, сво-
јим писмом од 25 и 30 јуна 1948 године,, обавестио је 
Министарство'иностраних послова Федеративне На-
родне Републике Југославије да је на дан 17 јуна 
1048 године депонован ин стр мен ат о приступу 
Исланда Уставу Међународно здравствено органи-
зације, потписаном у Њујорку 22 јула 1946 године, 
а 21 односно 22 јуна 1948 године депоновани су ра-
тификациони инструменти овог Устава од стране 
Доминика-нске Републике' и Салвадора. 

Југославија је ратификовала Устав Међународно 
здравствене организације 19 -новембра 1947 године, 
и он је објављен у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 93 
од 1 новембра 1947 године. 

Бр. 419539. — Из . Министарства иностраних 
послова, Београд, 27 јула 1948 године. 

РАТИФИКАЦИЈА УСТАВА МЕЂУНАРОДА ЗДРАВ-
СТВЕН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПРОТОКОЛА О МЕ-
ЂУНАРОДНИ УРЕДУ ЗА ЈАВНУ ХИГИЈЕНУ ОД 

СТРАНЕ ПАКИСТАНА 

Генерални секретаријат Уједињених нација, сво-
јим писмом од 2 јула -1948 године, обавестио је 
Министарство иностраних послова Федеративне На-
родне Републике Југославије, да је на дан 23 јуна 
1948 године депонован ратификациони инструмент 
Пакистана Устава Међународно здравствено' органи-
зације. и Протокола о Међународном уреду за јавну, 
хигијену, потписаних у Њујорку 22 јула 1946 године. 

Југославија је ратификовала Устав и Протокол 
19 новембра 1947 године и они су објављени у „Слу-
жбеном листу- ФНРЈ" бр. 93 од 1 новембра 1947 
године. 

Бр. 419550. — Из Министарству иностраних .по-
слова, Београд 27 јула 1948 године. 

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНЕ МАЂАРСКЕ И БЕЛ-
ГИЈЕ УСТАВА МЕЂУ НАР ОДНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, СПОРАЗУМА КОЈИ СУ ЗАКЉУ-
ЧИЛЕ^ ВЛАДЕ ПРЕТСТАВЉЕНБ НА МЕЂУНАРОД-
НО Ј ЗДРАВСТВЕНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ И ПРОТО-

КОЛА О МЕЂУНАРОДНОМ УРЕДУ ЗА ЈАВНУ . 
ХИГИЈЕНУ • * 

Генерални секретаријат Уједињених нација, "сво-
јим (писмом од 30 јуна и 2 јула 1948 године обавестио 
је Министарство иностраних послова Федеративне 
Народне / Републике Југославије да су на дан 17 
односно 25 јуна 1948 године депоновани од стране 

' Макарске и Белгије ратификациони инструменти 
Устава Међународне здравствено организације, Спо-
разума који су закључиле владе претстављене »?» 

. Међународно] здравствено] конференцији и Прото-

ПРИСТУП ПАКИСТАНА БЕРНСКОЈ КОНВЕНЦИЈИ 
ЗА ЗАШТИТУ КЊИЖЕВНИХ И УМЕТНИЧКИХ 

ДЕЛА И ИЗЈАВА АУСТРИЈЕ О КОНВЕНЦИЈИ 

Швајцарско посланство у Београду; својом но-
том од 21 јула 1948 године, обавестило је Министар-' 
ство иностраних послова Федеративне Народне Ре-
публике 'Југославије да је Високи комесар Пакистана 
у Лондону 4 јуна 1948 године саопштио Швајцарски 
посланству у Великој Британији да Пакистан, при-
ступа Бернској конвенцији за заштиту књижевних 
и уметничких дела* поправљеној и допуњеној по-
следњи пут у Риму 2 јуна 1928 године. 

С друге стране, швајцарска влада примила је 1 
јуна 1948 године од аустриског посланства у Берну 
изјаву према којој се Република Аустрија, почев од 
свога приступа 1 октобра 1920, године; сматра непре-
квдним чланом Међународни уније за) заштиту 
књижевних и уметничких дела и да њена права у 
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томе погледу нису била повређена окупацијом ау-
стриске територије од стране Немачке. 

Југославија је ратификовала ову конвенцију 17 
јуна 1930 године и она је објављена у „Службеним 
новинама" бр. 153 од 9 јула 1930 године. 

Бр. 419968. — Из Министарства иностраних по-
слова, Београд, 28 јула 1948 године. 

Министарство грађевина ФНРЈ оо извршеним 
сравњењу са изворним текстом, установило је да су 
се у називу и тексту Наредбе о увођењу новог зва-
ња „грађевински чувар" и о М1е1њању већ установ-
љ е н ^ зваше? „грађевински надзорник" у грађевин-
ској (Струци, објављене у „Службеном листу ФНРЈ" 
Ор, 64 од 28 јула 1948 године, поткраде ниже во-
ведена гр енаќе, те даје Следећу 

И С П Р А В К У 

НАРЕДБЕ О УВОЂЕЊУ НОВОГ ЗВАЊА „ГРАЂЕ-
ВИНСКИ ЧУВАР" И О МЕЊАЊУ ВЕЋ УСТАНОВ-
ЉЕН ОГ ЗВАЊА „ГРАЂЕВИНСКИ НАДЗОРНИК" У 

ГРАЂЕВИНСКОЈ СТРУЦИ 

Уместо речи „грађевински" треба ставши „лра* 
ђев ибарски". 

Бр. 13114. — Из Министарства грчевима ФНРЈ, 
29 јуш,з 1948 године. 

У К & З И 
На основу чл. 74 тач. 10 Устава ФНРЈ, <а на .пред-

лог (Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштина 
федеративне Народне Републике Југославије доноси 

У К А З 

Разрјешава се дужности .амбасадора Федеративна 
Народне Републике Југославије Радоња Голубовић, 

/ »амбасадор ФНРЈ у Букурешту* 
1 Министар иностраних послова ФНРЈ извршиће 

ооај указ., 
У. бр. 1186 

31 јула 1948 године 
Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративна Народне Републике Југославија 

Секретар,« 4 Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

О Д Л И К О В & Н > \ 
ПРЕЗИДИЈУМ 

* Народне скупштине Федеративна Народне 
Републике Југослвије 

на основу члана 2 Закона о орденима и медвг 
'љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
'снага ф|НРЈ 

р е ш и о * ! ® 
да се за показану храброст, умешност У кома«-

'довању, осведочени рад на остварењу братства5 Ј1 
(јединства међу нашим народима и отечене заслуге 
*за народ у току народнослободилачке борбе, одли-кују 

> ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I "&ЕДА: 
•потпуковници: Лаловић Драга Перо, Р а у т Ђ, 

Стево и Станојевић В. Саво. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
пуковници: Антић Н. Вицко, Комненић Трипка 

Данило, Љубибратић Л. Никола, Перачи« Ђ. Марко, 
Попивода С. Перо, Савић Николе Срета, Стан?« 
Петар и ИГумоња Д. Милош; 

»по тлу ковници: Бикицки Ц. Ђорђе, Богдановић 
Јована Гецо, Дубајић Спире Симо, Пенезић М. Ра*-
дојозд, Пајић Ј. Драган, Полексић Д, Момчило, По-
ловић Ј. Томица, Секулић Крсте Радоје, Ступар" 
Симе Богдан, Шеровић Ђ. Данило, Влаисављевић 
М. Душан, Вуковић Михајла Дукљан, Вулетић Јок« 
'Марко, Зорић Н. Милан и Жарић Ј. Јагош; 

мајори: Дојчинов К. Иван, Церић Хамдије Есад, 
Перић Васе Стево, Секулић В. Војин и Василевски 
Наум. 

• ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКИ ЗВЕЗДЕ II РЕДА: 
потпуковници: Филиповић Вида Душан и Стоја-

ковић Р. Миленко. 

' ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
пуковници: Крмпотић Јосипа Срђан, Нсжмак 

Јосипа' Мирослав, Петрушић Лазара Константин н 
Поповић Стеве Бранко; 

потпуковници: Газибарл Николе Бранко, Леон-
тић Анте Боривоје, Максимовић Максима Мирослав, 
Михић Милосава Новак, Миловић. Луке Милан, Мир-
ковић Никодије Коста, Павловић Милана Милош, 
Петровић Богољуба Младен и Ромац Филипа Иван; 

мајори: Бањац Н. Коста, Бојанић Илије Марко, 
Брајовић Пере Радисав, Домазет Ђужана Милан, 
Ђ ер аћимовић Љубомира Момчило, Јанковић Глише 
'Саоо, Јорганчијевић Данила Војислав, Јовановић 
Милана Јов.ан, Јовановић Милана Обрад, Јовић Да-
нила Душан, Куна Петра Бранко, Лазаревић Вели-
мира Антоније. Љумовић П. Радош, Ра ди во ј еин ћ 
Вукоте Саво, Раичевић Косте Раде, Ракочевић Ра-

' диво ја Ново, Николић Сретена Војислав, Павичевић 
Николе Милутин, Поповић Михајла Јозан, Шоић 
Павла Нинко, Тепавац Карла Филип и" Весић Во-
јислав; 

капетани: Цигановић Лазара Александар.' Мар-
јановић Јована Милан, Пикунић Мије Мијо, Полај-гц 
Миле, Радо^ављевић Саве Драган, Радованоеић Жи-
ворада Ратомир, Витас Васе Душан и Вукичевић 
Миленка- Миливоје; 

поручници* Божић Луке Рајко, Гачеша Тиме 
Милош, Лубарда Николе Блажо, Манце Антона Ан-
тон, Мандић Јована Лука, Перунчић Р. Радован, 
Петковић Николе Никола, Пјевац Илије Петар, Ро-
дић Милоша Милан-и Томић Милоша Милан; 

потпоручници: Балач Андрија, ' Бубало Боже 
Милош, Каран Стеве Стево, КудиЈа Пере Марков 
Лончар В. Владо и Тодоровић Ђ. Милан; 
» »заставници: Керкез Васе Свето и Зрнић Петра 
Јелену; 
I војни чиновник Срдановић Трипка Лазар. . 

* ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА НЕРЕДА: 
'потпукоЕТНИЦИ: Абрамовић К. Милан, Леонтић 

1А«те Боривој, Мал нар ић Падна Јожа, Марковић 
Милана Божидар „Бошко", Петровић Србина Дра-
гослав и Ромац Филипа Иван; 

мајори: Аризановић Михајла Стратије, Бајић 
Оимана Милош, Бањац Н. Коста, Брајовић Пер« 
Радисав, Диздар1 Сулејмани- Мујо, Дробњак Симе. 
•Никола, Ђукић Илије Чедо, Ђуки& Стојана Мило-
рад, Грбић Илије Сајо, Јовановић Марка Мирко, 
Ковачић Мартина Јосиц, Лазић Илије Душан, Лечић 
Ристе Владимир, Милановић Ђуре Душан, Павичић 
Саве Божо, Прица Филипа (Метле* Рачић Живке 
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[ОДдоко, Редад^Симд Раде,, Шерифови^ Ахмета, др 
Хусеин, Шпегар Богдана Милан,. Веснић1 Војислав, 
Радаковић Николе Бранкр, В ј&штица' Симе - Стево 
и Зубовић Јоб е Милутин; 

капетани:- Абдулагић-Смаила. Јусуф,- Багел -Имре 
Марија, Бошкић Мана Владо, Црномарковић Павла -
Бојо, Готлих Милана^Мирослав,/Јовић 'Владимира 
Бранко, Душковић Стјепана Илија, кнежевић Петра 
Стеван, Коспић Паје Дмитар, Кучишец Стјепана Ан-
ђелко, Лазарев*^ Цвијетин,. Војо,, Личанин Мила 
Славко, Лукић Спасоја,. Јова,нг Маџар, Нинка .Милош, 
Марковић -Марко, Милано. Салвет ор а .Црно, Мимица-
Петра Ватрослав, Мирановић Лазо, Павлица Луке Пе-
тар, Перишић Обрена„ Др. Драгана „ Дуњ-а.<4-Перо-
шевић Милосава Ново, Пикунић Мије -Мијо, Похле-
вен Јоже Милан, Полаја^Миле, Радић Петра Вујо, 
Ранер-Ћире Ћиро", Радосављевић Саве - Драган*' Ра-
досав ЈБ евић 'Димитрија Иван, Радов-ановић^Жнворада -
Ратомир, Старчевић'Љубомира Адам, Суменић Ми-
лутина Никола; Тодоровић -Мате Митар, Вдаиса^ље-
вић Мила Богдан, вујановић- Јаидрије Драгоје, Вуј-
новић Симе Милан,-Вулин, Обрада .Душан -и -Здјелар« 
Милића Михајло;. . 

поручници:. Антонић Мирка Владимир, Бојић Раде • 
Илија, Божић Луке .Рајко,. :Булић .Ивана .Никша, Дими

ћ 

Дана Љубомир, Ђукић Симе Ђуро,- Гарић -Томеца. 
Радош, Грбић Ђурђа Драго, Грбић • Вит. Марко, 
Грујић Милорада Миодраг,. Јелача ЈБубише Михајло, 
Јурић Фабијана Маринко, Кончар- Јована Никола, 
Коров .-Рг Паја* Купрешан- Паје Петари Њего Еугена 
Петар-Периар/Ам.бра,за Ив^н, Петровић Микана Ду-
шан, Пољак М.- Драго,- Прокић- Петра Павле, Соко-
ловић Адама Есма, Стричевић Пере Ђурађ, Ш а р г и ћ 
С; Бранко,. Та«вчар Андрије Андреј и. Тркуља Косте 
Владо; 

потпоручник: Беговић В. Анте, Брновић',Јуре 
Август, Халулић' Јусуфа Енвер, Хакшток Издала 
Винко,- Лапчевић * Симе Драган, 'Микелић О. Лука," 
Миљевић Дамјана Милош,. Медић- Стевану Обрад, 
Међедовић Дар?,. Пејић-Стеве.. Милану Скоига-ндећ 
Анте Нико, Шћепгновић П'°.тра < Пав-уша, 'Тепшић 
Василија Бранко, Узелац - Ву је. Саво, Видас Ј. Ма-
ријан, Вулетић -Василија Милорад гл Вујатовић -Ко-
сте Манојло; 

заставници:. Огњеновић Остоје Никола, и Стефа-
новић Јоже Миленко; 

војни чиновник: Добричанин .Михајла« Лепа;. 
' ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКИ, ЗВЕЗДЕ. ЈП РЕДА: 

'потпуковници: Јовичевић Саве Димитрије «• Во-
душек Јожефа Јакоб; 

мајори: Пеиновић Матије Андрија, Пленча Душан, 
Шарунац.. Александра Сергије и/Вукадин- Марка < 
Ненада 

капетани:. Бушљета Симе - Анте, Пипинић .Мате, 
Драго и Вујановић Јандр ије .Драгоје; 

поручници: Бајић Јове Сава,- Буј Јуре Стјепан, 
Миладиновић »Божидара ^Светислав,- Олак Јуре-Анте, 
Томић Милоша Милан,и Василић Максима Тимотије.. 

ОРДЕНОМ -ЗА- ХРАБРОСТ: 
пуковник: Попивода С. Перо; 

ѕпотпуко'внтѕци• Јовичић Саве Димитрије ег Мала-
га арић Ив-ана Јожа:. 

м'ајори:Дојчинов К. Иван, Дуси новчић Османа 
Мухамед, Припа"Филипа Миле и Лазић Илије Душан;, 

капетани: Бакарчић Еугена Еуген, Дрнда Шућ-
рија, Филиповић Адема-, Даут, Ледерер Ивана-Само-> 
јила Др. Ладислав, Магдић Мије Славко, -Мазеј Јо--
жефа Иванк Миколчић-;Стјепан, Подгориик .Доминик,. 
Радмановић. Живорада Ратомир,. Рудић > Мартина Ја-
ков,-Стефановић Рикарада Рикард и Тодоровић Мате- -
Митар.;. 

поручници: Драговић -Мирка Благоје, Гагић Мит-
ра Никола, Гвјачић Мехмеда Харко,. Јовановић Петар,*. 
Коцковетћ -Стјепана Јосип, Лубарда- Николе Блажо, . 
Манце Антона Антон, МиливојевићгСаве -Миле,- Ни-

колић, Василија, Хранислав/Перић Тиморије Бранко, 
ШПанч-ић^ Јурај,- Реџепових Фанде. Шерифа Струј|ић 
Анте-,, Шимоковић- Видоја- Јово г Удовић .Јосипа 
к о г В а јд ић- Антона - Звонко- и Зубац- Пер е Ристо; 

потпоручници:- Антоловић-О Алберт, • Б&лач 'АЈН-: 
трија, Бвиенфеда--Јакоива Златко,/ Брнабић- Јуре Ав-
густ,: Цу ић - Милана; Раде,' Табаш Милана Ђуро, Јова-
новић Драгутина Стеван,. Кончаловић« Раде Симо, 
Крмпотић Јуре. Иван, - Мартиновић Пвра/Михајло, 
Медић Стевана, Обрад, Миловановић Чеде Ђ»ко, 
Мишић Ивана Иван, Поповић Љубомира Радислав, 
Влачић Марка Миливој, Вујисић-Благо ја .Светозар и 

- Вуковић Трине Рушко; 
заставници: Бедековић Ђуре Владимир,- Чавић 

Милоша Видо, Грбовец Фрање Иван, Јо ванев ић 
Алексе . Никола,, Јовић % Милорада Михајло', Крокер 
Хуберта Едо, .Лацковић Раде Вељко, Миловановић -
Марка Ђорђе,, Мишљеновић Павла .Душан, Пафкало 
Изета Мурта, Сомборац .Луке Тошо, Светличић * Јо-
сипа Јосип и Вукадин Станка Мирко; 

војни данрвници: Добричанин Михајла Лепа, Дво-
га« .Андреје; Алберт и Срдановић Трипка Лазар.-

. ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОДИ!-РЕДА:, 
пуковник: Алексадар. - Виктор; 
мајори:- Бабић-Јосипу. Томислав, Ђукић-Јована 

Раде, Илић Петр а-Синиша,. Карлеуша Никола Павле, 
Крајина Марјана Фадил- Крстић . Милава'. Миодраг, 
Маринковић Гвоздена Јеврем,. Михајловић Јанка 
Александар, Мијалковић Панте Милорад, Миковић 
Петра Вранко, Милосављевић Радоја,. Бранимир,-
Маринковић Миленка Чедо мир,„.Митић Михајла- Сло-
бодан; Пантовић Владимра Здравко, Петровић Ђор-
ђа Дико ла,- Петровић Михајла Никола, Пи шади .Ива-
на Јован,- Поповић Владимира.;. Чедомир,. Половић 
Божидара Милутин, Поповић Хранислава. Војин, 
(Пув;ачић Душана Рајко, Ранчић Новака Радован; 
Секулић Борислава „Миливоје,: Станојчић: Драгутина 
Миодраг,^ Стругар Станка Стево,. Живановић Влади-
мира Добросав, Живановић Александра Слободан и 
Перуничић Петра Новак;, 

капетани: АлексићПере Данило,- Бешић*-Л Иван, 
Берлот. Ивана . Антон, Бјелопетровић Милана Геор-
гије, Брајогић~ Спасоја- Љубиша;-Врчевић«-Никодим, 
Чиповић Петра- "Бланко,. Дамјановић Будимира 
Љубомир, Драгнић Салка .Менсур, Хогл Ивана Ернест, 

.Јакоповић Андрије Никола, Јаношевић .Тиосава.Бра-
нимир, Јовановић Радисава Јован, Кљајић. Адама Бо-
шко-, Котник Јосипа Марјан, Крковић Миладина Ве-
лимир,. Личина • Димитрија Милан, Лукић Гезе др 
Ратибору Лукић Милоша -Раде, Мачеј. Милана Драго-
мир, Мартиновић Николе Душан, Мијушковић Илије 
Вукота, Милочић Божидара Драгомир, Милојчић 
Саве Петар, Николић Живка Стојан, Павловић Ан-
ђелка Јордан, Поповић Саве Момчило,, Итич ек ̂  Јо-
сипа Милан., Радоњић Војислава Комнен, Станиќ М. 
'Љубомир, Станојевић Лазе .Никола,. Шалић Лорре 
Томо*, Угљешић, Илиј.е, Дамјан, Бајкић Драгутина 

-Чедомир,- Вучевић Тодора Предраг,* Вујошевић М. 
Лука, Зечевић Милан и Зорчић Слободана Зоран; 

поручници: Алексић Милоша Стојадин, Божовић 
Милинка Илија,. Цикутовић Срећка' Миленко, Чупур-
дија Станка Славко, Џаковић Милисава Блажо, Ха-
џић Ибре Ферид, "Ѓолоу|х Ловре. Иван, Гор јанић' Гу-
става Фрањо, Јовановић /Александра- Светислав, Јо-
вановић'Радивоја Стојан, Колевки Тодора: ..Димче, 
Кесић Петар, Којић. Радована Марко,- Костић-Кон-

, ст антина Миодраг* Мор ©чек, Јосипа- Валтер, Милади-
новић Божидара Светислав, Милошевић Р. Коша, 
Миливојевић Саве Миле, Обреновић Петронија Ду-' 
шаи. Петровић Ђорђа, Драгољуб, Самуел Самуела!' 
Алберт, Стоиљковић Станка Добривоје, Биљан ац Бо-
ривоје, Влашчић 'Владе Светозар, Воларевић Сергија 
Спиро и - Здравковић Николе Никола-;-

пот поручи ицн:. Анастасијев ић Душана Стојан, 
Андрић4' Новице Радомир, Божић Јакоба Јосип, Дра* 
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гичевић, С. Радомир«, Џамбић Илије Станоје, Гоба<ц 
Милана Ђуро, Херенда Ивана Јосип, Илић Драгутина 
Живорад, Јајатовић Ахмета. Селим, Јовановић Ми-
лутина Павле, Краљевски Доце Христо, Крмпотић 
Јуре Иван, Маринковић Никодије Перо, Мирковић 
Јакова Бранко, Неранџић Славка Чедомир, Павиче-
вић Николе Лука, Свињаревић Мије Фрањо. Стојано 
вић Манојла Никола, тановић Саве Андреја, Шоф-
ранац Душак и Влачић Марка Миливој; 

заставници: Бјазит Ивана Владимир, Башић Дам-
јана Јован, Бобановски Левка Јордан, Ћирковић 
Стеве Шпиро, Чанак Дејана Милан, Диздаревић Или-
је Никола, Ђого Владе Лазар, * Ђурић Богољуба 
3'дрн&ко,"Тавранић Анте Марко, Глушчевић Миливоја. 
Владан, Грујић Илије Стеван, Јовановић Томе Сло-
бодан. Казаковић- Ђорђа Мирко, Кристић Ивана Ма-
тија, Лагања Ивана Иван, Лукић Николе Светозар, 
Мајсторов ић Милана Светозар, Обрадовић Ј. Божи-
дар, Одобашић Ахмед^ Адем, Нрешерн Иван, Ружић. 
Ивана Јосип, Сабљице Михајла Богдан, Стефановић 
Јована Љубиша Шкулетић Радомира Михаило, Тан-
тегл Фрање Алојз, Трииало Констатина Марио, Ве: 

ликић Косте Драгољуб, Вујић Андре Живота плечић 
Павла Велизар; 

војни чиновници:ЈЗлаваш Јован, Љубичић Нико-
ла, Марић Миливоја Сретен, Поповић Милана Спасо.-
је, Видојевић Милица, Вучинић Ф. Коса и Живанов 
вић Александра Владислав. 

Бр. 649 
13 децембра 1947 године 

Београд. 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
• „Службеног лист Народне Републике Хрватске" у 

броју 56 од 14 јула 1948 године објављује: • 
Правилник о организацији индустриско-заводске 

народне' милиције; , 
Решење о ценама односно- о израчунава«^. цена 

лимарским и водоинсталатерским услугама и произ-
©одима са вредношћу на целом ^подручју НР 
Хрватске; 

Решење о највишим ценама- за израду и попра-
вак шешира са вредношћу на. читавом подручју НР 
Хрватске." - Ј * -

У броју 57 од 17 јула 1948 године објављује: . 
Правилни о повишицама плате по годинама слу-

жбе за службенике ветеринарске струке. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

^ „Службени власник Народне Републике Србије" 
у броју '36 од 28 јула. 1948 године објављује: 

Решење о измени и допуни* Решења о среским 
маржама за откуп житарица (бела жита и кукуруз) 
моје се откупљују по одређеним државним (веза-
ним) ценама; ~ 

Решење о измени у саставу Среске изборне ко-
мисије за Срез раванички у Ћуприји; • 

Наредбу Извршног одбор? Градског народног, 
одбора. ,у. Зајечару о расписи® ању избора једнб1 

одборничко место у »изборној јединици бр. 3. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Стране« 

560. Правилник о> платама по ефекту рада и 
премиским додацима -савезних државних 

- службеника запослених на пројектовању 1017 
561. Правилник о премиском додатку за спро-

вођење поште за службенике ресора 
Министарства пошт^ 1020 

562. Правилник о производњи, увозу и став«- .. , 
љању у промет лекова и средстава. по-< 

• требних за лечење — — .— 1021 
563. Упутство о закључивању уговорна, о про-

даји белих житарица после почетка оба-
везног откупа - 1022 

564. Наредба о одређивању^.основне плате за 
новоуведено звање „грађевинарски чувар" 
у грађевинарској струци — 1023 

565. Наредба о распореду у врсте новоуве-
деног звања „грађевинарски чувар" у 
грађевинарској струци — — — — 1 1023 

566. Наредба о плаћању пореза на промет 
производа приликом наплате фактура 

•преко кредитних предузећа. — —% — 1023 
567. Решење о рачунском фактору за радио-

станице — — — — — — 1024 • 
568.- Решење о дану оснивања фондова ру-

ководства. и ^централних фондова при-
вредних * предузећа на подручју припо-
јеном Уговором о миру са Италијом и-о 
износима добити тих предузећа за 1947 
годину које ће- предузећа уплатити у 
фонд руководства * ; 1024 

569. Решење о смањењу радног времена .рад-
ницима — слушаоцима радничких ~.тех- . 
никума — — — — — - ~ 1024 

570. Решење-о условној продаји уља за јело 
и уљаних погача произвођачима маковог 
и сезамовог семена у трговини по везаним 
ценама — ~ — — — . -1025 

Ратификација од стране Мађарске 'и Белгије 
Устава Међународне здравствен органи-
зације, Споразума који су закључиле' 
владе претстављене на Међународној 
здрѕвственој' конференцији- и Протокола, 
о Међународи ом уреду за јавну хигијену 1025 

Приступ Исланда и ратификације Устав* М'е-
ђународне здравствен' организације од 
стране Салвадора и Доминиканске Репу-
блике — 1 0 2 5 

Ратификација- Устава Међународне здрав-
ствене организације и Протокола о Ме-

. ђународном уреду за јавну хигијену од 
стране Пакистана — ^ ; 1025 

Приступ ^Пакистана« Берн ској конференцији 
за заштиту књижевних и уметничких 
дела и изјава Аустрије о конвенцији —1025 

Исправка Наредбе о 'увођењу новог звања 
„грађевински чувар" и о мењању већ 
установљеног звања „грађевински над-
зорник" у грађевинској струци — 1020 

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

еног штампаром предузећа, Београд 


