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370. 

На основу чл. 83 Закона о државним службени-
чиња, чл. 10 Закона о војним судовима и члана 1 
[Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ за доношење уре-
даба по питањима из народне привреде, на предлог 
Председника Савета за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О МАТЕРИ-
ЈАЈ1НОЈ ОДГОВОРНОСТИ СЛУЖБЕНИКА МИНИ-
СТАРСТВА ЖЕЛЕЗНИЦА ФНРЈ, УРЕДБЕ О МАТЕ-
РИЈАЛИСТ ОДГОВОРНОСТИ СЛУЖБЕНИКА У РЕ-
СОРУ МИНИСТАРСТВА САОБРАЋАЈА ФНРЈ, УРЕД-
БЕ О МАТЕРИ ЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ВОЈНИХ 
ЛИЦА И ГРАЂАНСКИХ ЛИЦА НА СЛУЖБИ У ЈУ-
ГОСЛОВЕНОВ АРМИЈИ И УРЕДБЕ О ДИСЦИ-
П Л И Н О ^ И МАТЕРИЈАЛ НОЈ ОДГОВОРНОСТИ 
РАДНИКА У ДРЖАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, НАДЛЕ-

ШТВИМА И УСТАНОВАМА 

Члан 1 
Члан 2 Уредбе о материјално1] одговорности слу-

жбеника Министарства железница ФНРЈ („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 3-2/49); 

члан 2 Уредбе о материјално] одговорности слу-
жбеника у ресору Министарства саобраћаја ФНРЈ 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 7/60); и 

члан 2 Уредбе о материјално] одговорности вој-
них лица и грађанских лица на служби у Југосло-
венско] армији („Службени лист ФНРЈ", бр. 11/50), — 
мењају се и гласе: 

„Ако је штета учињена учешћем в-ише лица, одре-
ђује се да свако поједино лице накнади штету сра-
змерно утврђеној одговорности за штету. Део који се 
сл једног учиниоца, не може наплатити, наплаћује се 
од осталих учесника сразмерно степену њихове од-
говорности за штету. 

Ако се сразмерна одговорност за штету не може 
утврдити, — сви одговарају подједнако-. Део који се 
од једног учесника не може наплатити, наплаћује се 
у једнаким деловима од осталих учесника." 

Члан 2 
У Уредби о материјално] одговорности службе-

ника Министарства железница ФНРЈ, у члану 4, став 1, 
тач. 1) и члану 5 место речи „500.000 динара" став-
љају се речи „1,000.000 динара". 

Члан 3 
У Уредби о дисциплинско] и материјална] одго-

ворности радника у државним предузећима, надле-

ш тв им а и установама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
27/49) посте члана 17 додаје се нов члан 17а, који 
гласи: 

„Ако је штета учињена учешћем више лица, одре-
ђује се да свако поједино лице накнади штету сра-
змерно утврђеној одговорности за штету. Део који 
се од једног учесника не може наплатити, наплаћује 
се од осталих учесника сразмерно степену њихове 
одговорности за штету. 

Ако се сразмерна одговорност за штету ке може 
утврдити, — сви одговарају подједнако. Део који 
се од једног учесника не може наплатити, наплаћује 
се у једнаким деловима од осталих учесника". 

Члан 4 

Члан 13 Уредбе о материјално] одговорности слу-
жбеника Министарства железница ФНРЈ; 

члан 13 Уредбе о материјално] одговорности слу-
жбеника у ресору Министарства саобраћаја ФНРЈ; 

члан 16 Уредбе о материјалној одговорности вој-
них лица и грађанских лица на служби у Југот ог; е некој 
армији; и 

члан 23 Уредбе о дисциплинско] и материјално] 
одговорности радника у државним предузећима, 
надлештвима и установама., — мењају се и гласе: 

„Од наплате штете путем обуставе принадлежно-
сти може се одустати само у случају ако се огласи 
ненаплативим онај део који се није могао наплатити 
у року од 5 година од дана када је започета обу-
става принадлежности на основу решења о забрани. 

Решење о томе доноси надлежан орган односно 
старешина". 

Члан 5 
Укидају се: 
Чланови 14 и 15 Уредбе о материјално] одговор-

ности службеника у ресору Министарства саобраћаја 
ФНРЈ. 

Члан 6 
Члан 14 Уредбе о материјално] одговорности слу-

жбеника Министарства железница ФНРЈ мења се и 
гласи: 

„Службеници и радници непосредно запослени 
у експлоатацији железница (возно, машинско, мане-
варско и остало особље извршних служби) могу бити 
ослобођени од плаћања штете у целини или дели-
мично, ако је штета учињена за. време вожње, ма не-
ври сања или обављања које друге извршне службе 
под таквим околностима да је било тешко избећи 
штету. Решење о ослобођењу може бити донето у, 
току поступка за утврђивање одговорности за штету 
или по доношењу коначне одлуке о штети. 
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Нешибе о ослобођену доноси: 
а) Влада ФНРЈ — за ослобођење преко 1,000.000 

динара; 
б) Министар железница ФНРЈ — за ослобођење 

до 1,000.000 динара. Министар железница ФНРЈ може 
овластити старешине подручних организационих једи-
ница да доносе решење о ослобођењу до износа од 
•50.000 динара". 

Члан 7 
Члан 17 Уредбе о материјално^ одговорности! вој-

них лица и грађанских лица на служби у Југосло-
венско] армији мења се и гласи: 

„Лица која при вршењу војне обуке, вежби или 
дроба учине штету оружју, муницији или другим 
предметима наоружања и опреме у вези са наоружа-
њем, — могу се у оправданим случајевима ослобо-
дити од плаћања ове штете у целини или делимично. 

Решење о ослобођењу доноси: 
а) Влада ФНРЈ — за ослобођење преко 1,ООЈЗОО 

динара; 
б) Министар народне одбране — за ослобођење 

до 1,000.000 динара- Министар народне одбране може 
•овластити старешине подручних организациони«. је-
диница — за ослобођење до 50.000 динара". 

Члан 8 
Оза уредба ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федеративна Народне Републике 
Југославија' . 

13 јуна 1950 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

. Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Савета за законодавство в изградњу 

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

а) службениците 1 врсте 
б) службеницима II врсте 
в) службениците III врсте 
г) службениците IV врсте 

до 2.000 динара 
до 1.500 динара 
до 1.000 динара 
до 600 динара 

Члан 3 

371 . 

На основу чл. 30 Уредбе о принадлежностима 
државних службеника („Службени лист ФНРЈ", бр. 
83/47), а у вези чл. 6 Закона о државним службе-
ни дим а, на предлог Претседник Савета за законо-
давство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ и 
Министра рада ФНРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ДОДАТКУ ЗА РАД У СЛУЖБАМА КОЈЕ СЕ ВРШЕ 
ПОД ТЕШКИМ ОДНОСНО ПО ЖИВОТ ОПАСНИМ 
УСЛОВИМА И ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА КОЈИ СУ ОД 

НАРОЧИТОГ ЗНАЧАЈА 

Члан 1 
За рад у службата које се врше под тешким 

односно по живот опасним условима и за вршење 
послова који су од нарочитог значаја установљава се 
посебан додата*. 

Члан 2 
Додатак за рад у с л у ж б е н које се в р т « под 

нарочито гешдом условима дај« се <шужбе*ницима 
у де&оед од ЗОО л а Ш # Ш в месечна. ц. ш 

Додатак- за рад у службама које се врше под 
условима опасним по живот или по здравље службе-
ника даје се у износу од ЗОО до 3.000 динара ме-
сечно. 

Наредбама које се доносе на основу чл. 5 овога 
•правилника одредиће се висина овог додатка за по-
једина радна места према степену опасности по жи-
вот тих радних места, као и према врсти службеника, 
уколико је то потребно. 

Члан 4 
Додатак за вршење послова који су од нарочи-

тог значаја даје се службеничиња у износу од ЗОО до 
4.000 динара месечно, и то: 

а) службениците I врсте до 4.000 динара 
б) службеницима II врсте до 3.000 динара 
в) службениците III врсте до 1.500 динара 
Службениците, IV врсте не може се доделити 

додатак по овом основу. 

Члан 5 
Које ће се службе у појединим ресорима односно 

државним надлештвиме и установама сматрати као 
службе које се врше под тешким односно по живот 
опасним условима, и који ће се послови сматрати као 
нарочито значајни — одредиће се наредбама Прет-
с е д н и к Савета зе законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ на предлог надлежног члана Вла-
де ФНРЈ. Овим наредбама ће се исто тако одредити 
и износ додатка за поједине звања или за радна 
места у појединим организациони!*! јединицама, као 
и ближи услови за примање додатка. 

Члан 6 
Наредбе предвиђене у претходном члану кад се 

донесу — важе једну до две године. Уколико се не 
назначи рок важења наредбе, после истека две го-
дине исплата додатка се аутоматски обуставља. 

Члан 7 
I 

Решење о додељивању додатака службеницкма 
на основу напред поменуте наредбе доноси старешина 
организационе јединице, уколико у наредби не буде 
друкчије одређено. 

Члан 8 
Наредбе које су донете на основу члана 17 и 27 

Правилника о посебним личним додацима савезних 
државних службеника („Службени лист ФНРЈ", бр. 
29,48) и одгаварајућих чланова правилника о по-
себним личним додацима републичких службеника, 
саобразни е се прописима овога правилника у року] 
од шест месеци од његовог ступања на снагу. Уко-
лико се у том року не донесе нова наредба, исплата 
по старој наредби се аутоматски обуставља. 

Члан 9 

За исплату додатка у току 1950 године по на-
редбама које се доносе на основу овог правилника/ 
ЗОРДО&НФ -се вредени* одређена за .исплату одговае 
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рајућих посебних личних додатака (чл. 17 и 27 Пра-
вил ника о посебним личним додацима савезних држав-
них службеника и'одговарајући чланови правилника о 
посебним личним додацима републичких службеника). 

Члан 10 
Наредбе које се доносе на основу овога пра-

вилника регистроваће се код надлежне управе за 
систематизацију. 

Члан 11 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

в а т и у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославија' . 

IV бр. 3165 
13 јуна 1950 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославија 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник 

Савета за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Министар рада ФНРЈ, 

Већеслав Хољевац, с. ,р. 

372. 
На основу чл. 108 Основног закона о земљорад-

ничким задругама, у споразуму са Претеедником Са-
вета за промет робом Владе ФНРЈ, преписујем 

У П У Т С Т В О 

О РАСПОДЕЛИ ЖИТАРИЦА И ДРУГИХ БИЉНИХ 
ПРОИЗВОДА У СЕЉАЧКИМ РАДНИМ ЗАДРУГАМА 

У 1950 ГОДИНИ 

I. Расподела укупне производње 

Расподела житарица у сељачким радним задру-
гама врши се на основу привредног плана задруге 
који је одобрио извршни одбор среског народног од-
бора, а према „плану расподеле производње", који је 
сачињен за све гране производње, и то на следећи 
начин: 

1. Од укупне производње житарица која оста-
је после исплате ушура за вршидбу, задруга одваја 
количине које је обавезна да испоручи држави. Коли-
чине појединих врста житарица које је задруга оба-
везна да испоручи држави морају бити утврђене у 
„плану расподеле производње", према Упутству о из-
ради привредних планова у сељачким радним задру-
гама („Службени лист ФНРЈ", бр. 39,"49). Оне морају 
износити 70—90% од планираних тржних вишкова за-
друге. Извршни одбор среског народног одбора издаје 
задрузи писмено решење само за планом утврђене 
обавезе и. на основу тог решења задруга врши испо-
руку житарица државном откупном предузећу. Осим 
тога, задруга је обавезна да испоручи и оне количине 
житарица које не спадају у обавезну испоруку, али 
за које је склопила уговоре. 

2. Од укупних количина појединих врста жи-
тарица које остају после измирења обавеза према др-
жави, задруга идваја количине потребне за задружну; 

производњу, и то: семе за следећу сетву, храну за 
задружну стоку и допринос за резервне задружне 
фондове — у семену, сточној храни и људској храни. 

Количине житарица које се одвајају за семе од-
ређују се према плану јесење и пролетње сетве, и то 
на тај начин што се укупна површина (број хектара 
или катастарских јутара), која ће се засејати једном 
врстом житарица, помножи са количином (нормати-
(вом) коју је потребно утрошити на јединици повр-
шине (по једном хектару или катастарском јутру). 
Министар пољопривреде народне републике одређује 
које количине појединих врста житарица треба утро-
шити по јединици површине. 

Количина житарица потребна за исхрану задру-
жне стоке, одређује се планом на тај начин што се 
број грла стоке, по врстама и категоријама, множи 
са нормативима хране по врстама производа. На тај 
начин се добија количина пољопривредних производа 
потребна за сву задружну стоку. Нормативе исхране 
одређује министар пољопривреде народне републике 
у споразуму са министром државних набавки народ-
не републике. Планиране количине сточне хране мо-
рају обезбедити исхрану стоке преко целе године — 
од жетве односно бербе у овој години, до жетве од-
носно бербе у идућој години. Према томе, храна је 
обрачуната и за ону стоку која ће у току године на 
задружном газдинству прираста произзодњом под-
млатка и куповином, а што је такође утврђено пла-
ном задруге. 

За задружне резервне фондове (за сваки посебно) 
одваја се следећа количина производа, и то: 

— за резервни семенски фонд до 4% од коли-
чине једногодишње потребе у семену; 

— за резервни фонд сточне хране до 3% од ко-
личине ј ед ного д иш ње потребе у сточној храни; 

— за резервни фонд људске хране до 3% од Ко-
личине једногодишње потребе у људској храни. 

То значи да се у овој години у поменуте резер-
вне фондове одваја она количина производа, која је 
потребна да би се за 4—6 година формирали сваки 
од ових фондова одређених у чл. 87 Основног закона 
о земљорадничким задругама а према тач; 2 под VIII 
Упутства о изради привредног плана у сељачким рад-
ним задругама. 

Количине житарица издвојене за обезбеђење за-
дружне производње не смеју бити упстребљене за 
друге сврхе. 

3. Количине житарица које остају после извр-
шења обавезних испорука држави и по издвајању 
количина за семе, исхрану задружне стоке и резервне 
фондове, служе задрузи за подмирење осталих по-
треба: за поделу задругарима за људску исхрану, за 
исхрану стоке на окућници, за допунско награђиван^, 
за накнадну продају држави, за међузадружну трго-
вину и друге заједничке потребе. Скупштина задруге 
на предлог управног одбора и на основу овог упут-
ства и задружних правила одређује употребу ових 
количина житарица. 

Расподела укупне производње осталих производа 
врши се по принципу расподеле производње жита-
рица, е тим што је задруга дужна: 

а) да испоручи држави укупну производњу инду-
стриских култура (индустриско биље), које је. кон-
трахирала или произвела према планском задужењу, 
изузев семена које је задрузи потребно за сопствену 
сетву. Изузетно, у споразуму са откупним предузећем 
и уз сагласност извршног одбора среског народног 
одбора, задруга може задржати извесну количину 
производа ин ду етри ског биља за сопствене потребе 
(за прераду), као напр. кудеље за израду ужарије 
Количина ових производа за задружне потребе може 
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се задрузи оставити само у случају када је иста сво-
јим залагањем премашила просечне приносе по хек-
тару оне културе индустриско!' биља на коју се то 
односи; 

б) да испоручи држави према плану предвиђене 
количине кромпира и пасуља, да извршава уговорене 
испоруке вишкова осталих производа (остало посрће, 
воће, вино и др.) државним и задружним откупним 
предузећима, или да исте своје вишкове непосредно 
продаје по трошан има. 

II. Подата житарица и других производа 
задругариве 

Део житарица који остаје после измирења оба-
веза према држави и издвајања, количина за обезбе-
ђење задружне производње (семе, храна за људе, 
за задружну стоку и резервни фондови), задруга дели 
на следећи начин: 

1. Врши исплату допунских награда уколико 
је скупштина задруге 'одлучила да се допунске на-
граде једним делом исплаћују у натури. Допунске на-
граде добијају само они задругари и оне бригаде и 
групе које су оствариле надпланску производњу. 

2. Одваја количине потребне за људску ис-
храну. Ова количина одређује се на тај начин, што 
се по једном члану породице задружних домаћин-
става и чланова домаћинстава који су запослени у 
задрузи (стручни радници) који нису чланови задру-
ге, а које је задруга обавезна да снабдева житари-
цама за прехрану, узима највише до -250 кг пшенице 
или ЗОО кг кукуруза, односно сразмерно једнога и 
другога, већ према нормативу исхране одређеном за 
поједине срезове од стране министра државних на-
бавки народне републике и министра пољопривреде 
народне републике. Тако одређена количина (норма-
тив) по једном члану породице множи се са укупним 
бројем чланова породице задружних домаћинстава не 
узимајући у обзир оне чланове задружних домаћин-
о в а који су на обезбеђеном снабдевању. 

3. Одзаја количину потребну за поделу за-
д р у г а р и ^ за исхрану стоке на окућници. Ова коли-
чина одређује се на тај начин, што се од сваке врсте 
житарица које служе за исхрану стоке, узима норма-
тив по једном грлу за сваку врсту стоке (краву, кр-
мачу, овцу), који је одредио министар пољопривреде 
народне републике у споразуму са министром држав-
них набавки народне републике. Тако одређена ко-
личина сточне хране по једном грлу множи се са у-
купнпм бројем грла сваке поједине врсте стоке коју 
су задругари имали право задржати на окућници при-
ликом ступања у сељачке радне задруге према чл. 64 
Основног закона о земљорадничким задругама. 

4. Остатак житарица задруга употребљава за 
подмирење осталих својих потреба: за дечја обда-
ништа, за исхрану тракторима и других повремених 
радника, за накнадну продају држави по државним 
везаним или тржишним ценама, за међузадружну 
трговину, за јачање задружних фондова итд. 

Из укупне количине житарица која је издвојена 
за потребе људске исхране (под тач. 2 овог дела 
упутства) задруга одваја: 

а) количину потребну за задругаре који се снаб-
девају из фонда социјалног обезбеђења, као и за 
пружање (помоћи оним задру га рима који и поред 
пуног залагања, услед већег броја деце, нису у стању, 
да својим радом обезбеде довољне количине за пре-
храну породице; 

б) количину потребну за чланове задруге који су 
запослени ван задруге а узети су у_ обрачун за снаб-

девању житарицама код планирала тржних вишкова, 
под условом да се сагласила скупштина задруге, уко-
лико нису на други начин снабдевени житарицама; и 

в) количину житарица потребну за исхрану струч-
них радника који су запослени у задрузи и чланова 
њихових породица, а које је задруга обавезна д^ 
снабдева. 

Остатак житарица одређених за људску исхрану, 
као и количина житарица одређених за исхрану стока 
на окућници задругара (под тач. 3 овог дела 
упутства) дели се задрутарима искључиво на извр-
шене радне дане. Подела се врши на тај начин, што 
се количина сваког производа, људске а затим сточне 
хране, дели са укупним бројем радних дана остваре-
них у задрузи у току године. Тако се добија коли-
чина која од сваког производа људске и сточне хра-
не припада на један радни дан. Затим се број дана 
сваког задругара, који је извршио у току године, по-
множи са количином која припада на један радни 
дан и тако се добија количина сваког од појединих 
производа коју поједини задругар добија за свој рад. 
На овај начин сваки задругар, који је учествовао у 
раду на задружном газдинству добија онолико про-
извода — житарица — колико стварно према раду 
заслужује. То значи да поједино задружно домаћин-
ство може добити житарица и преко 250 кг пшенице 
односно ЗОО кг кукуруза (тј. преко одређеног норма-
тива) по члану, ако му то према извршеним радним 
данима припада. Исто тако, задругар који је извршио 
више радних дана примиће и више хране за стоку иа 
окућници, него што је то одређено нормативима за 
исхрану стоке. 

Сви остали производи намењени за подмирење 
потреба задругара (пасуљ, кромпир, вино, сено, 
слама итд.) деле се по истом принципу као и жита-
рице. 

Део дохотка у новцу и боновима који је одређен 
за накнаду задругарима за извршен рад, обрачунава 
се такође искључиво према радним данима и испла-
ћује задругарима без икаквог ограничења. 

Коначан обрачун поделе житарица и осталих при-
хода задруга врши на крају године. У циљу подми-
рења потреба и равномерног снабдевања задругара 
у току године, задруга даје задругарима предујам у 
новцу и натури. Предујам се даје према постојећим 
прописима и раније издатим упутствима. 

Све сељачке радне задруге приликом поделе жи-
тарица и других производа, као и при подели новца 
и бонова дужне су да се придржавају овог упутства. 
Повереник за пољопривреду и повереник државних 
набавки среског народног одбора одговорни су за 
правилно спровођење овог упутства. 

Бр. 3231 

16 јуна 1950 године 
Београд 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Савета за пољопривреду и 

шумарство, 
инж Мијалко Тодоровић, с. р. 

Сагласан, 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Савета за промет робом, 
Осман Карабегевиђ, е. р. 
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373. 

ФНРЈ" Лп в1/д7°ЃН0ВУ ч л- 1 4 У Р е д б е ° поштанско-телеграфско-телефонској струци („Службени лист 
Владе ФНРЈ издајем С Л а С Н 0 С Т И Са пР етседником Савета за законодавство и изградњу народне власти 

Н А Р Е Д Б У 
О МЕЊАЊУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗВАЊА: ПОМОЋНОГ ПТТ. МАНИПУЛАН-
ТА, ПТТ. МАНИПУЛАНТА И КЛАСЕ ПТТ. МАНИПУЛАНТ 1 КЛАСЕ И МЛАЂЕГ ПТТ. ПРОМЕТНИКА 

„ Ј ' п У ЧЛ> I2 « Ро д б е , 0 п о ш т а н с к о-телеграфско-телефонско ј струци мења се стручна спрема за 
»вање групе Ја под 1, 2, 3 и 4 тако да гласи: 

Ред. 
бр. Звање Стручна спрема потребна за вршење звања 

1. Помоћни птт. манипулант 

2. Птт. манипулант II класе 

3. Пгт. манипулант I класе 

4. Млађи птт. пр ом етник 

Основна школа и положени стручни испит за 
звање помоћног птт. манипуланта. 

Претходна пракса и показани успех у раду у 
звању помоћног птт. манипула.нта и положени стручни 
испит за звање птт. ма« ип ул ант а II класе или птт. 
курс са завршним испитом. 

а) Непотпуна средња школа и птт. курс са 
завршним испитом или непотпуна средња школа и по-
ложени стручни испит за звање птт. манипулант 
I класе; 

6} претходна пракса и показани успех у раду у 
зв,ању птт. манипуланта II класе и способност за 
обављање послова овога звања. 

а) Потпуна средња школа и птт. курс са завр-
шним испитом или потпуна средња школа и поло-
жени стручни испит за звање млађег птт. прометника; 

б) свершени птт. техникум (поштански отсек) и 
положени стручни испит; 

в) претходна пракса и показани успех у раду у 
звању птт. манипуланта I класе и способност за 
обављање послова овог звања. 

Ово звање могу стећи птт. манипуланти I класе 
који немају свршену непотпуну средњу школу ако 
положе и допунски испит за звање млађег птт. про-
метника. 

Републике Ј у г о Ѕ а в ч ј е " ' ^ ^ °Н З Г У д а н о м о б Ј ^ љ и в а њ а у „Службеном листу Фелера,тивне Народне 

Бр. 2974 
16 јуна 1950 године 

Београд 

Министар пошта ФНРЈ, 
др Заим Шарац, с. р. 

Сагласан, 
Претседник 

Савета за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ 

Едвард Кардељ, с. р. 

374. 

тп*„П а 0 С Н О В у ЧЛ- 1 4 У Р е д б е 0 планској употреби го-
7Ш) и°Тла 23 Т В Р < е Д И ( » Ч У * * ™ лист ФНРЈ'1 бр 
впДи ( Гп « У р е д б е 0 међусобном плаћању у при-
вреди („Службени лист ФНРЈ", бр. 103/47)/издајем 

н а р е д б у 
о ОГРАНИЧЕЊУ ПЛАЋАЊА ПРЕЦРТАНИМ (БАРИ-

РАНИМ) ЧЕКОМ И ВИРМАНОМ 

I. Имаоци текућих рачуна (комитенти) могу своје 
међусобна плаћања вршити употребом прецрташ« 
(барираних) чекова само у границама прописа ове 
наредбе, и то: 

1) Прецртани*« (барираним) чеком и вирманом не 
може се плаћати: 

а) куповина робе у државној, задружној и о-
сталој трговачкој мрежи на мало. Плаћање ових ку-
повина може се вршити искључиво готовим новцем, 
без обзира на висину куповине; V 

——" б)" превоз путника железницом, бродом или дру-
гим транспортним средством. 
- 2) Прецртаним (барираним) чеком може се вр-

шити плаћање: 
а) превоза робе железницом, бродом или неким 

другим транспорти™ средством; 
б) откуп пољопривредних производа од сељач-

ких радних задруга, задружних економија, земљорад-
нички* задруга и државних пољопривредних добара. 

И. Прецртани (барирани) чек може се издати нај-
мање на износ од 500 (пет стотина) динара. 

Прецртани (-варирали) чек мора бити тачно и 
читљиво испуњен према штампаном тексту и потни-
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сан од стране овлашћених лица. На полеђини чека 
мора бити утисну штамбиљ предузећа које чех подно-
си на наплату, уз потпис овлашћених лица. 

Издавалац чека дужан је да на свом рачуну код 
банке обезбеди довољна новчана средства (покриће) 
за исплату чека. Ако на рачуну нема довољно покри-
ћа, банка ће задужити рачун издаваоца чека и по-
звати га да одмах регулише прекорачено. 

На износ пр&корачења банка ће зарачунавати по-
вишену (казнену*) камату, чија ће се висина одредити 
посебном наредбом. 

1Г1. Имаоци (корисници) буџетских кредита (акре-
дитива) не могу ни по ком основу вршити плаћање 
прецртаним (барира.шш) буџетским чеком. 

IV. За употребу прецртане«- (барираног) чека 
противно прописима ове наредбе, као и за" неправил-
но попуњене чекове банке су овлашћене да од изда-
ваоца чека наплате пенале од 250 динара. 

Одговорни руководилац дужан је да ове пенале 
наплати од лица која су такав чек потписала. 

V. Ова наредба етула на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу Федеративна На-
родне Републике Југослвије" . 

Бр. 16048 
16 јуна 1950 године 

Београд 
Заступа Министра финансија "ФНРЈ 
Министар спољне трговине ФНРЈ, 

Милентије Поповић, с. р. 

375. 
На основу чл. 2 Уредбе о установљен^ нових 

група послова и платних разреда у постојећим уред-
бама о платама радника и ученика у привреди и одре-
ђивању специјалних додатака за обављање нарочи-
тих послова („Службени лист ФНРЈ", бр. 96/48), а на 
.предлог Претседника Савета- да грађевинарство и 
грађевинску индустрију Владе ФНРЈ и Министра 
сада ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЧУНСКИМ СТАВОВИМА ЗА ПЛАТУ ПО РАД-
НОМ УЧИНКУ ОДНОСНО О ПЛАТИ ПО РАДНОМ 
ЧАСУ ЗА МЕТАЛНО-МОНТАЖНЕ ПОСЛОВЕ У ГРА-

ЂЕВИНАРСТВУ 

1. Плате за метално-монтажне послове у грађе-
винарству, распоређене према Правилнику о распо-
реду послова у грађевинарству у групе, који се 
Обављају по радним нормама, објављеном као прилог 
бр. 5 „Службеног листа ФНРЈ", бр. 40 од 14 јуна 
1050 године., одређује се по следећим о б р а ч у н с к и 
ставовима: 

Група Динара 
III 13,20 
IV 14,80 
V 16,90 

VI 119.— 
VII 21,10 

VIII 23,70 
2. Плата по радном часу за поједине групе 

метално-монтажних послова у грађевинарству износи: 

Среда, 21 јуни 1950 

Група Динара 
III ,12,10 
IV, (13,70 
V (15,30 

VI 117,40 
VII 119,50 

VIII 22,10 
3. Ово решење ступа на снагу даном објављи-

в а н ^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије", а плаћања по њему вршиће 
се почев од 1 јуна 1950 године. 

Бр. 7157 
12 јуна 1950 године 

Београд 
Министар Владе ФНРЈ 

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

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник савета за грађевинарство 

и грађевинску индустрију, 
Љубчо Арсов, е. р. 

376. 
На основу чл. 42 Закона о једнообразном рачу-

новодству доносим 

М Е Ш Е Њ Е 

О КЊИЖЕЊУ НЕРЕАЛИЗОВАИОГ СНИЖЕЊА ПУНЕ 
ЦЕНЕ КОШТАЊА ЗА ЗАЛИХЕ ГОТОВИХ ПРО-

ИЗВОДА ИЗ 1949 ГОДИНЕ 

I. Обрачун снижења пуне цене коштања у 1949 
години вршен је на бази оствареног (обрачунатог) оби-
ма производње и уплаћиван је у целости, без обзира 
јна висину реализовања готових производа у тој го-
дини. Отуда у 1950 години престаје свака даља уплата 
снижења пуне цене коштања за 1949 годину у погледу 
на пренете залихе готових производи из 1949 године. 

Према томе, потражни салдо на конту 629, затечен 
31 децембра 1949 године, претставља снижење пуна 
цене коштања остварено преко планом предвиђеног 
задужења за 1949 годину, тј. преставља переализо-
ва-ну натпланску добит на затечене залихе готових про-
извода. 

II. Да би се пренесено кереализовано снижење 
пуне цене коштања из 1949 године књиговодствено 
приказало одвојено од пер е.ал из ован ог снижења пуне 
цене коштања за 1950 годину, предузећа су дужна да 
отворе посебна аналитичка конта синтетичког конта 
629, и то: (1) конто на коме ће се књижити прене-
сено нереализовано снижење пуне цене коштања из 
1949 године, и (2) конто на коме ће се књижити сни-
жење или повећање пуне цене коштања у 1950 го-
дини. 

III. При реализован^ готових производа у 1950 
години, предузећа ће прво прекњижити нереализовано 
снижење пуне цене коштања из 1949 године на та ј 
начин што ће задужити први посебни аналитички конто 
629 — до висине његовог салда — а у корист конта 
962 (натнланска добит). Ово прекњнжавање извршиће 
се после реализовања залиха готових производа из 
1949 године, е тим што ће се под реализовањем за-
лиха из 1949 године подразумеван реализована го-
тових производа до укупног износа салда који је био 
пренет из 1949 године, без обзира да ли су реализо-
ване количине произведеле у 1949 или у 1950 години. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
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После овако извршеног прекњижавања књижиће 
се реализовање готових производа произведених у 
1950 години и, према постојећим прописима а на бази 
задужења за 1950 годину, извршиће се уплата оства-
реног снижења пуне цене коштања у 1950 години са 
другог посебног аналитичког конта 629 (снижење или 
повећање пуне цене коштања у 1950 години). 

IV. По поступку из претходних тачака овог, ре-
шења прекњижаваће се и нереализовано повећање 
(пробијање) пуне цене коштања за пренесене залихе 
готових производа из 1949 године, које ће се, при 
њиховом реализован^ у 1950 години, вршити на терет 
конта 971, .а у корист посебног аналитичког конта 629 
(снижење иди повећање пуне ине коштања у 1949 го-
дини). 

V. Ово решење .примењива ће се од 1 јануара 1950 
године. 

Бр. 15599 
12 јуна 1950 године 

Београд 
Заступа Министра финансија ФНРЈ 
Министар спољне трговине ФНРЈ, 

Милентије Поповић, с. р. 

РАТИФИКАЦИЈА ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О РА-
ДИОДИФУЗНИ СА КОПЕНХАГЕНСКИМ ПЛАНОМ 

ОД СТРАНЕ ЈУГОСЛАВА!ЈЕ И ДРУГИХ ДРЖАВА 

На дан 2 јуна 1950 године извршено је у Коден-
хагену депоновање ратификација ог инструмента Фе-
деративна Народне Републике Југославија Европске 
конвенције о радиодифузни са Копенхагевским пла-
ном, закључене и потписане у Коп ен хаг ену 15 сеп-
тембра 1948 године. 

Досада су сем Југослав,ије, следеће државе де-
поновало своје инструменте о ратификацији или при-
ступу овој Конвенцији: Данска 2 фебруара 1949 го-
дине, Холандија 6 октобра 1949 године, Белгија 6 
децембра 1949 године, Велика Британија 15 децембра 
1949 године, Норвешка 14 фебруара 1950 године, 
Француска са Мароком и Тунисом 17 марта 1950 го-
дине, Савез Совјетских Социјалистичких Република, 
Украјина и Белорусија 4 марта 1950 године. 

Конвенција и План објављени су у „Службеном 
листу ФНРЈ", бр. 24 од 1 априла 1950 годину. 

Бр. 410469. — Из Министарства иностраних по-
слова, Београд, 12 јун 1950 године. 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ ПРОТОКОЛА КОЈИМ СЕ 
МЕЊАЈУ КОНВЕКЦИЈА ЗА СУЗБИЈАЊЕ ТРГОВИНЕ 
ЖЕНСКИЊЕМ И ДЕЦОМ ОД 30 СЕПТЕМБРА 1821 
ГОДИНЕ И КОНВЕНЦИЈА О СУЗБИЈАЊУ ТРГОВИНЕ 
ОДРАСЛИМ ЖЕНАМА ОД 11 ОКТОБРА 1933 ГОДИНЕ 

Генерални секретаријат Уједињених нација, својим 
писмом од 5 маја 1950 године, обавестио је Мини-
старство иностраних послова Федеративне Народне 
Републике Југаславије да је Протокол којим се ме-
њају Конвенција за сузбијање трговине женскиње« и 
децом од 30 септембра 1921 године и Конвенција о 
сузбијању трговине одраслим женама од 11 октобра 
1933 године закључен и потписан, у Леј« Саксееу 12 
новембра 1947 године, ступио ва снагу 24 априла 1950 
године, сходно одредби његовог чл-ана V параграф 2. 

.Југославија је потписала овај Протокол без ре-
зерве 12 новембра 1947 голине. 

Бр. 410967. — Из Министарства иностраних де-
сетога, Београд, 12 јун Ш® године. 

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНЕ НИКАРАГУЕ ПРО-
ТОКОЛА КОЈИМ СЕ МЕЊАЈУ КОНВЕНЦИЈА ЗА 
СУЗБИЈАЊЕ ТРГОВИНЕ ЖЕНСКИЊЕМ И ДЕЦОМ 
ОД 30 СЕПТЕМБРА 1921 ГОДИНЕ И КОНВЕНЦИЈА 
О СУЗБИЈАЊУ ТРГОВИНЕ ОДРАСЛИМ ЖЕНАМА ОД 

11 ОКТОБРА 1933 ГОДИНЕ 

Генерални секретаријат Уједињених нација, својим 
писмом од 3 маја 1950 године, обавестио је Мини-
старство иностраних послова Федеративне Народне 
Републике Југослви је да је на дан 24 априла депо-
нован од стране Никарагуе ратификацисни инструмент 
Протокола којим се »мењају Конвенција за сузбијање 
трговине женскнњем и децом од 30 септембра 1921 
године и Конвенција о сузбијању трговине одраслим 
женама од 11 октобра 1933 године, закљученог и пот-
писаног у Лејк Саксесу 12 новембра 1947 године. 

Југославија је потписала овај Протокол без ре-
зерва 12 новембра 1947 године. 

Бр. 410969. — Из Министарства иностраних по-
слова, Београд, 12 јун 1950 године. 

На основу чл. 6 Уредбе о јединственим ценама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 106'46), у вези тач. I 
Решења о слободној продаји робе широке потрешње 
која се продаје по утврђеним јединственим ценама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 29/50), Савезни уред за 
цене доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ЈЕДИНСТВЕНИМ ЦЕНАМА У СЛОБОДНОЈ ПРО-
ДАЈИ НА МАЛО ЗА ЦИГАРЕТЕ „СТРУМИЦА", „НЕ-
РЕТВА", „РОМАНИЈА", „ДУРМИТОР" И „КОСМАЈ" 

1. За. цигарете „Струмица", „Неретва", „Романија", 
„Дурмитор" и „Космај" одређују се следеће једин-
с т в е н цене у слободној продаји на мало, са важно-
шћу на целој територији Федеративна Народне Репу-
блике Југославије: 

Цигарете „Струмица" 20 комада 25 6,2% 
Цигарете „Неретва" 20 комада 25 6,2% 
Цигарете „Романија" 20 комада 18 6,2% 
Цигарете „Дурмитор" 20 комада 12 6,2% 
Цигарете „Космај" 20 комада 10 6,2% 

2. Ово решење ступа на снагу одмах. 

Бр. 1215-а 
16 јуна 1950 године 

Београд 
Бд. Директора 

Савезног уреда за цене, 

Број 41 — Страна 775 
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На основу чл. б Уредбе о јединственим ценама 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 160346), у вези чл. 7 
Уредбе о трговини по везаним ценама („Службени 
Л1жт ФНРЈ", бр. 27/50), Савезни уред за цене доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О НИЖИМ ЈЕДИНСТВЕНИМ ЦЕНАМА У ПРОДАЈИ 
НА МАЛО У ТРГОВИНИ ПО ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА ЗА 
ЦИГАРЕТЕ „СТРУМИЦА", „НЕРЕТВА", „РОМАНИЈА4, 

„ДУРМИТОР" И -„КОСМАЈ" 

1. За цигарете „Струмица", „Неретва", „Романија", 
„Дурмитор" и „Космај" одређују се следеће ниже је-
дикствене цене у продаји на мало у трговини по ве-
заним ценама, са важношћу на целој територији Фе-
деративне Народне Републике Југославије: 
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Цигарете „Струмица" 20 комада 12,50 12,4% 
Цигарете „Неретва" 20 комада 12,50 12,4% 
Цигарете „Романија" 20 комада 9.— 12,4% 
Цигарете „Дурмитор" 20 комада 6,— 12,4% 
Цигарете „Космај" 20 комада 5,— 12,4% ,,1\ил,:иаЈ аипшди \Ј. -

2. Ово решење ступа на снагу одмах. 

Бр. 1215 
16 јуна 1950 године 

Београд 
Бд. Директора 

Савезног уреда за цене, 
Милан Михајловић, с. р. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цегов ин е" у броју 19 од 13 маја 1950 године објав-
љује: 

Указ о оснивању Привредног савета Владе На-
родне Републике Босне и Херцегови«е; 

Уредбе о оснивању генералних дирекција: за 
угаљ, за електролривреду, неметале, дрвне индустрије, 
хемиске индустрије, прехранбен е индустрије, металне 
индустрије и за ткстил, кожу и обућу Владе Народне 
Републике Босне и Херцеговине; 

Уредбе о укидању главних дирекција Министар-
ства индустрије и Дирекције сервиса за индустрију и 
рударство; 

Уредбе о комитетима за локалну индустрију и 
занатство и за комуналне послове Владе Народне Ре-
публике Босне и Херцеговине. 

Уредбу о укидању Комитета за факултете, високе 
школе и научне установе; 

Уредбе о Медицинском, Пољопривредно-шумар-
ском и Правном факултету у Сарајеву. 

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" 
Прилог бр. 6 

„Службени лист ФНРЈ" у свом Прилогу бр. 6 од 
21 јуна 1950 године објављује Правилник о органи-
зацији и раду Југословенског регистра бродова и 
Тарифу накнаде за услуге Југословенског регистра 
бродова. 

Цана 16.— динара. 

Прилози „Службеног листа ФНРЈ" могу се добити 
преко Продајног одељења „Службеног листа ФНРЈ"", 
Бранкова 20, тел. 22-619, и преко књижара. 
•кчевЗМ ити • и—и ји • ЅИД 

| С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

370. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
мат ер и ја ли ој одговорности службеника 
Министарства железница ФНРЈ, Уредбе о 
материјалној одговорности службеника у| 
ресору Министарства саобраћаја ФНРЈ, 
Уредбе о материјалној одговорности војних 
лица и грађански лица на служби у Југо-
словенској армији и Уредбе о дисциплин-
ској и материјалној одговорности радника 
у државним предузећима, надлештвима и 
установама — — — — 769 

371. Правилник о додатку за рад у службама 
које се врше под тешким односно по живот 
опасним условима и за .вршење послова 
који су од нарочитог зна,чаја — 779 

372. Упутство о расподели житарица и других 
биљних производа у сељачким задругама 
у 1950 години 771 

373. Наредба о мењању стручне спреме по-
требне за вршење звања: помоћног птт. 
манипуланта, птт. манипуланта II класе, 
птт. манипуланта I класе и млађег птт. про-
метника — — — — — — 773 

374. Наредба о ограничењу плаћања прецрта ним 
(барираним) чеком и вирманон 773 

375. Решење о обрачунска! ставкама за плату 
по радном учинку односно о плати по 
радном часу за метално-монтажне послове 
у грађевинарству — — — — 774 

376. Решење о књижењу нервал изов адог сни-
жења пуне цене коштања за залихе го-
тових производа из 1949 године 774 

Ратификација Европске конвенције о радио-
дифузни са Копенхагенским планом од 
стране Југославија и других држава 775 

Ступање на снагу Протокола којим се мењају 
Конвенција за сузбијање трговине женски-
њем и децом од 30 септембра 1921 године 
и Конвенција о сузбијању трговине одра-
слим женама од 11 октобра 1933 године — 775 

Ратификација од стране Никагаруе Протокола 
којим се мењају Конвенција за сузбијање 
трговине женскињем и децом од 30 сеп-
тембра 1921 годне и Конвенција о сузби-
јању трговине женама од 11 октобра 1933 
године 775 

Решење о јединственим ценама у слобод-
ној продаји на мало за цигарете „Стру-
мица", „Неретва", „Романија", „Дурми-
тор" и „Космај" — — — — 775 

Решење о нижим јединственим ценама у про-
даји на мало у трговини по в е р н и м 
нама за цигарете „Струмица", „Неретва", 
„Романија", „Дурмитор" и „Космај" 776 

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

Штампа Југословенска штампарског предузећа, Београд 


