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275. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањето 

на Владата иа ФНРЈ за донесување уредби по пра-
шањата од народното стопанство Владата на ФНРЈ, 
по предлог на Министерот на Владата на ФНРЈ — 
Претседателот на Советот за промет со стока, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕД-
БАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ОТКУП НА ДОБИТОК 

И СВИЊИ ВО 1950 ГОДИНА 
Уредбата за задолжителнот откуп на добитокот и 

свињи во 1950 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
87/49) се дополнува и менува така да нејзиниот пре-
чистен текст гласи: 

УРЕДБА 
за откуп на добитокот и маста во 1950 година 

Општи одредби 
Член 1 

За да се подмират потребити со месо и маснотии 
ва тштрошачите што се на обезбедено снабдување ке 
се врши во 1950 година задолжителен откуп на доби-
токот, слаби свињи и маст од индивидуалните земјо-
делски стопанства и земјоделските задруга. 

Неземјоделди, ако се сопственици или ползувани 
на земјоделска обработила поврвнина, можат да се 
вадолжат со задолжителни испорачки по оваа уредба. 

Член 2 
Земјоделските стопанства, задругите и домаќин-

ствата што се споменати во чл. 1 ст. 2 од оваа уредба 
должни се да и продадат на државата определена ко-
личина месо, слаби свињи и маст. 

Земјоделските стопанства и задруги, како и до-
маќинствата што се споменати во чл. 1 ст. 2 што се 
задолжени со и ш ор анка на месо ке ја извршат сво-
јата обврска со продавање на државата добиток од 
макар каков вид, и тоа: гојда (бикови, волови, крави, 
јунци, телиња и биоли), свињи (слаби, згоени и пра-
сића), овци и јагањца, кози и јариња. Својата обврска 
можат стопанствата, задругите и домаќинствата во> 
целина или делимично да ја намират и со аго ени гуски 
и мисирли. 

Земјоделските стопанства и задругите, како и до-
маќинствата што се (момената во чл. 1 ст. 2 што се 
•задолжени со испорачка на маст можат својата обвр-
ска во целина или делимично да ја измират со згоени 
свињи. Количината на свинското месо се засметува во 
задолжителната испорачка на месото. 

Министерот на државните набавки на народната 
република во согласност со Министерот на земјоде-
л и е на народната република ке ги пропише усло-
вите на кои што мора да одговара добитокот, дебе-
лите и слабите свињи, маста и живината што се одне-
сува до квалитетот при иопорачката на откупните 
претпријатија. 

Член 3 
Откупот по оваа уредба ке се врши по определе-

ните државни (врзани) цени. На земјоделските сто-
панства, задругите и на домаќинствата што се споме-
нати во чл. 1 ст. 2 од оваа уредба ке им се издадат 
покрај износот на куповната цена и бонови за купу-
вање индустриски производи по врзаните цени во полн 
износ на куповната цена. 

Член 4 
Земјоделските стопанства, задругите и домаќин-

ствата, можат слободно да располагаат со оние коли-
чини на добиток, слаби свињи и маст што не се опфа-
нати со задолжителниот откуп. 

Определуваше обврските 
Член 5 

Владата на народната република во согласност со 
Владата на ФНРЈ, за да се осигураат единствени прин-
ципи за прехрана на населението и раководејќи се со 
условите на развитокот и со степенот на развиеноста 
на сточарството и свиногојството, ке определи реони, 
како и норми по кои што за поодделни категории сто-
панства ке се определува задолжителната испорачка 
на месо и на слаби свињи, а исто така ке донесе по-
блиски одредби за начинот на определувањето коли-
чините на маста со кои што поодделни стопанства ке 
се задолжуваат во смисла на членот 7 и 8 од оваа 
уредба. 

Член 6 
Категоријата на стопанството за задолжување со 

задолжителна испорачка на добиток и слаби свињи се 
утврдува спрема големината на обработивата поврвни-
на и пасиштата, и тоа: 

^ Големина на обработката 
Категорија поврвнина и пасиштата 

1 до 3 ектара 
I I ' од 3 до 5 „ 

Ш од 5 до 8 „ 
IV од 8 до 10 
V од 10 до 15 

VI од 15 до 20 
VII од 20 и нагоре „ 

Под обработеа поврвнина, во смисла на оваа 
уредба се подразбираат ораници, бавчиња, градини, 
лозја, овоштарници и ливади. 

Владата на народната република, во согласност со 
Владата на ФНРЈ, може да определи лозјата и ово-
штарниците во поодделни лозјарски и овоштарски 
реони да се земаат во оглед при определувањето на 
категоријата кон која што земјоделското стопанство 
прииагја, но да не се засметуваат во обработеа повр-
внина врз основа на која што се пресметува висината 
на задолжението. 

Член 7 
Испорача; а на маст задолжителна е, по правило, 

за сите земјоделски стопанства, и тоа: 
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а) стопанствата до 3 ектара обработува повр-
елана просечно .од 5 до 15 кг. маст; 

б) стопанствата од 3—5 ектари обработила по-
врвнина просечно од 8—55 кг. маст; 

в) стопанствата од 5—8 ектари обработува по-
врвнина просечно од 15—90 кг. маст; 

г) стопанствата од 8—10 ектари обработивата 
Вов.рвнина просечно од 20—120 кг. маст; 

д) стопанствата од 10—15 ектари обработива по-
врвнина просечно од 30—145 кг. маст; 

тј) стопанствата преку 15 ектари обработива по-
Б рви ина просечно од 40—165 кг. маст. 

Долната и горната граница на нормите од прет-
ходниот став претставуваат средни (просечни) висини 
на задолженијата од опоменатите категории стопан-
ства за целата територија на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија. Владата на народната република, 
водејкји сметка за нормите што се опоменати во прет-
ходниот став, ке ја определи горната и долната гра-
ница на нормите за категориите на стопанствата од 
претходниот став во поодделни реони на подрачјето 
од народната република. При ова, Владата на народ-
ната република, раководејќи се со степенот на разви-
еноста на евињогојството во поодделни реони и со 
други економски услови, може да отстапи од најни-
ските односно највисоките граници на нормите од 
претходниот став. 

Член 8 
Висината на годишната задолжителна испорачка 

иа добитокот и слабите свињи по ектар {обработици 
поврвнини и пасишта) и висината на годишната за-
должителна исиорачка на маст на поодделни стопан-
ства се утврдуват во границите од определените нор-
ми, односно нормите што ке ги определи Владата на 
народната република, водејкји особено сметка: 

а) за стварниот број на добитокот односно на 
свињите што ги има одделното земјоделско стопан-
ство; 

б) за користењето на државни и задружни па-
сишта; 

в) за економската сила н,а стопанството; 
г) за условите за одгледување и производство 

на добитокот односно на свињи на стопанството; 
д) за тоа да ли е сточарството единствен, гла-

вен или спореден извор на приходи; 
гј) за потребите на стопанството за добиток за 

работа, за молзење и за приплод; 
е) за бројот на членовите од стопанството за 

нивната работна сила. 
Владата на народната република може да опре-

дели во кои случаи поодделни стопанства может да 
се ослободат од обврската, да продаваат добиток, 
слаби свињи и маст. 

Министерот на државните набавки на народната 
република, во согласност со Министерот на Владата 
на ФНРЈ — Претседателот на Советот за промет со 
стока, ке определи стопанства кои што немаат услови 
за гоење или не се занимаваат со гоење на свињи, 
својата задолжителна испорачка на маст да можат да 
ја извршат со предавање на државата на определени 
количини на други маснотии за јадење (лој, масло 
и ел.). 

Министерот на државните набавки на народната 
република, по началата што се определени во чл. 7 и 8 
од оваа уредба, ке определи за стопанствата од прет-
ходниот став големина за задолжителната испорачка 
на лој, односно масло и слично, водејкји сметка за 
правичната размера помегју вредноста на • свинската 
маст и другите маснотии, како и за реалните возмо-
жности на производството на лој, масло и ел. 

Член 9 
Врз основа на планот за откуп на добитокот, сла-

бите свињи и маста извршниот одбор на месниот на-
роден одбор ке му издаде на секое стопанство писме-
но решение за неговото задолжение. 

Решението за задолжение мора да содржува: 
а) количината на месото изразена во жива мера 

кое што стопанството е должно да ја испорача во те-
кот на годината; 

б) бројот, како и просечната и вкупната тежина 
на слабите свињи што е стопанството должно да ги 
испорача во текот на годината; 

в) количината на маста односно другите масно-
тии за јадење што е стопанството должно да ја испо-
рача во текот на годината; 

г) сроковите во кои што е стопанството должно 
да испорача поодделни количини на месо, слаби свињи 
и маст од вкупното годишно задолжение. 

Решението за задолжение мора да содржува за-
белешка за тоа дека производителот може својата за-
должителна испорачка на месо и маст во целина или 
делимично да ја подмири со згоени свињи, а исто 
така и забелешка за условите што се прописани во 
смисла на чл.' 2 ст. 4 од оваа уредба, на кои што мо-
раат да одговараат добитокот, маста, слабите свињи 
и живината што се однесува до квалитетот при испо-
р а к а т а на откупните претпријатија. 

Стопанството кое што не е доволно со решението 
во еро« од 8 дена од денот на неговиот прием* 
може да подаде жалба до извршниот одбор на око-
лискиот народен одбор. Жалбата се предава до месни-
от народен одбор, кој што без одлагање ке ја испрати 
до извршниот одбор на околискиот народен одбор. 
Овој одбор должен е да донесе решение по жалбата 
во еро« од 15 дена после нејзиниот прием. 

Извршниот одбор на околискиот народен одбор 
должен е предметите по жалбите што не ги уважил 
во целина да ги испрати до извршниот одбор на обла-
сниот народен одбор. Овој одбор може вакво реше-
ние по правото на надзор да го поништи или укине. 
Извршниот одбор на околискиот народен одбор дол-
жен е да донесе ново решение по забелешките од из-
вршниот одбор на обласниот народен одбор. 

Член 10 
Задолжението на поодделни стопанства извршниот 

одбор на месниот народен одбор должен е да го об-
јави на уобичаениот начин. 

Одделни стопанства можат да дадат приговор 
против висината на задолжението на другите стопан-
ства, ако сметаат дека тие не се правилно задолжени. 
Приговоре! се предава до извршниот одбор на месни-
от народен одбор кој што е должен да донесе реше-
ние по приговорот во срок од 15 дена. 

Доколку извршниот одбор на месниот народен 
одбор го уважи приговорот ке му испрати на стопан-
ството ново решение на кое што се однесува тоа. 
Против ова решение стопанството може да даде жалба 
до извршниот одбор на околискиот народен одбор 
под условите што се прописани во претходниот член. 

Член 11 
Поблиски напатствија за начинот на задолжени-

ето со испорачката на добиток, слабите свињи и маста 
и за смерннците кон кои што ке се раководат месните 
народни одбори при задолжението ке донесе министе-
рот на државните набавки на народната република. 
Во напатствијата ке биде прописан начинот на кој шт"1 

ке се определува обврската за земјиште кое што се 
прима и дава во исполица или во закуп, како и начи-
нот на кој што ке се определува обврската на лицата 
што не се земјоделци. 

Извршување на обврската 
Член 12 

После приемот на писменото решение за задолже-
нието, стопанствата се должни веднаш да склучат 
договори за поблиски услови за испорака на доби-
токот, слабите свињи и маста со овластените државни 
претпријатија за откуп на добиток. По тој случај во 
договорот ке се утврди во која форма ке се дава обвр-
ската (крупен, ситен добиток ити.). 

Член 13 
Испорачката на месо се врши со предавање до-

битокот во жива состојба. 
Член 14 

Поверенството на државните набавки на околи-
скиот односно градскиот народен одбор, во согласност 
со републичкото претпријатие за откуп, а во рамките 
на оперативниот план за откуп ке определи на подрач-
јето од секој местен народен одбор ден и место дека 
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ке им се продава добиток на откупните претприја-
тија. 
Обврска на селанските работни задруги и економиите 

на земјоделските задруги 
Член 15 

Количините на задолжителната исловачка на до-
биток, свињи односно маст селанските работни за-
други и економиите од земјоедлски задруги се утвр-
дуваат во стопанскиот план на задругата. 

Покрај тоа, селанската работна задруга ги прев-
зема обврските на оние земјоделци што ке влезат во 
задругата после донесувањето на својот стопански 
план. 

Казнени одредби 
Член 16 

Со парична казна до 50.000 динари или со попра-
вителна работа до три месеци ке се казнат лицата што 
се должни да продадат добиток, слаби свињи и маст 
по прописите од оваа уредба: 

а) ако без оправдана причина не ја извршат 
задолжителната испорачаа на добитокот, слабите сви-
њи и маста во определена колпчна и во определен 
срок; 

б) ако продаваат маст отежната вештачки или 
со други примеси; 

в) ако дадат неточни податоци за бројот и видот 
на добитокот и на свињите и за другите околности 
што се од влијание на утврдувањето обврската. 

Покрај казните од претходниот став ке се изрече 
и казна одземање на онаа количина добиток, слаби 
свињи и маст која што била предмет на прекршокот. 

Член 17 
Со парична казна до 25.000 динари или со попра-

вителна работа до два месеца ке се казнат лицата кои 
што после приемот на решението за задолжението 
неоправдано одбијат или бегаат да склучат договор со 
овластеното претпријатие за откуп на добиток. 

Администратизно-казнена постапка по прекршо-
ците од овој и од претходните членови водат и ре-
шенија во прв степен донесуваат извршните одбори 
на околиските односно градските народни одбори. 

Член 18 
Со парична казна до 10.000 динари ке се казнат 

одговорните службеници во поверенството на држав-
ните набавки на околиските односно градските народ-
ни одбори, односно службениците на месните народни 
одбори, како и директорите и одговорните службе-
ници на овластените државни претпријатија за откуп 
и наместениците на задругите кои што за сметка на 
претпријатијата вршат откуп: 

а) ако поради немарно работење не превземаат 
мерки задолжението на стопанството да се изврши на 
време; 

б) ако навремено не пристапат кон склучува-
њето на' договорите со производителите; 

в) ако располагаат со откупениот добиток, сви-
њите или со маста противно на постоечките прописи 
или противно на диспозициите што се. добивени сд 
надлежниот орган за овие работи; 

г) ако не превземат што е потребно добитокот 
и свињите при транспортот да не губат во квалитетот 
и тежината под определената норма на губење; 

д) ако не поднесат на време или ако поднесат 
неточни извештаи; 

гј) ако не водат на прописан начин евиденција 
за задолженијата, договорните и испорачаните коли-
чини на добиток, свињи и маст. 

Административно-казнена постапка водат и реше-
нија во прв степен донесуваат извршните одбори на 
обласните народни одбори. 

Завршни одредби 
Член 19 

Извршните одбори на месните народни одбори ке 
им издадат во смисла на прописите од оваа уредба 
на земјоделските стопанства писмени решенија за за-

должението со задолжителни испорачки на добиток, 
слаби свињи и маст за целата 1950 година. 

Количините на задолжителната испорачка на до-
биток, дебели и слаби свињи извршени по решенијата 
што се издадени врз основа на Уредбата за задолжи-
телниот откуп на добиток и на свињите во 1950 го-
дина се засметуваат во задолжителни непо рачки во 
смисла на оваа уредба. Додека не се соопшти ново 
решение за задолжението врз основа на оваа уредба, 
земјоделските стопанства се должни да ги извршуваат 
своите обврски за испорачка на добитокот, дебелите и 
слабите свињи по решенијата што се издадени врз 
основа на Уредбата за задолжителниот откуп на до-
биток и свињите во 1950 година. 

Министерот на државните набавки на народната 
република може да пропише поблиски одредби за при-
менувањето на овој член. 

( Член 20 
Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 

уредба донесува Министерот на Владата на ФНРЈ — 
Претседателот на Советот за промет со стока. 

Член 21 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето тао „Службениот лист на Федеративна На- < 
родна Република Југославија". 

5 мај 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер — Претседател 
на Советот за промет со стока 

на Владата на ФНРЈ, 
Осман Карзбегович, е. р. 

, 276-
За да се спроведат задачите поставени во чл. 12 

точ. 1 и чл. 20 точ. 1 од Законот за Петгодишниот 
план на развитокот на народното стопанство на ФНРЈ 
во годините 1947—1951, по предлог •тд Претседателот 
на Советот за земјоделство и шумарство на Владата 
на ФНРЈ и Претседателот на Советот за промет со 
стока на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, протнува 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ОСНИВАЊЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОБРА И ФАРМИ 
НА ОКОЛИСКИТЕ И ГРАДСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ 

И ЗА РАСПОДЕЛБАТА ОД ТИЕ ДОБРА 
I. Околиските и градските народни одбори дол-

жни се спрема утврдениот план да осниваат земјо-
делски добра и фарми и да го развиваат земјоделското 
производство на своите земјоделски добра и фарми 
поради обезбедување на што подобро и што потполна 
снабдување на работното население со предмети од 
исхраната. 

Околиските и градските земјоделски добра и фар-
ми се осниваат и работат како стопански претпријатија 
по прописите од Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија, со тоа фармите да можат да 
постојат и во состав на околнското односно градско 
земјоделско добро. 

II. Владите ка народните републики ке изработат 
план за оснивање и развиток на земјоделските добра 

Фарми на околиските и градските народни одбор!? 
III. Земјоделските производи произведени по пла-

нот на производството на околиските и градските зем-
јоделски добра и фарми, кои што влегуваат во обезбе-
деното снабдување, служат за потребите на обезбеде-
ното снабдување на населението од околната односно 
градот на кој што земјоделското добро или фарма 
припаѓа. 
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Земједолските производи на околиските и град-
ските земјоделски добра и фарми, кои што не влегу-
ваат во обезбеденото снабдување, служат за снабду-
вање на мензите, работничко-службеничките ресто-
ран™ и угостителските претпријатија како и за потро-
шачите на односната околија или град. 

IV. Поблиски прописи за ра-споделба и употреба 
»а земјоделските производи што се произведени на 
околиските и градските земјоделски добра и фарми 
како и прописи за спроведувањето на ова напатствие 
ле донесе Претседателот на Советот за земјоделство 
и шумарство на Владта на ФНРЈ во согласност со 
Претседателот па Советот за промет со стока на Вла-
дата на ФНРЈ. 

V. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лсит на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 2425 
5 мај 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р 

Министер — Претседател на 
Советот за земјоделство и шумарство 

на Владата на ФНРЈ, 
инж. Мијалко Тодорович, е. р. 

Министер — Претседател на Советот за 
промет со стока на Владата на ФНРЈ. 

Осман Карабегович, е. р. 

277. 
Врз основа на чл. 5 ст. 3 од Уредбата за платите 

на работниците и учениците во угостителството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 22/50), а во согласност со 
Претседателот на Комитетот за туризам и угостител-
ство на Владата на ФНРЈ и со Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ,, пронисувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПЛАЌАЊЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО УГОСТИ-
ТЕЛСТВОТО АКО ВРШАТ РАБОТА ОД ПОНИСКА 

ОДНОСНО ПОВИСОКА ГРУПА ОД ГРУПАТА НА 
РЕДОВНАТА РАБОТА 

Член 1 
Ако работник од својата редовна работа која што 

одговара на неговата квалификација биде по наредба 
од надлежниот раководител времено распореден на 
работа од пониска група, платата му се пресметува 
по наголемената тарифна ставка од пониската група. 

Член 2 
Ако работник од својата редовна работа која што 

одговара на неговата квалификација биде по наредба 
на надлежниот раководител времено распореден на 
работа од повисока група, платата му се пресметува 
(по наголемената тарифна ставка од групата на него-
вото редовно работење. 

Член 3 
Наголемената тарифна ставка од пониската група, 

односно наголемената тарифна ставка од групата на 
редовната работа изнесува: 

Група Динари Група Динари 
I 11.— V 16,50 

II 12.— VI 18.— 
III 13.— VII 21.— 
IV 15. — VIII 23,50 

Член 4 
Работник во угостителството може да биде вре-

мено распореден само во непосредно пониска односно 
непосредно повисока група, и тоа во траење најпо-
в е ќ е до два месеца. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 4867 
29 април 1950 година 

Белград 
Министер на трудот на ФНРЈ,' 

Векјеслав Хољевац, е. р. 

Согласен, 
Го застапува 

Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
Министер на надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
Милентије Попович, е. р. 

278. 
Врз основа на чл. 9 ст. 2 од Уредбата за платите 

на работниците и учениците во угостителството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 22/50), а во согласност со 
Министерот на трудот на ФНРЈ, и Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ, прописувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРОМЕНЛИ-
ВИОТ ДЕЛ ОД ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 
УГОСТИТЕЛСТВОТО, СПРЕМА ОСТВАРЕНИОТ ПРО-
МЕТ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ ШТО Е ИЗРА-

ЗЕН ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ПАРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ј 
Член 1 

По прописите од овој правилник ке се пресметува 
променливиот дел од платите на работниците во уго-
стителството спрема остварениот план од прометот на 
угостителските услуги што е изразен во парични пока-
затели. 

Член 2 
Кај угостителските дукјани кои што во продав-

ната цена засметуваат данок и добивка, ке се земе 
дека е остварен месечниот план на прометот на уго-
стителските услуги, ако е остварен определениот (пла-
нираниот) месечен паричен промет на односниот дук« 
јан. Овој паричен промет се добива со множење на 
остварениот број на угостителските услуги во текот 
на месецот со планската продавца цена на пооддел-
ните услуги. 

Кај угостителските дукјани кои што во продавната 
цена не засметуваат данок а, по правило, ни добивка, 
•ке се земе дека е остварен месечниот план на про-
метот на угостителските услуги, ако е остварен опре-
делениот (планираниот) месечен паричен промет на 
односниот дукјан. 

Член 3 
Висината на променливиот дел од платите на ра-

ботниците во угостителството зависи од остварениот 
процент на определениот (планираниот) промет на 
угостителските услуги односно на угостителскиот дук-
јан од предвидениот месец, изразен во парични пока-
затели, а кој што се определува во рамките на тро-
мееечниот односно годишниот планиран промет и чии 
што собир мора да му одговара на тромесечниот од-
носно годишниот планиран промет. 
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Ако е определениот (планираниот) месечен пари-
чен промет на угостителските услуги односно на уго-
гостителсжиот дукјан наполно (100%) остварен, на 
работникот му припагја полн износ на променливиот 
дел од платата (разликата помегју обезбедениот и 
прописаниот износ на платата). 

Ако е определениот (планираниот) месечен пари-
чен промет на угостителските услуги на односниот 
угостителска дукјан надминат на работникот му при-
шија "наголемување на променливиот дел на> платата 
за оној процент за кој што е надминат месечниот 
паричен промет на угостителските услуги на одно-
сниот угостителски дукјан. 

Ако е потфрлен определениот (планираниот) ме-
сечен паричен промет на угостителските услуги од 
односниот угостителски дукјан, на работникот му се 
намалува променливиот дел од платата за оној про-
цент за кој што месечниот паричен промет на угости-
телските услуги односно угостителскиот дукјан е пот-
фрлан. 

Член 4 
Доколку определениот (планираниот) месечен па-

ричен промет на угостителските услуги од односниот 
угостителски дук јан е надминат до 30%, исплатата на 
променливиот дел од платата на работникот се врши 
без одобрение на други органи. 

Ако наголемување™ на определениот (планира-
ниот) месечен паричен промет на угостителските услу-
ги на определениот угостителски дук ја« преминува 
30%, за исплата на променливиот дел од платата на 
работникот потребна е согласност од повереството на 
односната управа за туризам и угостителство на око-
лискиот (градскиот) народен одбор и поверенството 
за финансии на околискиот (градскиот) народен од-
бор, што се надлежни за утврдување надлежноста на 
надминувањето планираните угостителски услуги. 

Член 5 

Променливиот дел на платата се исплатува заедно 
со обезбедениот дел на платата, а се пресметува нај-
далеку до 5-иот во следниот месец. 

Член 6 

Планот на прометот на угостителските услуги из-
разен во парични показатели го определува директо-
рот на претпријатието односно раководителот на дук-
јанок, во согласност со административно-оперативниот 
{раководител односно оснивачот на дукјанот, одделно 
за секој угостителски дукјан. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ..Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 2763 
29 април 1950 година 

Белград 
Претседател 

на 'Комитетот за туризам и угостителство 
на Владата на ФНРЈ, 

Владимир Велебит, е. р, 
Согласни: 

Министер на трудот на ФНРЈ, 
Векјеслав Хољевац, е. р. 

Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

Милентије Попович, е. р. 

279. 
Врз основа на чл. 13 ст. 2 од Уредбата за пла-

тите на работниците и учениците во угостителството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/50), а во согласност 
со Министерот на трудот на ФНРЈ, пролисувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОЛЖНОСТИТЕ И ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ 

НА ПРЕДРАБОТНИК ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО 

Член 1 ' -
Предработник е работник кој што раководи со ра-

ботна група а и самиот работи во таа група. 
Член 2 

Должности на предработник во угостителството се: 
а) да се грижи за правилното извршување на ра-

ботите во групата, како и да постигнува групата опре-; 
делен учинок и што подобар квалитет на работата;! 

б) да се грижи за правилното и рационалнотој 
приготвување и употреба на материјалот и нивен-' 
тарот; 

в) со своето примерно работење и заложување 
да ги поттикнува и другите работници од групата; 

г) да дава предлози за да се подобри работењето 
во групата. 

Член 3 
На предработник му припагја одделен додаток, 

под услов, угостителскиот дукјан да го оствари пла-] 
нот на угостителските услуги изразен во натуралните 
или паричните показатели. 

Овој додаток изнесува, и тоа: 
а) ако работната група извршува работи расло*-

редени вклучително до II група — 1 динар по рабо-
тен час; 

б) ако работната група извршува работи вклучи-
телно до IV група — 1,50 динари по работен час; 

в) ако работната група извршува работи распо-
редени вклучително до IX група — 2 динари по ра-
ботен час. 

Член 4 
На кои работи ке се одредува предработник од-

лучува за угостителските дукјани кои што во прода-
вната цена на угостителските услуги засметуваат да-, 
ноќ и добивка — директорот на претпријатието, а заг 
дуваните кои што во продаваната цена на угостител-, 
ските услуги не засметуваат данок а, по правило, ни 
добивка —оснивачот на дукјанот по предлог на рако-
водителот на дукјанот. 

За предработник на работната група која што из-
вршува работи што се распоредени во УШ или IX 
група, може да се определи само шефот на кујната 
на ресторан^ гостилница и бифе, односно шеф на 
сластичарна. 

При определувањето на предработник мора да се 
води сметка за неговата стручна спрема и заложува-
њето на работата, како и за успехот што го постиг-
нува во работењето. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 2647 
24 април 1950 година 

Белград 
Претседател, 

на Комитетот за туризам и угостителство 
на Владата на ФНРЈ, 

Владимир Велебит, е. р. 
Согласен, 

Министер на трудот на ФНРЈ.1 

Векјеслав Хољевац, е. р. 
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280. 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за платите на 

работниците и учениците во угостителството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 22/50), во согласност со Ми-
нистерот на трудот на ФНРЈ, пронисувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА РАБОТИТЕ ВО УГОСТИТЕЛ-

СТВОТО ВО ГРУПИ 
Член 1 

Работите во угостителството се распоредуваат 
спрема стручната спрема што е потребна за нивното 
вршење, земајкји ја во оглед тежината на работата и 
условите на работењето, во девет групи и тоа: 

I Група 
Помагање на конобар во собирање на употребени 

садови и прибор за послужување јадење и пренесу-
вање на истите за миење (помлад собирач-еобирачица). 

Чистење зарзават и овоштие и одржување чисто-
тија во помошни простории од кујната (помлад чистач-
чистачица) на зарзават и овоштие. 

II Група 
Помагање на собарица околу чистењето и спрема-

њ е ^ на собите, засеаните купатила и нужници (чи-
стач-ица на простории во хотел и во преноќиште). 

Приготвување на зарзават и овоштие за прерабо-
тување (чиетач-ица на зарзават и овоштие). 

Разношење на поштенски испратен, пренесување 
багаж и вршење разни други услуги на гостите во 
хотелот и пренокјшЈтето и вон од нив (помлад услу-
жи и*к-ца во хотелот и пренокјиштето). 

Превозење на гостите и на багаж со кревалки; 
преносење багаж од кревалката до собите (помлад 
услужник-ца кај кревалка). 

Примање, чување и издавање на стварите од го-
стите (помлад гардеробер-.^). 

Тозарење и истоварување, пронесување и преве-
зување (со рампи количина) на животни прехрани, 
пијалоци, огревен и друг материјал и инвентар; по-
магање при миењето и чистењето на внзбекскиот 
инвентар (помлад работник за надворешни работи). 

Миење шишиња за пијалоци, бели садови и оби-
чен прибор за јадење (помлад перач-ка на садови). 

Собирање на употребени садови и прибор за по-
служување и јадење, како и пренесување истиот за 
миење (собирач-ица). 

Чистење внатрешни простории и инвентарот во 
угостителските дукјани за прехрана, како и просто-
рот околу угостителските обекти (чистач-ица на про-
сториите од угостителските дук јами за прехрана). 

Чи ст е рве прибор за јадење, прибор и садови за 
послужување (помлад чистач-ица на прибор). 

III Група 
Вршење работа на помлад послужувач со пома-

гање на вратар, заменување на телефониста кај теле-
фонската централа односно кај преноќишта, ползу-
вајќи се со еден странски јазик, франциска, енглески, 
талијански или германски (послужувач во хотел и 
преноќиште). 

Вршење работи на помлад послужувач кај кре-
в а л а ползувајќи се со еден од означените странски 
јазици (псслужувач-ица кај кревалка). 

Вршење работи на помлад гардеробер служејќи! 
се со еден од означените странски јазици (гардеро-
бер-ка). 

Вршење работи на помлад работник за надворе-
шни работи при помагање на купувач при купување 
на животни прехрани, пијалоци, огрев и друг мате-
ријал и инвентар. 

Миење и чистење на визбенски инвентар (работ-
ник за надворешни работи). 

Миење на сите видови садови и прибор за јаде-
ње: миење садови со машина (перач-ка на садови). 

Кување и полирање на посребрен прибор и садо-
ви за послужување како и водење потребна евиден-
ција (чистач-ка на прибор). 

Спремање и чистење на соби: грижа за уредноста 
на постелните алишта (помлада собарица). 

Чистење соби, ходници и скали, тресење на ве-
ленциња, теписи, тапациран мебел и ел., пренесување 
инвентар, ложење на печки, чистење кондури и пре-
несување багаж на гостите (помлад с~5ар). 

Вршење контрола над влагањето на гостите во 
угостителскиот дукјан, на јавување идењето на го-
стите, пренесување багаж во хотелот во портирската 
ложа, кревалката или колата (помлад вратар на ула-
зот). 

Поможување на кувар околу приготвувањето и 
готвењето на топли и ладни јадења (помлад помошен 
кувзр-ица). 

Помагање на сластичар околу приготвувањето и 
готвењето на топли и ладни колачи (помлад помошен 
слаетичар-ка). 

Подготвување и печење на едноставни вплови на 
домашни јадења од месо на жар и на ражањ (помлад 
печењар-ица односно помлад кјевабџија-ка). 

Подготвување и готвење на едноставни домашни 
и странски салати како и компоти {помлад салатар-
ка). 

Приготвување и готвење на едноставни видови на 
кафански топли и ладни пијалоци — разни видови па 
кафе, чај и ел. (помлад кафански кувар-ица). 

Точење алкохолни и бехалкохолни пијалоци, гот-
вење па едноставни мешавини од овие пијалоци, ми-
ење и чистење на садови и уреди во топилницата, 
веско и одржување чистотија во точилницата (помлад 
точител-ка). 

Помагање на конобар во приготвување за послу-
жување и во самото послужување (помлад помошен 
конобар-ица). 

Продавање на гостите со разнесување или на те-
зга обично и фино пециво, како и други слатки работи 
(колачи, сладолед и ел.), намачкан леб (сандвичи), 
овоштие и друго (помлад продавач-ица). 

IV Група 
Вршење работи на помлада собарица со пишување 

на дневни извештаи служејќи се со еден од означе-
ните странски јазици (собарица). 

Вршење работи на помлад собар со •" чстење пар-
кет. кснлолит к ел. и заменување на нокјни портир 
(собар). 

Вршење работи на помлад портир на улазот, слу-
ж е ј ќ и се со два од означените странски јазици (пор-
тир на улазот). 

Приготвување и готвење на поо•'челни едноставни 
видови на топли и ладни јадења (помошен кувар-ица). 

Готвење на пооодделни едноставни видови ка 
топли и ладни слатки работи (помошен слаткар). 

Приготвување и печење на сите видови јадења од 
месо на жар и на ражањ (печењар-ица односно кје-
бабџија-ка). 

Приготвување и готвење на сите видови домашни 
и странски салати и сите видови компоти, како и гот-
вење на разни видови јадења од ладна кујна, ладна« 
закуска, наресци и ел. (салатар-ица). 

Приготвување и готвење на сите видови домашни 
и поедноставни странски кафански топли и ладни пи-
јалоци; готвење поедноставни појадоци (кафански ку-
варица) . 

Вршење работи на помлад точилец на пијалоци со 
требување на пијалоци, водење грижа за правилното 
одржување и издавање на пијалоците, како и рако-
водење со топилницата (тгчилец на пијалоци). 

Самостојно послужување на поодделни видови 
јадења и пијалоци (помошен конобар-ка). 

Вршење работи на помлад продавач, сл уже јк ји се 
со еден од означените странски јазици (продавач-ица). 

V Група 
Подготвување и печење на сите видови домашни 

и странски јадења од месо на жар и ражањ (постар 
иечењар-ица односно постар кјебабџија-ка). 
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Вршење работи на кафански кувар со готвење на 
сите видови поручени и раководење со кафанска куј-
на (постар кафански кувар-ица). 

Надгледување работењето во пренокјиште и ра-
споредување на работите на поедини собарици и соба-
ри: издавање на собарите и на собариците постелина, 
рубје и 'др. како и инвентар и материјал за чистење 
со водење потребна евиденција (помлада надзорница 
на собата во пренокјиштето). 

Готвење на сите видови домашни и едноставни 
видов« странски топли и ладни јадења, како и едно-
ставни видови домашни колачи (помлад кувар-ица). 

Готвење едонставни видови диетални јадења и 
колачи (помлад диетален кувар-ица). 

Готвење на сите видови домашни и едноставни 
видови странски топли и ладни колачи (помлад слат-
кар-ка). 

Колење, сечење (транширање), одвојување на ме-
сото од коските и едноставно подготвување сите 
видови месо и риби за кујнска употреба (помлад кујн-
ски месар). 

Подготвување и готвење едноставни странски ме-
шавини на јаки и други алкохолни пијалоци, овошни 
сокови и други безалкохолни пијалоци; послужување 
гостите со тие пијалоци, служејќи се со еден од озна-
чените странски јазици (помлад мешач на пијалоци). 

Едноставно услужување на гостите со јадења и 
пијалоци со потребно познавање на истите( помлад 
конобар). 

VI група 
Надгледување на работењето во пренокјиштето и 

во хотелот и распоредување работите на поедини со-
барици и собери, издавање на собариците и на е оба-
вите поотелина, рубје и др., како и инвентар и мате-
ријал за чистење, со водење потребна евиденција, слу-
жејќи се со еден од означените странски јазици ( над-
ао рк и ца на собите во пренокјиштето и хотелот). 

Готвење на сите видови домашни и главни видови 
странски топли и ладни јадења како и поедноставни 
видови домашни и странски колачи, основно декора-
тивно обработување на ладните јадења; готвење едно-
ставни видови животни прехрани за зимница; рако-
водење со поедини работи од кујната (кувар-ица). 

Готвење главни диетални јадења и колачи (дие-
тален кувар-ица). *.• 

Готвење сите видови домашни и главни видови 
странски топли и ладни колачи; декоративно прерабо-
тување' на шекјерот; основно преработување и кон-
зервирање на овоштие (слаткар-ка). 

Разновидно подготвување на сите видови месо и 
риби за кујнска употреба: изработка на сите видови 
производи од месо (кујнски месар). 

Приготвување и готвење на главните странски 
мешавини на јаки и други алкохолни пијалоци, ово-
шни сокови и други без' алкохолни пијалоци, послу-
жување на гостите со тие пијалоци, служејќи се со 
два од означените странски јазици (мешач на пија-
лоци). 

Разновидно послужување на гостите со јадења и 
пијалоци со познавање на истите; пишување на јелов-
ник, служејќи се со два од означените странски ја-
зици. 

VII Група 
Вршење работи на надзорница на собите во хоте-

лот, служејќи се со два на означените странски јазици 
(постара надзорник на собите во хотелот). 

Готвење на сите видови домашни и странски то-
пли и ладни јадења, како и главни домашни и стран-
ски колачи; декоративно обработување на ладните ја-
дења: готвење на сите видови животни прехрани за 
зима: раководење со поедини групи на работи во куј-
ните од поголем обем: раководење со кујните од по-
мал обем (постар кувар-ица). 

Готвење сите видови диетални јадења и колачи 
(постар диетален кувар-ица). 

Готвење на сите домашни и странски топли и лад-
ни колачи декоративно преработување на шекјер; пре-
работување и конзервирање овоштие: раководење со 
слаткарска кујна од помал обем (постар слаткар-ка). 

Приготвување и готвење на сите видови странски 
мешавини на јаки и други алкохолни пијалоци, ово-
шни сокови и други безалкохолни пијалоци, послужу-
вање гостите со тие пијалоци служејќи се со три од 
означените странски јазици (постар мешач на пија-
лоци). 

Разновидно послужување со домашни и странски 
јадења и пијалоци со познавање на истите, пишување 
јеловник, служејќи се со два од означените странски 
јазици раководење со трпезарија односно со сала од 
помал обем (постар конобар-ица). 

VIII Група 
Организирање целокупното работење на кујна од 

среден обем и водење надзор над тоа работење и ра-
споредување работите во кујната; сврставање јеловник 
и водење евиденција за утрошок на материјалот (по-
млад шеф на кујнтата во ресторанот, гостилницата и 
бифето). 

Организирање целокупното работење на слаткар-
скага кујна од среден обем и водење надзор над тоа 
работење; распоредување работите во кујната и со-
ставање дневна листа на слатки работи; требузање 
материјал и водење евиденција за неговиот утрото«: 
сестрано декоративно преработување на шекјер; пре-
работување и конзервирање на овоштието (помлад 
шеф на слаткарска кујна). 

Организирање целокупното работење на трпезари-
јата односно салата во ресторантот, кафената и ел. од 
среден обем и водење надзор над тоа работење слу-
ж е ј ќ и се со два од означените странски јазици, со 
потполно познавање на домашните и странските ја-
дења и пијалоци (помлад шеф на сала). 

IX Група 
Организирање целокупното работење на кујна од 

поголем обем и водење надзор над тоа работење 
(шеф на кујна во ресторант и гостилница). 

Организирање целокупното работење на сласти-
чарската кујна од поголем обем и водење надзор над 
тоа работење (што не се навогја во состав на кујна 
од друг вид на угостителски дукјан за прехрана над 
тоа работење (шеф на слаткарска кујна). 

Вршење работи шеф на сала служејќи се со три 
од означените странски јазици (шеф на сала). 

Член 2 
Доколку некоја работа во угостителството не е 

предвидена со овој правилник, Претседателот на Ко-
митетот за туризам и угостителство на народната ре-
публика во согласност со министерот на трудот на 
народната република времено ке ја распореди рабо-
тата во една од предвидените групи и за тоа ке го 
извести Комитетот за туризам и угостителство на 
Владата на ФНРЈ. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 2692 
28 април 1950 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за туризам и угостителството 
на Владата на ФНРЈ, 

Владимир Велебит, е. р. 

Согласен, 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Векјеслав Хољевац, е. р. 
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281. 
Врз основа на чл. 5 од Уредбата за слободно .про-

давање и цените на стоката за широко трошење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/50), во согласност 
со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ и Министерот на финансиите на ФНРЈ, а по 
претходното мнение на Централниот одбор на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДО-
ПРИНОСОТ НА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО И 
ФОНДОТ ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ КОИ 
ШТО СЕ ОСТВАРУВААТ КАЈ НИВ ПРИ ПРОДАВАЊЕ 

НА МАЛО ПРОИЗВОДИ ВО СЛОБОДНО 
ПРОДАВАЊЕ 

1) На трговските претпријатија на мало (држав-
ните, задружните, општествените организации кои што 
продаваат стока од широкото (индивидуално) тро-
шење по цените во слободното продавање, кога ке 
остварат разлики во цените, во смисла на точ. 7) од 
Напатствие^ на Министерот на финансиите на ФНРЈ 
за пресметување и начинот на уплатување на паза-
ришната добивка, како и разлики во цените на суро-
вините и материјалот наменети за локалното произ-
водство за слободно продавање („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/50), им припагја од вкупниот износ ра-
злика во цените (позитивниот салдо), остварен опрема 
одобрената завршна сметка, како резултат на пресмет-
ката на разликата на цената за цела година, и тоа: 

(1) на државните трговски претпријатија на мало: 
а) на фондот на раководството 6% 
б) на фондот за рационализација — —4%: 
(2) на работни чк о -слу ж б ен и ч к и т е набавно-потро-

шачките задруги, земјоделските задруги од општ тип 
и тоговските претпријатија на општествените 
ор, _:низации 10% 

2) Износите на учеството во остварените разлики 
вт цената, пресметани по точ. 1) на ова решение, 
г гтпријатната на мало ке ги одбијат од вкупниот 
и; :ос на остварените разлики спрема одобрената го-
јД^_-:а завршна сметка. 

3) Со ова решение се заменува Решението за ви-
сината и начинот на пресметката на доприносот за 
фондот на раководството и за рационализација на др-
жавните трговски претпријатија и работничко-службе-
кичкиуз набавно-потрошачките задруги од остварената 
разлики на цените од продавање на производите во 
слобо-ло продавање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
55/49). 

4) Оза решение влегува во сила со денот на обја-
вување о во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ке се применува од 
1 мај 19>0 година. 

Бр. 12025 
4 мај 1950 година 

Белград 
Министер — Претседател 

на Советот за промет на стока на 
Владата на ФНРЈ, 

Осман Карабегович, е. р. 
Согласни: 

Претседател 
на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е. р. 
Го застапува 

Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

инж. Милентије Попович, е. р. 

Претседателството на Владата на ФНРЈ, по извршеа 
ното сравнување со изворниот текст, установило дека 
во текстот на Наредбата за пренесување претпријати-
јата од општодржавно значење од надлежност на ор-
ганите на Владата на ФНРЈ во надлежност на органите 
на владите на народните републики, објавена во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", бр. 25/50), се поткрале долу; 
наведените грешки и дава следна 

И С П Р А В К А 

НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИ-
ЈАТА ОД ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ ОД НАДЛЕ-
ЖНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ВО 
НАДЛЕЖНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА ВЛАДИТЕ НА 

НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
1) Во точ. I под 7 треба да се исправи и тоа: во 

првиот став, на место зборот: „управата на индустрија 
на градежен материјал на Министерството на индустри-
јата на НР Србија" треба да се стави: „Управата за 
производство градежен материјал на Министерството 
на градежите на НР Србија." 

Во другиот став, на место зборот: „Главната дирек-
ција на индустријата на градежниот материјал на Ми-
нистерството на индустријата на НР Хрватска" треба 
да се стави: „Главната дирекција на градежната инду-
стрија на Министерството на градежна на НР Хрват-
ска." 

Во третиот став, на место зборот: „Главната дирек-
ција на индустријата на градежниот материјал на Ми-
нистерството на индустријата на НР Словенија" треба 
да се стави: „Главната дирекција на индустријата на 
градежниот материјал на Министерството на граде-
жите на НР Словенија". 

Бр. 1866. — Од Претседателството на Владата на 
ФНРЈ, 3 мај 1950 година, Белград. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

275. Уредба за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за задолжителниот откуп на до^ 
биток и свињи во 1950 година 645 

276. 'Напатствие за оснивање земјоделски добра 
•и фарми на околиските и градските народни 
одбори и за расподелбата ојѓ тие добра — 647 

277. Правилник за плаќањето на работниците во 
угостителството ако вршат работа од пони-
ска односно повисока група од групата на 
редовната работа — — — — 648 

278. Правилник за начинот на пресметување на 
променливиот дел од платите на работни-
ците во угостителството, спрема остварениот 
промет на угостителските услуги што е 
изразен во определени парични показатели 648 

279. Правилник за должностите и висината на 
додатокот на предработник во угостител-
ството — — — — 649 

280. Правилник за распоред на работите во уго-
стителството во групи 650 

281. Решение за висината и начинот за одре-
дување доприносот на фондот на раковод-
ството и фондот за рационализација на тр-
говските претпријатија од разликите во це-
ните кои што се остваруваат кај нив при 
продавање на мало производи во слободно' 
продавање — — — — 652 

Исправка на Наредбата за пренесување прет-
пријатијата од општодржавпо значење од 
надлежност на органите на Владата на ФНРЈ 
во надлежност на органите на владите на 
народните републики — — 652 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул бр. 20. 
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 

Печат на Југословенското штап парско претпријатие, Белград 


