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190. 1 
На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, Влада 

ФНРЈ, на предлог Претседник^ Комитета за законо-
давство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ,.-
Доноси 

У Р Е Д Б У 

О О С Н И В А Њ У И Р А Д У С А В Е З Н Е У П Р А В Е З А 

С И С Т Е М А Т И З А Ц И Ј У И О О Р Г А Н И М А З А С И С Т Е -
М А Т И З А Ц И Ј У 

Члан 1 
У Комитету за законодавство и изградњу на-

родне власти Владе ФНРЈ оснива се Савезна управа 
еа систематизацију преко које Комитет врши послове 
систематизације ка основу прописа Закона о држав-
ним службеницима. 

Владе народних република основаће управе за 
систематизацију у саставу комитета за законодав-
ство и изградњу народне власти влада народних 
република (у даљем тексту: републичка управа за 
Систематизацију). 

Члан 2 
С ис ге ма ти даци Ј'У службеничких места врши у мот-

нистарствима, комитетима, комисијама, генералним и 
главним дирекцијама односно дир екци јама, управама 
Џ органима у њиховом саставу надлежни министар 
Односно претседник комитета или комисије и пред-
лаже комитету за законодавство и изградњу народне 
власти доношење решења о систематизацији преко 
упр аве за систем атизаци ју. 

Члан 3 
Савезна управа за систематизацију је дужна да 

прегледа предлоге за доношење решења о система-
1гизацији^ да врши потребна испитивања и да до-
ставља Комитету за законодавство и изградњу на-
водне власти Владе ФНРЈ поднете предлоге решења 
уз своје примедбе. 

Поред тога' Савезна управа за. систематизацију 
обавља и ове послове: 

а) испитује и предлаже опште нормативе за 
административно пословање; 

б) прати и надзире спровођење прописа о си-
стематизацији; 

в) предлаже Комитету за законодавство и 
изградњу народне власти Владе ФНРЈ односно Влади 
ФНРЈ доношење прописа увези са систематизацијом; 

г) утврђује и даје основна начела о спрово-
ђењу систематизације републичким управама за си-
стематиз алију; 

д) проучава и испитује проблем снижења тро-
шкова државне управе и израђује на.црт плана тог 

снижења (пз народним република^ и савезним ор-
ганима); руководи акцијом за снижење -трошкова 
управе. 

Члан 4 
На челу Савезне управе ЗА систематизацију сто-, 

ји начелник КОЈИ неадгредно руководи свим посло-
вима- управе. ^ 

Члан 5 
У циљу праћења и надзора над правилним сира" 

вођењем прописа о систематизацији Савезна управа 
за систематизацију има потребан број инспектору 

Сви државни органи дужни су да овим инспектор 
рима пруже све потребне податке. 

Члан 6 
Савезна управа за систематизациЈу може образо-

вати и комисије са задатком да врше преглед за 
утврђивање радних места У појединим организаци-
о н е ! јединицама. 

Члан 7 
Решења о систематизацији административног 

.апарата државних привредних предузећа опште-
држгвног значаја доноси на предлог њиховог адми-
нистративно-оперативног руководиоца надлежни ми-
нистар односно Претседник комитета или комисије. 

Ова решења достављају се Савезној управи за 
систематизацију кој,а може предложити Комитету за 
законодавство и изградњу народне власти Владе.' 
ФНРЈ да их поништи и нареди доношење нових 
решења. 

Члан 8 
Савезна управа за систбматизацију овлашћена је! 

да предложи обуставу исплате личних издатака која 
је противна законским и другим прописима, као и 
решењу о систематизацији. Решење о обустави до-
носи Комитет за законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ уз саслушање надлежног мини-
стра односно претседник комитета или комисије. 

Члан 9 
За обављање послова у вези са спровођењем си-

стематизације, министарства, комитети и комисије 
Владе; ФНРЈ имају своје органе за систематизацију 
у оквиру орпанизационо-инструкторских јединица.. 

Ови су органа дужни де раде по принципима и 
упутствима Савезне уприм еа систематизацију, као 
и да воде евиденцију о КШвматизацији, 
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Члан 10 
Републичке управе за систематизацију односно 

комитети за законодавство и изградњу народне вла-
сти влада народних република имају у односу на 
републичке органе државне управе, републичке ге-
нералне и главне дирекције' и органе народних од" 
бора исту надлежност, коју има Савезна управа, еа 
систематизацију односно Комитет за законодавство 
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ у односу 
на савезне органе државне управе. 

За састављање предлога о систематизацији пове-
реништава у народним одборима, комитети за зако-
нодавство и изградњу народне власти влада народ-
них република могу овластити и органе за система-
тизацију одговарајућих републичких министарстава. 
Ако предлог решења о систематизацији ставља ор-
ган за систематизацију републичког министарства, 
дужан је да овај предлог претходно достави репу-^ 
бличкоЈ управи за систематизацију. 

Члан 11 
Решења о систематизацији за дирекције и при-

вредна предузећа народних одбора доноси извршни 
одбор народног одбора. Он је дужан да ова решења 
достави републичкој управи за систематизацију 
која може предложити комитету ба законодавство и 
изградњу народне власти владе народне републике 
да их измени или поништи и нареди доношење нових 
решења., 

Члан 12 
, У саставу извршних одбора народних одбора 

великих градова, владе народних република могу 
оснивати управе за систематизацију као посебне 
организационе јединице управног апарата ових 
градских народних одбора. 

Управе 31 систематизацију градских народних 
одбора састављају предлоге за доношење решења 
о систематизацији за сва повереништва народног 
одбора ,и све њихове подређене органе укључујући 
и њихове дирекције и привредна предузећа. Решења 
о систематизацији доносе извршни одбори градских 
народних одбора. 

Управе за/ систематизацију градских народних 
одбора дужне су .ца донета решења о систематиза-
цији достављају републичкој управи за системати-
зацију, која може предложити комитету за законо-
давство и изградњу народне власти владе народне 
републике до- их измени или поништи и нареди доно-
шење нових решења. 

Члан 13 
Ближе одредбе о организацији и раду Савезне 

управе за систематизацију прописаће Претседник 
Комитета за законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ. 

Члан 14 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федеративие Народне Републи-
ке Југослвије". 

11 марта 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и М.инистар народне одбране, 

Маршал ЈугославиЈе 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Комитета За законодавство и изградњу 

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

191. 
На основу чл. 3 Уредбе о снабдевању станов-

ништва, а на предлог Министра трговине и снабде-
вања ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

о ОДРЕЂИВАЊУ ПОТРОШАЧА КОЈИМА СЕ 
ОБЕЗБЕЂУЈЕ СНАБДЕВАЊЕ 

I. — Снабдевањем одређеним предметима исхра-
не и индустриским производна обезбеђују се сле-
дећи потрошачи: 

а) радници, службеници и намештенинн запо-
слени /Код државних надлештава, установа и преду-
зећа, задруга и задружних организација, друштвених 
организација и приватних послодавац)^; ученици у 
привреди; 

б) л,ичн,и и породични пензионери; војни инва-
лиди и инвалиди рада; научници и уметници; ужи-
ваоци пом,оћи Државног завода за социјаџпно оси-
гурање; м-ат ери јално необезбеђена лица која нису 
способна за привређивање; сама жена оа више деце 
млађе од 14 година; занатлије; чланови занатско-
прерађивачких задруга; свештени,ци верских зајед-
ница; студенти и ученици средњих и стручних шко-
ла; бабице; лица слободне професије: апотекари, 
лекари, зубари, зуботехничари и адвокати, укол-ико 
стварно врше своје занимање; и 

в) чланови породица лица изведених тод а) и б). 
Чланови породица мотеријално веобезбеђених 

жгца преузимају се Ј.а обезбеђено снабдевање само 
ако нису способни да привређују. 

Чланови породица лици наведених под е) и б) 
снабдеваће се обезбеђеним прехранбеним и ш д у -
стриским артиклима, без обзира да ли живе заједно! 
и у истом месту атли не. 

II. — Изузимају се од снабдевања предметима 
исхране чланови породица потрошача наведени у, 
тач. I под в4,: л 

1) ако живе у домаћинову које има земљу за 
обраду на којој је могуће произвести довољно по-
љопривредних производа за исхрану домаћинова. 

Ако земљишни посед није толики да омогућује 
исхрану свела члановима домаћинова преко целе 
године, преузеће се на снабдевање само они чла-
нови домаћи-нова (уколико испуњавају остале про-
писане услове) за чију исхрану не достиже цело-
купна могућа производња до ма ћин сива; 

2) ако живе У домаћинову које има поједине 
пољопривредне производе (стока, млеко, млечн,и про-
изводи, индустриско биље,, вино, мед, уље, воће^ 
поврће итд) чијом се продајом по везаним ценама 
или у слободној продаји могу под мир ИЋИ' потребе 
домаћинова у основним предметима исхране. 

Ако се на овај н,ачин не могу подмирити потре-
бе свих чланова, домаћинова (преко жцеле године), 
преузеће се на снабдевање само они чланови, дома-
ћинова (уколико испуњавају остале прописане ус-' 
леве) чије се потребе не могу подмирити продајом 
производа којима домаћинство располаже. 

П1. — Изузимају се од снабдевања) предметима 
исхране и индустриским производ има (тексти-лом и 
обућом) чланови породица потрошача наведени у 
тач. I под в): / 

1) ако живе у домаћинову које има земљишни 
посед, моји с о п и р е м на: величину, плодност, блф 
зину тржишта итд., омогућује домаћинову нг саме 
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исхр-ану, већ му омогућује да се путем продаје соп-
ствених прои-звода по везаним ценама- или у слобод-
ној продаји снабде и индустриским п-ро-изводима; 

2) а,ко живе у домаћинову које има поједине 
пољопривредне производе (стока, млеко, млечни про-
изводи, индусгриско биље, мед, вино, уље, во-ће, 
осврће итд.) у ТОЛИКОЈ количини да њиховом про-
дајом по в-езани-м ценама- или у сло-бодној продаји 
може подмирити не само потребе исхране већ и ' п о -
требе у индустриским производима; 

3) амо живе у з емљораднички д-омагћинству у 
којем има- меза,посл сних одрасл-их чланова (преко 
16 го дидо) који су способни за рад, а нису неопход-
ни ЗЈ рад и пт слове у сам-ом дома-ћин ств у. 

IV. — Изузимање од снабдев-ања из разлога- на-
ведених у тач. II и III ове наредбе не односа се на 
л-ица у редном ОДНОСУ (радници, служ-бени.ц-и, наме-
штеници и ученици у ,привреди), а одн-оси се на- по-
трошаче побројане у тач. I под б) ове наредбе, изу-
зев жена са више деце млађе бд 14 година. 

V. —Изузимање од снабдевања по тач. II одно-
си се на- све обезбеђене предмете исхр-ане, а изу-
зимање од снабдевања п-о тач. III односи се на све 
артикле савезног сбезбеђено-г снабдевања (како на 
предмете исхране, тако и на текстил и обућу). 

VI. — Као радници.' службениц-и и измештени^ , 
у смислу ове наредбе, сматрају се св-а лица која се 
немим у радном односу и која су обавезно осигу-
рана. мод Државног завода за социјално о-сигурање. 

Министар трговине и снабдевања ФНРЈ, у спо-
разуму са Министром рада ФНРЈ, одредић-е лица 
која се, у смислу ове наредбе, мо-гу сматрати мао 
радници, иако нису у радном односу и нису о-баве-
зн-о осигурана код Државног завода за социјално 
осигурање. 

VII. — Као чла-нов-и породице потрошача,, наве-
дених у тач. I -под а) и б) ове наредбе, сматрају се 
чланови уже породиц,е: 
- а) брачни друг; 

б) малолетна деца (до 14 по дина), и то-: брачн-а, 
ванбрачна, усвојена, пасторчад и сирочад узета на 
издржавање; и 

в) родитељи и малолетни браћа и сестре (до 14 
година) ако етх односни -потрошач издржава и амо 
неш-ју других прихода!, а живе у заједничком до-
маћинов-у. 

VIII. — Ближе про-писе за спровођење ове на-
редбе донеси Министар трговине и снабдевања 
-ФНРЈ. 

IX. — Даном ступања на снагу ов-е наредбе 
-престаје дт -ва-ж-и Наредба о одређивању п-отрошача 
мо-јима се обезбеђује снабдевање IV бр. 1188 од 10 
фебруара 1948 године („Службен-и лист ФНРЈ" бр. 
12/48). 

X. — Оса наредба примењиваће се од 1 мариа 
1949 године. 

IV бр 2235 
11 март,а 1949 године 

Бео-град 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југосла-вије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
,Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

192. 

У вези тач 9 Решења о снабдевању потрошача 
и-ндустриским производима на основу допунских 
бонова („Службени лист ФНРЈ" бр. 17/49) препи-
сујем 

У П У Т С Т В О 

О НАЧИНУ НАПЛАТЕ Д О П У Н С К И Х БОНОВА О Д 
СТРАНЕ П Р Е Д У З Е Ћ А И ОРГАНИЗАЦИЈА ОВЛА-
Ш Ћ Е Н И Х ЗА П Р О Д А Ј У ИНДУСТРИСКЕ И ДРУГЕ 

РОБЕ ПО ДВОЈНИМ ЦЕНАМА 

I. — Предузећа и организације, којима је чпре-
ма Наредби о одређив-ању трговачких радњи за про-
дају робе потрошачима („Службени лист ФНРЈ" бр. 
7/49) поверена продаја робе по виши-м (комерцијал-
ним) ценама, ук-олико ову робу продају по нижим 
једи-нственим ценама уз пријем до-пунских бонов-а 
односно купона са тих бо-нова, на,платиће н-а овај 
начин примљене бонове (купоне) код надлежног се-
дишта Народне ба-нке ФНРЈ. 

II. — Захтев за наплату допу-нских бонова (ку-
пона) подноси се надлежном седишту Народне банке 
ФНРЈ сваких 15 дана, а остварује се нало-гом на 
обрасцу Народне бан,ке бр. 153. 

Са овим захтевом морају се истовремено под-
нети и сређени допунски бонови односно купони с^ 
бонова, и то нк следећи начин: 

1) цели допунск,и бон-ови слажу се у омоте од по 
100 комада; 

2) отсечени купони са бонова лепе се по апое--
нима на засебне табаке, и то так-о, да на једном тан 
баку буду округли износи (500. 1000, 2000, 5000 итд.), 
док укуп-ан износ излепљених ку-пона треба означити 
у горњем десном углу сва,ког таба-ка; 

3) бонове и налепљене купоне са бонова треба, 
затим, поништити печатом предузећа односно орга-
низације; 

4) У-колико п-оједина предузећа (организације) 
имају посебне продавнице у месту свог седишта, 
оваква предузећа (организације) ће при,мљене до-
пунске бонове (купоне) својих продавница, преузети 
ради наплате и поднети их — на напред изложен 
начин — седишту Народне банке заједно са својим 
боновима. 

III. — Седиште Народне банке ФНРЈ, по при-
јему захтева за наплату до-пунских бонова и купона 
са ових, прегледаће исправност истих и одобрити 
њихову вредност текућем рачуну подносиоца, иа 
терет ра,чуна број 800596 — „Регрес за допунско 
снабде-вање". 

Ако предузеће (организација) нема текући рачун 
код односног седишта Народне бан-ке, дужно је на-
значити кредит-но предузеће код кога има текући 
рачун, као и број рачуна. 

IV. — Примље-не бон-ове и купоне седиште На-
родне банке уништава комисионим путем4 на начин 
предвиђен за у-н,иштавање вредности упутствима На-
родне ба,нке ФНРЈ. Седиште Народне бан,ке саста-
виће у три примерка записник о уништавању бонова 
(купона). Јед-ан при,мерак записника доставља над-
лежној централи, а други адм,инистративно-опера-
тивном рук-оводиоцу државног предузећа односно 
надлежном задружном савезу, кој-и су дужни да воде 
евиденцију по предузећима односно задругама. 

V. — Ако предузеће (организација) има продав-
нице изван свог седишта, ове продавнице предаће 
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допунске бонове односно купоне оа бонова седишту 
Народне банке у свом месту, на начин предвиђен 
у тач. И овог упутства. Продавница је дужна да пи-
смелим путем саопшти које је седиште Народне 
банке ФНРЈ надлежно за предузеће. Седиште На-
родне банке у месту продавнице издаје продавници, 
у дупликату, потврду, у којој се им.а означити износ 
вредности предатих бонова и купова. Са примљеним 
боновима купонима седиште Народне банке по-
ступа ма нЈчин предвиђен у тач. IV овог упутства, 
с тим што записник сачињава у чет,ири примерака', 
од којих три примерка шаље седишту Народне бан-
ке надлежном' за односно предузеће. Продавницу 
доставља један примерак примљене потврде свом 
предузећу, које такву потврду — ради остварења 
регресних з-ахтева — прилаже уз налог, према тач. II 
овог упутства. 

VI. — Ово упутство примењива ће се од д-на 
објављиван^ у „Службеном листу Федеративне На-
родне Републике Југославије", а њиме се укидају 
сва упутства раније издала У вези са реализацијом 
бановз за допунско снабдевање. 

Бр. 6806 
26 фебруара 1949 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с р. 

193. 

На основу члана 4 Закона о поштанско-телеграф-
ско-телефонским таксама („Службени лист" ФНРЈ" 
бр. 81/46 и ГОб/46), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О О Д Л А Г А Њ У Д А Н А П У Ш Т А Њ А У ТЕЧАЈ ПРИ-
ГОДНИХ ПОШТАНСКИХ Ф Р А Н К О МАРАКА „ Д Е -

С Е Т О Г О Д И Ш Њ И Ц А П Л А Н И Ц Е " 
Пуштање у течај пригодних пошт.анских франко 

марака, по Решењу о пуштању у течај пригодних 
поштанских фр-анко марака „Десетогздишњица! 
Шап-ице" М, бр. 5076 од 10 фебрура 1949 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 17/49), поводом десето-
га дишњице изградње скакаонице на П л а м т и и 
недеље великих смучарских такмичења,, одлаже се 
од Ш март,а, 1949 године на дан 20 марта 1949 године. 
Франкатурна и продајна вредност ових марака је 
до 19 маја 1949 године закљ-учно. 

Пошта Ратече-Пл аница вршиће поништавање 
ових марака 'специјадним пригодн,им жигом ,у вре-
мену од 20 до 27 марта 1949 године. 

Бр 5075 
7 марта 1949 године 

Београд 
Министар пошта, 

др Заим Шарац, с, р. 

194. 

На основу члан,а .10 и чла,на 14 Уредбе о здрав-
стреном надзору над животним нам крпицама доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О З А Б Р А Н И У П О Т Р Е Б Е П Р А Ш К А „ Ж У Т И Л О " ЗА 
ТЕСТО џ 

1) Забрањује се промет и употреба на територији 
федер ативн^ Народне Републике Југославије прашка 

„Жутило" за1 тесто продукат Греде,мот предузећа за 
продукцију зачина „Арома" у Београду. 

2) Ове затечене количине поменутог прашк,а у 
трговини на велико или мало, као штетне по здрав-
ље, повлаче се из ' п р о д а ј и: морају бити уништене. 

Бр. 217 
5 март,а 1949 године 

Београд 
Главни санитарни инспектор, 

др Грујица Жарковић, с, р. 

ПРИЛОГ „СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ ФНРЈ" 
Решењем Комитета за законодавство и изградњу 

народне власти Владе ФНРЈ, у сврху растерећења 
„Службеног листа ФНРЈ" од прописа који немају 
општи значај, почеће у току марта ове године да 
излази посебно издање „Службеног листа ФНРЈ" као 
прилог редовним бројевима. 

Прилози ће се штампати према потреби и доно-
сиће прописе који се тичу само извесних грана др-
жавне управе или појединих грана привреде. 

Прилоге „Службеног листа ФНРЈ" уз редован 
број,, примаће само претплатници оних грана др-
жавне управе и привреде из чије се области доносе 
прописи и на које се они односе. Ови претплатници 
„Службеног листа ФНРЈ" примаће само по један 
прилог без обзира колико примерака „Службеног 
листа ФНРЈ" примају и то без икакве доплате 
положене претплате. Сви остали интересенти моћи ће 
прилоге „Службеног листа ФНРЈ" да нгбаве Једино 
преко књижара у својим местима или преко прода-
ног одељења ,,Службеног листа ФНРЈ" — Бранкова 
18—20, на текући рачун 1-670880. 

д 

Прилог бр. 1 од 5 марта 1949 године изишао је 
из штампе и садржи: 

1) Правилник о распореду послова у експлоатацији 
електричних -и машинских постројења у групе 

2) Правилник о техничким и заравствено-технич-
ким заштитним мерама при раду код експлоатацијв 
железница 

3) Правилник о распореду послова на монтажама 
електричних и машинских постројења' у групе 

С А Д Р Ж А Ј : 

Стр а ш 
190. Уредба о оснивању и раду Савезне управе 

за систематизацију и з органима за. систе-
матизацију — — 325 

191. Наредба о одрећивању потрошача којима 
се обезбећује снабдевање — 326 

192. Упутство о начину наплате допунских бо-
нова од стране предузећа и организација 
овлашћених за продају инду стр и с к е з и 
друге робе по двојним ценама. — 327 

193. Решење о одлагању дана пуштања у течај 
пригодних поштанских франко марака 
,,Десетогодишњицз' Пла-нице" — 328 

194. Решење о забрани употребе прашка „Жу-
тило" за тесто — — — 328 

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

Југословенског ш т а м п а н о г предузећа, Београд 


