
^ П Ј Ј 

'ФЕДЕ РАТ ИВ НЕ 
1УЖБЕНИ ЛИС? ФНРЈ" излази 

истовремено у српском, хрватском, сло- Ј 
.самачком и македонском издању два 

V пута недељно, и по потреби. — Огласи' 
ко тарифи. — Текући рачун код На-! 
ЈЈОдне банке ФНРЈ бр, 101-900880 — То-1 
кући рачун продајног одељења 131-6708801 

3 1 и:.; л х У е с п х к п . п . м . -

А Л г з г л г с ^ г а с ! ј а 

в к п ј п 

М . Т П а 

Среда, 31 август 1949 

БЕОГРАД 

БРОЈ 73 ГОД. V 

ц^ии у т - . а 
за целу 1949 годину износи 350.— дин. — 
Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — 
Телефони: Редакција 28-838, Админи-
страција 27-595, Продајне одељење 22-619, 
Рачуноводство 26-276, Експедиција 21-251. 

593. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 

за доношење уредаба по питањима из народне при-
вреде, на предлог Министра рада ФНРЈ, Влада ФНРЈ 
доноси 

У Р Е Д Б У 
о ПЛАТАМА РАДНИКА И УЧЕНИКА ЗАПОСЛЕНИХ 
НА ПОЗОРНИЦАМА, У ФИЛМСКИМ АТЕЉЕИМА И 

РАДИОНИЦАМА ПОЗОРИШТА И ФИЛМСКИХ 
ПРЕДУЗЕЋА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1 

Радници на пезорницама, у филмским атељеима 
ЈТ радионицама позоришта и филмских предузећа за-
послени на припремању претстава односно изради 
филмова примају плату према раду и послу који 
обављају . 

, Ш Е ! - ' Члан 

Плата за поједине послове одређује се у месеч-
ном износу. 

Члан 3 

Послови на ПОЗОРНИЦИ, односно у атељеу и ра-
дионици филмског предузећа, према стру,чним квали-
фикацијама потребним за њихово обављање, тежини, 
^словима рада и одговорности, распоређују се у пет 
група, а послоги у позоришној радионици у четири 
групе. 

Распоред послова у групе к,рш:'. Министар за 
науку и културу ФНРЈ односно Претседник Комитета 
за кинематографију Владе ФНРЈ у сагласности са 
Министром рада ФНРЈ. 

Члан 4 

Распоређивање радника на одговарајуће послове 
врши руководилац позоришта односно филмског пре-
дузећа. 

Руководилац позоришта односно филмског преду-
зећа у једно одређује и износ месечне плате у грани-
цама најниже и највише плате за поједине групе по-
слова, уз сагласност Министра за науку и културу 
ФНРЈ односно Претсе,рника Комитета за кинематогра-
фи ју Владе ФНРЈ за раднике у савезним позориштима 
и филмским предузећима, а уз сагласност министра 
просвете односно претседника комитета за кинемато-
графију народне републике за раднике у осталим по-
зориштима и филмским предузећима. 

При распоређивању ка послове н одређивању из-
носа месечне плате мора се водити рачуна о струч-
ним квалификације :^ раднике, тежини посла, као и о 
њиховом искуству и обиму одговорности. 

Радник против распореда има право жалбе над-
лежеом министру односно п р е т с е д н и к комитета. 

П. ПЛАТЕ 

Висина плате за групе послова 

Члан 5 
Месечна плата за поједине групе послова износи: 
а) за послове на позорници односно у атељеу и 

радионици филмског предузећа: 

група 
. I 
Л 
НГ 
IV! 
V 

' б) за послове" у 

група 
1 

И 
Ш 
IV; 

Д и н 
од 

3.000 
4.000 
4 / 0 0 
5.300 
5.800 

а р а 
до 

4.000 
4.700 
5.300 
5.800 
6.500 

П О З О Р И Ш Н О Ј радионици' 

Д и н а р а 
од до 

3.000 4.500 
4.500 5.000 
5.000 5.800 
5.800 6.500 

Плате ученика 

Члан 6 
Ученици у позоришним радионицама односно ате-

љеима и радионицама филмских предузећа распоре-
ђују се према тра ј ању учења у пет платних разреда. 
У I платни разред распоређу ј^ се ученици до 8 ме-
сеци учења, у II платни разред после навршених 8 
до навршених 16 месеци учења, у Ш платни разред 
после навршених 16 до навршених 24 месеца учења, 
у IV платни разред после навршена 24 до навршених 
32 месеца учења, г у V платни разред после навр-
шена 32 месеца учења. ј1 

Плате ученика износе по радном часу: 

Разред Динара 

II 1.— 
III 7.— 
IV. 8.— 
М 1 0 . -

У случају прекида рада због завршетка сезоне^ 
оправки или медостајања реквизита ученику припада 
несмањена плата његовог разреда. 

; III. ДОДАЦИ И НАГРАДЕ 

Додатак за прековремеии рад 

Члан 7 

Радницима плаћеним по о в о ј уредби, уколико 
раде преко 8 часова дневно, припада паушални дода -
так за прековремени рад у износу до 1.500 динара 
месечно. 
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Овај додатак додељује и одређује његову висину 
руководилац позоришта односно филмског предузећа 
уз одобрење Министра за науку и културу ФНРЈ од-
носно Претседник Комитета за кинематографију Вла-
де ФНРЈ за раднике у савезним позориштима одно-
сно филмским предузећима, а уз одобрење министра 
просвете односно претседника комитета за кинемато-
графију народне републике за раднике у осталим по-
зорнштима и филмским предузећима. 

Додатак на децу 

Члан 8 
Радницима запосленим иа позорницама, у филм-

ским атељеима и радионицама позоришта и филмских 
предузећа припада додатак на децу по постојећим 
прописима. 

Посебна награда 

Члан 9 
Радницима запосленим на позорницама, у филм-

ским атељеима и радионицама позоришта и филмских 
предузећа може се дати посебна награда за бољу ор-
ганизацију рада и нарочито залагање које је довело 
до нарочито успешно изведених техничких припрема 
за претставу односно на припремању филмгц 

Награду по овоме члану додељује и одређује 
њену висину руководилац позоришта односно филм-
ског предузећа уз одобрење Министра за науку и кул-
туру ФНРЈ односно Претседника Комитета за кине-
матографију Влад". ФНРЈ за раднике у савезним по-
зориштима и филмским предузећима, а уз одобрење 
министра просвете односно претседник комитета за 
кинематографију народне републике за раднике у 
осталим позориштима и филмским предузећима. 

IV. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Редовно радно време 

Члан 10 
За раднике запослене на позорницама, у филм-

ским атељеима и радионицама позоришта и филмских 
предузећа редовно радно време износи 8 часова 
дневно. 

Прековремени рад 

Члан 11 
Прековремени рад дозвољава се када то захте-

вају нарочите потребе. ' 

Члан 12 
Додатак из чл; 8 и награда из мл. 9 ове уредбе 

не улазе у основицу за обрачун доприноса за соци-
јално осигуоање. 

Члан 13 
Овлашћује се Министар рада ФНРЈ' да издаја по 

потреби ближа упутства за примену ове уредбе. 

Члан 14 
Ова уредба ступа па снагу даном објављивања у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 

Југослви је" , а плаћање по овој уредби вршиће се 
од 1 септембра 1949 године. 

24 августа 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне сабране, 

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

1 Министар рада, 
' ЈБубчо Арсов, с. р. 

мг ) 

594. 
На основу члана 22 и 24 Закона о почасним зва-

њима трудбеника, Влада ФНРЈ, на предлог Министра, 
рада ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

0 ДОДЕЉИВАЊУ ПОЧАСНОГ ЗВАЊА УДАРШЖА 

I. Услови за стицање почасног звања ударника 

р I Члан. 1 
Почасно звање ударника додељује се по преви.-

сима ове уредбе радницима запосленим у државним 
предузећима, установама и надлештвима, као и у пре-
дузећима и установама задр.ужних и друштвених ор-
ганизација. 

1 Члан 2 

Почасно звање ударника додељује се раднику који 
у редовно радно време у току месец дана просечно 
премашује прописану радну норму за установљени 
проценат, уз прописани квалитет производа односио 
рада, као и уз одржавање свих прописаних нормати-
ва (утрошак сировина, горива, мазива, електричне енер-
гије, оптерећење машина итд.). " 

Висину процента из претходног става утврђује 
члан Владе ФНРЈ надлежан за матичну грану по при-
бављеном мишљењу Централног одбора Савеза синди-
ката Југослвије , а у сагласности са Министром рада 
ФНРЈ. 1 

Члан 3 

Време од мссец дана из члана 2 рачуна се од пр-
вог дана када је радник почео да премашује пропио 
сану радну норму за установљени проценат. 

Члан 4 
Неоправдан!! изостанак са посла прекида ток вре-

мена погребног за стипан.е звања ударцима. 

Члан 5 
Ток времена потребног за стицање звања удар-

н и к не прекида се раднику у следећим случајевима: 
1) ако рад услед више силе, или услед квара! на 

машинама, алатима, возилима и слично, беа кривице 
радника буде привремено обустављен или радник у.-
след тога буде привремено премештен на друго радног 
место; 

2) амо из оправданих разлога привремено не ради 
по норми; 

3) ако је по потреби премештен на други посао 
или строј у истом или у другом предузећу (установи, 
надлештву), пд у року од 15 дана на новом послу 
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односно строју продужи да премашује прописану рад-
ну норму за установљени проценат; 

4) ако изостанак са- посла оправда. 
У случајевима наведеним у претходном ставу вре-

ме из чл. 2 продужава се за онолико радних дана 
колико радник није радио на пословима на којима је 
почео да премашује прописану радну норму за уста-
товљени проценат. 

II. Проглашење ударника 

Члан 6 
Почасно звање ударника додељује се радницима 

њиховим проглашењем за ударнике. Од дана када је 
радник испунио услове за стицање звања ударника па 
до дана проглашења не сме проћи више од 30 дана. 

Проглашење ударника врши се једанпут месечно, 
и то до 10 у месецу. 

Члан 7 
Почасно звање ударника у државним предузећима 

и у предузећима друштвених организација додељује 
директор предузећа, а у државним установама и над-
лештвима и установама друштвених организација ста-
решина установе или надлештва. 

Ако директор (старешина) не прогласи за ударни-
чки радника који је испунио услове за стицање овог 
звања, проглашење ће извршити на тражење радника 
или синдикалне подружнице административно-опера-
здвии руководилац односио виши старешина, и ди-
ректора (старешину) узети на дисциплина.^ одговор-
ност. 

Нечасно звање ударника у задругама додељује 
управа задруге. 

III. Права и повластице ударцима 

Члан 8 
Ударницима се приликом проглашења издаје удар-

ничка диплома, удариичка карта и ударничка значка. 
Вишеструким улазницама издају се посебне ударничке 
значке. 

Ближе прописе о ударничкој дипломи, ударнич-
кој карти и ударничким значкама, као и 'о условима 
за додељивање посебних ударничких значака, доноси 
Министар рада ФНРЈ по прнбављепом мишљењу Цен-
тралног одбора Савеза синдиката Југослвије . 

Члан 9 V 
Раднику који је почасно звање ударника задржао 

најмање три месеца непрекидно или са прекидима 
шест месеци у последњих 12 месеци, припада први 
наредни плаћени годишњи одмоо у трајању од најма-
ње 18 дана, а ударнику који је то звање задржао нај-
мање шест месеци непрекидно или са прекидима осам 
месеци у последњих дванаест месеци, припада први 
наредни плаћени годишњи одмор у трајању од нај-
мање 21 дан. 

Члан 10 
Ударници имају право на допунско снабдевање. 

Допунско снабдевање користе ударници путем допун-
ске карте за снабдевање која им се издаје приликом 
проглашења и важи за месец дана од дана прогла-
шења. 

Ближе прописе о допунским картама за снабде-
вање, о количини и врсти артикала и начину снабде-
вања -ударника, доноси Министар трговине и снабде-
вања ФНРЈ у споразуму са Министром рада ФНРЈ. 

Члан 11 ј 
Поред права и повластица из претходних чланова, 

Министар рада ФНРЈ, у сагласности са надлежним чла-
ном Владе ФНРЈ и Министром финансија ФНРЈ, може 
прописиван још и друга права и повластице за удар-
нике. 

Члан 12 
Директори предузећа односно старешине установа 

и надлештава дужни су да се старају за правилан од-
нос према ударницима у предузећима (установама, над-
лештвима) као и да им обезбеде пуно коришћење пра-
ва и повластица које им припадају по прописима ове 
уредбе. ^ 

IV. Завршне одредбе 

Члан 13 
Спорови из ове уредбе сматрају се радним спо-

ровима, а за њихово решавање надлежне су коми-
сије за радне спорове. 

Члан 14 
Овлашћује се Министар рада ФНРЈ да по прибзв-

љеном мишљењу Централног одбора Савеза синдиката 
Југославије, а у сагласности са Прегседником При-
вредног савета Владе ФНРЈ, донесе ближа прописе: 

1) о условима и начину додељивања почасног 
звања „ударни колектив" предузећима, самосталних 
погонима, радил житима, установе ма, групама и добро-
вољним радним бригадама; 

2) о условима и начину додељивања почасног зва-
ња ударника члановима добровољних радних бригада 
(фронтовски^ омладински^ и сл,); и 

3) о додељивању почасног звања „ударник" рад-
ницима Јаг јн- ЈАаде-на пословима који се према реше-
њу надлежног ресорног министра (претседпика ко-
митета) не нормирају. 

Члан 15 
Ближе прописе о поступку за проглашење удар-

ника, о виђењу е.р иде илије о ударницима, као и упут-
ства потребна за т р свођење ове уредбе донеће (Ми-
нистар рада ФНРЈ. 

Члан 16 
Даном ступања на снагу ове уредбе престају да 

важе сви досадашњи прописи о ударницима (Прав-ил-
ник о начину и условима за проглашење ударника у 
предузећима и установама — „Службени лист ФНРЈ" 
бр. 33/46 и Правилник о проглашењу ударники на Ом-
ладинско) прузи Шамац—Сарајево — „Службени лист 
ФНРЈ" бр. 32/47). 

Члан 17 
Ова у,редба ступа на снагу даном објављивања у, 

,.Службеном л и с у Федеративне Народне Републике Ју-
гославије". 

31 августа 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослввије 
Јосип Броз-(ито, с. р. 

Министар рада, 
Љубчо Арсоо, с. I). 
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595, 
На основу чл. б Уредбе о јединственим ценама, у 

Лези чл. 2 Уредба о продаји пољопривредних произ-
вода са правом на куповину одређених ипдустриских 
производа по нижим јединственим ценама, на пред-
лог Претсединка Привредног савета Владе ФНРЈ, Вла-
да ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА ВИНА И 
ГРОЖЂА ЗА ПРЕРАДУ 

1) Овлашћена 01купна предузећа и задруге купо-
ваће сд произвођача вино и грожђе за прераду по 
следећим државним (везаним) ценама: 

В и н а : 
Дин. за 

1 малиган 
, ' 1 Група: траминац, рајнски ризлинг, сви 
бургундац сви мускат , совињон са семијо-

-ном, радгонска ранила (бувие); мословац 
(фурминт-шипон), велтлинац са бачког песка, 

(багрина, талијански ризлинг (грашевина), мара-
нпцна, грк, вугава, дингач са Поступа и Жу-
љана, кабернет, истарски теран, кратки теран, 
жлахтина са отока Крка, руландец, силванац 
зелени, малвасија изнад 13 малигана, гамеј, 
рпзванец, зеленац, токај истарски, жилавка, 
блатина, црмничко, прокупац изнад 13,5 мали-
г н а , тиквешко изнад 13,5 малигна , стануши-
на изнад 13,5 малигна, охридско црно изнад 
13,5 малигана — 1,20 

11 Група: прокупац испод 13,5 малигна, 
^ Л и к о в н а , рортугизац^ смедеревка, шасле 
!(племенка), креаца, скада^кЗ. Е"5""?Д, ^ва ј,ЛЗЈ^ 
матинска и истарска вина изузев са Неретве' 
и Понавља, малваеија испод 13 малигна , бела 
клена, најбурговац, сво! велтлинци, нинела, 
ребула, метличка и долснска черника, випав-
чаи, бизелчан, бена, кркошија и остала херце-
говачка вина, тиквешко испод 13,5 малигна , 
станушиш испод 13,5 малигана, охридско 
црно испод 13,5 малиганг 0,90 
г III Група: црвена динка са имуног песка , 
(кевединка), пловдина, црвена сланкамена, 
храл^вина, вина са Неретве и Понавља — — 0,60 

(. IV Група: зеленика, белина, бела сламку 
ценка, бела динка, мирковача и друге квак-
титетне сорте вина — — 0,45 

м Цене се подразумевају за здраво, једанпут оте-
чене вино. 

Н За све количине вина I, II и III групе које се не 
ј испоруче, контрахирају или продају до 31 децембра 
ј 1949 године, предње цен^ се смањују, и то: код I групе, 
,еа Дин. 0,37 по малигану; код II групе за Дин. 0,23 
по малигану; а код III групе за Дин. 0,10 по малигану. 
? 2) Цене из тач. 1) су просечне. Министри др-
жавних набавки народних република, у сагласности 
са министром пољопривреде народне републике, могу 
у оквиру горњих одређених просечних цена пропи-
сати више или ниже цене (са отступањем до највише 
.20%) за поједине врсте вина унутар исте групе, воде-
ћи рачуна о специфичним условима производње и от-
купа у народној републици односно у појединим вино-
ГОрјима. На овај начин прописане цене по врстама 
вина, а с обзиром на планом предвиђене количине за 
откуп, треба да дају одређену просечну цену за до-
тичну групу вина. Калкулације прописаних цена по 
врстама вина, републичка министарства државних на-
бавки треба да доставе на накнадну сагласност Ми-
нистарству државних набавки ФНРЈ. 

Министри Државних набавки народних република, 
у сагласности са министром пољопривреде народне 
републике, прописаће минималне услове за квалитет 
појединих врста вина, имајући у виду укус, арому, 
буке, боју, градацију, испарљиве киселине и остале 
карактеристичне особине појединих врста вина. Уко-
лико вино из једне групе не испуњава квалитетне ус-
лове прописане за ту врсту вина, оно ће се откугши-
вати по одређеној просечној цени, следеће ниже гру-
пе, уколико је то вино иначе способно за коНзум. 

3) Грожђе за прераду: 
Дин. 

за 1% шећера 
Према групама за вино: 

I група 0,47 
II група 0,35 

III група 0,23 
IV група 0,18 
Предње цене су просечне и одређене су на бази 

рандмана од 65 литара једанпут оточеног вина од 100 
кг грожђа и 20% шећера. 

Отступања од горњег ра,ндмана обрачунаће се. 
Начин обрачуна прописаће Министар државних на-
бавки ФНРЈ у сагласности са Министром пољопри-
вреде ФНРЈ. 

Министри пољопривреде народних република, пре 
почетка бербе 1949 године, установиће просечан ранд-
ман за поједине групе грожђа за прераду на под-
ручју народне републике односно на подручју поје-
диних виногорја. 

Министри пољопривреде народних република, у са-
гласности са министром државних набавки народне 
републике, одредиће дан почетка бербе на подручју; 
народне републике односно на подручју појединих 
виногорја. 

4) Цене из тач. 1) и 3) ове наредбе подразуме-
вају се франко вагон, шлеп или магацин овлашћеног 

ћ ј ^ д х М а . . ( о д н о с а Шршк. М Ш ет^ 
'думу између откупног предузећа (оди9сно задруге) 
и произвођача. - - -.,т 

5) Ближе прописе за спровођење ове наредбе до-
носи Министар државних набавки ФНРЈ. 

6) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике . Југослвије" . 

IV бр. 7520 
29 августа 1949 године 

^ Београд - — , . 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник 

ЈШ?Г савета Владе ФНРЈ, 
5брис Кидрич, с. р. 

596. 
На обнову чл. 6 Уредбе о јединственим ценама, 

а у вези чл. 2 Уредбе о продаји пољоп,ривредних 
производа са правом на куповину одређених ин-ду-1 

стриских производа по нижим јединственим ценама, 
на предлог Претседника . Привредног савета Владе 
ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

0 ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА РАКИЈЕ И 
' СУВЕ ШЉИВЕ 

1) Овлашћена отк,упна предузећа и задруге купе-
в а ђ ^ о д " п^изВођача (ракију и суве шљиве ,ио следе-
ћим државним (везаним) ценама: V' 
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Г - и Ш ^ , 

. Ракија: Дин. за Југославије", а плаћање по њ о ј почиње од 1 септем-
, 1° јачине бра 1949 годгне. 

Све врсте ракија (шљивовица, комовица ^ - - , ^ л 
и од осталог воћа) : р" ' 

а ) до 40° јачине — — — — — — — — 0,46 3 1 августа 1949 године 
б) преко 40° јачине 0,54 Београд , 
Суве шљиве: Дин. Претседник Владе ФНРЈ 

за 1 кг и Министар народне одбране, 
Оригинална роба: - Маршал Југославије 
Крупноћа! Јосип Броз-ТитоЈ С. р, 
70/ 75 — 16,50 , Претседник 
75/ 80 15,80 Комитета за законодавство и изградњу 
80/ 85 15,10 народне власт! Влад^ ФНРЈ, 
85/ 90 14,40 Едвард Кардељ, с. р. 
9 0 ' 9 5 13,70 — 
95/100: 13,— 

ККУ105' 12,30 1 598 . 
105'ПО 11,60 , , ; . , л 
1 1 А ; 1 0 Л ' 1 л п л На основ? чл. 6 п 7 Уредбе о склапању уговора 

, 1 1 0 / 1 2 0 1 0 ' 9 0 у привреди („Службени лист ФНРЈ" бр. 103/46) из-
меркантил (преко 120) 10,20 дајем " 

2) Ове цене важе франко вагон, шлеп или мага-
цин откупног ' предузећа (односно задруге), према 
споразуму ,између откупног предузећа (односно за- Н А Р Е Д Б У 
друге) и произвођача. ^ 

3) Бл,иже прописе за спровођење ове наредбе до- ' 0 СКЛАПАЊУ ПРЕДУГСВОРА ЗА ПЛАН 
носи М т петар државних набавки ФНРЈ. 1950 ГОДИНЕ 

4) Ова наредба ступа на снагу даном о б ј а в и л а - у ц и љ у п р а в и л н е разраде плана производње у 
ња у „Службеном листу Федеративме Народне Репу- односу на асортиман и квалитет потребно је да у 
блике Југославије . обиму датих директивних годишњих квота производ-

IV бр 7449 њ е и Расподеле сви произвођачи и потрошачи укљу-
' чи во и Министарство спољне трговине ФНРЈ (увоз 

24 августа 1У49 године 'ц извоз) приступе склапању предуговора за 1950 го-
" Београд ^ Дину за све привредне гране. 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, I 

^ Ј ј г г о с л а в м Ј ^ Предуговори ће се вршити за следеће категорије 
ЈГоШ Броз-Тито, с. р. п о т ^ ш Г 

Претседник а) материјал за репродукцију (предмет рада) ; ^ 
Привредан^ савета Владе ФНРЈ, б ) инвеСтициона опрема тј . машине и уређај ; 

К л л 1 „ . 1 /итии г ^ в ) индивидуалне потрошња укључујући ту и ван-
Борис Кидрич, с. р. тржишне потребе; , 

. г) потребе Југословенске армије и осталих слич-
них потрошача. 

Од предуговарања изузима се једино материјал 
намењен за инвестиционе радове пошто планови гра-
ђења још нису утврђени, но ради обезбеђења асор-

На основу чл. 7 Уредбе о принадлежностима др- тимана потребног за инвестиције, главни извођачи ин-
жавних службеника, на предлог Претседника Комитета вестиционих радова требају се повезати са основним 

(еа законодавство и изградњу народне власти Владе произвођачимз и дати оријентацију потребних асор-
ФНРЈ, издајем тимана. Основни произвођачи дужни су обезбедити 

' та ј асортиман. 

Н А Р Е Д Б У 

о ИЗМЕНИ ОСНОВНИХ ПЛАТА ЗА ЗВАЊЕ АРБИТАР 
У ПРАВНОЈ СТРУЦИ 

јЈ.7'г. 1) Основне плате за звање арбитар у правној 
струци предвиђене у чл. 3 под Г) Уредбе о принадлеж-

Јностима државних службеника („Службени лист ФНРЈ" 
бр, 54/49) мењају се и одређују у следећем износу: 

а) арбитар среске (градске) арбитра-
жу же 4.500-5.500 
б) арбитар обласне и покрајимске 

арбитраже 5.500—6.000 
в) арбитар републичке арбитраже 7.000 
г) арбитар савезне арбитраже — — 8.000 
2) Ова наредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 

II ' 
База за склапање предуговора је расподела кои-

тингената Савезне планске комисије и квоте плана 
производње за 1950 годину. 
: Потрошачи ће склапати предуговоре у оквиру до-
дељених квота само за оне количине које су им 
стварно потребне за извршење постављених им пла-
нова. 

Они потрошачи материјала за репродукцију који 
расподелом СсБезне планске комисије нису добили 
континенте за 1950 годину, а имали су их у 1949 
години склониће предугоборе за количине које су веће 
од минималних на бази контингената 1949 године на 
терет резерви Савезне планске комисије. Материјал 
чија је количина мања од минималних количина обе-
збедиће се из контингената Савезне управе сервиса. 
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Предуговарање за инвестициону опрему вршиће 
се исто тако на бази коитингената Савезне планске 
комисије за 1950 годину с том разликом, што ће По-
трошачи моћи предуговарати и веће количине од кон-
ти-нгената а на бази одобрења својих надлежних са-
везних ресора, односно републичких планских коми-
сија. „ 

Предуговори ће се закључивао и за оне врс^е по-
треба које нису могле бити контингентнране од стра-
не Савезне планске комисије, а које су утврђене ра-
нијим договором између појединих произвођача у 
сврху кооперације. Количине производа из ових пре-
дуговора, произвођачи ће приказати као предуговор 
рени вишак, тако да се назначи роба за коју је извр-
шено дотично предуговарање. 

Произвођачи ће у том случају то исказати у свом 
билансу као вишак предуговорених количина. 

II Ј У 
III 

Основни потрошачи предуговараће са основним 
пронзвођачима само квоте материјала за репродукцију 
изнад минималних количина док ће се квоте испод 
минималних количина предуговарати преко сервиса и 
ТФ: како за материјал из домаће производње, тако и 
за материјал из увоза. Минималне количине одређују 
се према крајњем кориснику. 

Иредуговарање минималних количина вршиће се 
на следећи начин: 

1. Основни потрошач републичког значаја (локал-
ног) своје минималне количине предаје на предуго-
варање сервисима на територији своје народне репу-
блике без обзира где :е налази и којег је значаја 
произвођач. 

2. Основни потрошачи савезног значаја који има-
ју континенте испод минималних количина предају, 
иа предуговарање те количине оним се,рвисима на чи-
јем се подручју налази крајњи корисник тих коли-
чина. 

3. Остали потрошачи савезног значаја који немају, 
производни карактер пријављују минималне количине 
за предуговарање Главној дирекцији за снабдевање 
Народне Републике Србије, Београд. 

4. Сервиси примају пријаве минималних количина 
од 22 августа до 6 септембра 1949 године. 

5. Поред ових минималних количина сервиси пред-
уговарају своје континенте као сваки други основни 
потрошач. 

IV I 
Теадичка обавештавања тећи ће ради скраћивања 

рокова на следећи начин: 
1. Главни потрошач обавестиће основног по-

трошача колико и код кога главног произвођача му 
се додељују контингенти. 

2. Главни произвођач обавестиће основног про-
извођача о расподели његове производње. 

На основу тих обавештења основни потрошачи 
упућују, своје претставнике са званичним докумен-
тима основном произвођачу, односно произвођачу но-
сиоцу уговарања на предуговарање. Носилац угова-
рања за савезне ресоре су генералне односно главне 
дирекције дотичног ресора, изузев предуговарања за 
угаљ као ц електричну енергију која ће се обавити 
у Министарству рударства ФНРЈ, односно у Мини-
старству електропривреде ФНРЈ у које ће производне 
дирекције послати своје претставнике. 

Уколико има неки савезни ресор више дирекција 
које производе исте врсте материјала то ће савезни 
ресори за тај случај организовати уговаран.е за те 
дирекције на једном месту. 

Носиоци уговарања за републичку производњу су 
одговарајуће републичке дирекције у које ће сви ос-

тали произвођачи те републике упутити своје прет?, 
ставнике, таке да се предуговарање врши на једном' 
месту. 

1. Производи црне металургије предуговараће се 
како за контингенте из домаће производње тако и1 
за континенте из увоза у Генералној дирекцији црнеј 
мсталургије у коју ће Министарство спољне трговине 
упутити своје претставнике. :'ј 

Сви потрошачи ће предати Генералној дирекцији 
црне металургије спецификације додељених контине-
н т а како за домаћу производњу тако и за увоз до; 
15 септембра 1949 године. 1ј 

Потписивање предуговора извршиће, се након би-; 
лансирања Генералне дирекције црне металургије и 
Министарства спољне трговине тј. од 18 до 22 сеп-1 

тембра 1949 године где ће уједно бити ,потрошачимај 
саопштено које спецификације добијају из домаће' 
производње а које из увоза. ^ 

2. Производи електроиндустрије предуговараће се 
како за континенте из домаће производње, тако и 
за континенте из увоза на једном месту и то у Ге-
нералној дирекцији савезне електроиндустрије у коју; 
ће Министарство спољне трговине и народне репу-
блике упутити своје претставнике. 

3. Предуговарања за квоте широке потрошње свих 
грана производње извршиће се за целокупну произ-
водњу народне републике, осим за производњу по 
плану II. 

За оне производне гране за које постоји репу-
бличка производна дирекција предуговарање ће се 
извршити у тој дирекцији тј. у тој дирекцији саку-, 
пиће се одређеног дана сви произвођачи дотичне гра-1 
не на подручју народне републике и извршити пред-Ј 
уговарање са свим корисницима квоте широке по-^ 
трошње. За гране где не постоје републичке произ-' 
водне дирекције одредиће планска комисија народне-
републике произвођача код кога ће се извршити ово 
истовремено дредуговарање. 

Предуговарање за квоте широке потрошње свих 
грана производње извршиће се: 

у Народној Републици Словенији од 1 до 3 сеп-
тембра, 

у Народној Републици Хрватској од 4 до б сеп-
тембра, ' 

У Народној Републици Србији од 7 до 9 сеп-
тембра, 

у Народној Републици Босни и Херцеговини. Ма-
кедонији и Црној Гори на дан 10 септембра о. г. 

Предуговарање у савезним производним дирекци-
јама и у Министарству спољне трговине ФНРЈ извр-
шиће се од 1 до 10 септембра. Изузетно од овога 
предуговарање за производе црне металургије и елек-
троиндустрије извршиће се према пропису одељка 5 
тач. 1 и 2 ове наредбе. 

За све оне артикле чија је продаја из производње 
уобичајена по узорцима произвођачи ће за предуго-
варање спремити колекције узорака. 

Предуговарање за квоте широке потрошње извр-
шиће се по планираним групама „Номенклатуре про-
извода индивидуалне потрошње за 1950 годину" и у, 
смислу објашњења уз ту номенклатури 

Све горе наведено важи и за прсдуговарање квота 
за вантржишне потребе. 

VI 
Прсдуговори ће се закључивао у односу на ро-

кове испоруке само са оријентацијом на кнартале. 
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I , . VII 
Предугорарање ће се вршити изузев на горе на-

ведене случајеве до следећих рокова: 
1.3а инвестициону опрему до 10 септембра 1949 

године; 
ј. 2. За предмете индивидуалне потрошње укљу-
ч и в ш и и Министарство народне одбране до 12 сеп-

тембра 1949 године; 
3. За материјал за репродукцију до 15 септембра 

1949 године. 

У!П 
По завршеном предуговарању произвођачи и по-

трошачи известиће Савезну планску комисију о резул-
татима предуговарања. Упутство о пријављивању ре-
зултата предуговарања даће се накнадно. 

Бр. 15454 
24 августа 1949 године 

Београд-
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ и 
Претседник 

Савезне планске комисије, 
Борис Кидрич, с. р. 

' 599. 
На основу чл. 14, а у вези чл. 8 Уредбе о планској 

употре-би готовог новца у привреди од 14 августа 1948 
године („Службени ЈКИСТ ФНРЈ" бр. 71 од 21 августа 
1948 године), издајем 

Н А Р Е Д Б У 

ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА КА-
СЕНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 0КТ03АР-ДЕЦЕМБАР 

1949 ГОДИНЕ 

I. У циљу састављања касеног плана Народне бан-
ке ФНРЈ за период октобар-децембар 1949 године, 
предлог плана примања и издавања готовог новца — 
касенн план — за период октобар—децембар 1949 го-
дине дужни су да саставе и да поднесу пословним је-

' диницама државних банака код којих имају текући 
или други рачун, и то: 

1) еви обавезни имаоци текућег рачуна: 
а) државна привредна предузећа; 
б) генералне дирекције, главне дирекције, ди-

рекције и управе као административно-опе-
/ ративни руководиоца, 
в) задруге, задружни савези и њихова преду-

зећа; 
г) друштвене организације, почев од централ-

них руководстава па до среских и њима рав-
1 них организација, као и њихова привредна 

предузећа; 
2) имаоци буџетских и инвестиционих акредитива 

г и инвестиционих (буџетских и банкарских) кре-
дита; 

3) месни народни одбори. 
II. Предлог касеног плана за период октобар-де-

цембар 1949 године саставиће обавезни подносиоци из 
тач. 1. ове наредбе према прописима Упутства за са-
став и подношење предлога касеног плана за 1949 го-
дину (М. ф. број 41534 од 16 новембра 1948 године 

^ — „Службени лист ФНРЈ" бр. 102 од 24 новембра 1948 
године). 

Предлози се морају поднети банкама у року од 
12 до 16 септембра 1949 године. 

III. Против обавезних подносиоца предлога касе-
ног плана из тач. I. ове наредбе, који банци не под-
несу предлог касеног плана у року одређеном у ст. 2 
тач. И, ове наредбе, биће покренут поступак на ос-
нову чл. 12 и 13 Уредбе о планској употреби готовог 
новца у привреди. Истовремено, банке ће поступити 
у смислу прописа ст. 2 тач. II Упутства за извршење 
Уредбе о планској употреби готовог новца у привреди 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 99 од 13 новембра 1948 
године). 

IV. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеног листу Федератшне Народне Ре-
публике Југослвије" . 

Бр, 27500 
25 августа 1949 године 

Београд 
Министар финансија, 4

 ч 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

1 Министарство лаке индустрије ФНРЈ, по изврше-, 
ном сравњењу са изворним текстом установило1 је дај 
се у тексту Наредбе о државним (везаним) ценама/ 
индустриског биља по врсти и квалитету рода године/ 
1950, објављене у „Службеном листу ФНРЈ", бр. 72 од 
27 августа 1949 године поткрала ниже наведена гре-
шка, те даје следећу 

И С П Р А В К У 
"1 

НАРЕДБЕ О ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА 
ИНДУСТРИСКОГ БИЉА ПО ВРСТИ И КВАЛИТЕТУ 

РОДА ГОДИНЕ 1950 
У тач. 1 у последњем реду, уместо „Семе конопље 

за сетву 2.200.—" треба да стоји „Семе лана за сетву 
2.200.—". 

Бр. 8751. — Из Министарства лаке индустрије 
ФНРЈ, 29 августа 1949 године. 

ОД-ЛИКОВА. Н ^ 
На основу мл. 2 Закона о орденима и медаљама, 

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

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

народ у току народноослободилачке борбе одликују, 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
БОЈ. обвезник Цверље Петра Динко. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. капетан Мартиновић Франка Антун; 
рез. потпоручник Доњерковић Донка Анте; 
рез. заставник Пировић Антуна Никола; 
инвалид Андријић Антуна Иван; 
вој. обвезник Бурмас Франка Антун; 
инвалид Бурмас Франка Франко; 
вој. обвезник Цверље Петра Динко; 



Стра-на 1052 — Број 73 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ лист Среда, 31 август 1949 

инвалид Цртинић Франков Кузма; Прижмић Јурја Антун, Радаић Томе Антица, Шеговић 
пој. обвезник Дужевић Николе Стјепан; Николе Младен, Сепаровић Ивана Мариј, Селаковић 
инвалиди: Фарчић Ивана Никола, Милат-Христо- Вицков Иван, Тврделић Ивана Анте (млађи), Томас 

вац Петра Недељко, Протић Антуна Иван, Шепаровић Лорве Кузма, Телента Луке Петар, Жувела Антуна 
Франка Кузма, Шепаровић Марина Марко, Шабић Ан- Будимир, Жувела Кошће Милош, Жанетић Франка 
туна Богдан, Жувела Марка Иван и Жувела Ивана Саво и Жанетић Кузмина Анђелка. 
Миро. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: . в о ј о б в е з н и ц и . Б а р о в и ћ В и ц к а ф р а , н о , Б а ч и ћ И ј М И 

рез. капетан Мартиновић Франка Антун; нов Петар, Бјеловуцић Николе Никола, Бјеловуцић 
рез. потпоручник Доњерковић Донка Анте; Балда Живан, Брчић Ивана Анте, Цвјетан Васиља Ми-
рез. заставник Нобило Антуна Јерко; лан, Мирјам Љубе Мате, Дежуловић Анте Мате, До-
рез. заставник Пировић Антуна Никола; дић Раде Лука,Дукић Јована Паво, Ђелић Јуре Иван, 
рез с4. водник Падован Антуна Марко; Гавринић Франков Миљенко, Кнежевић Антуна Антун, 
рез. водници: Драгојевић Стјепана Франко, Гла- Пекић Антуна Винко, Сетка Јурја Анте и Телента 

вочић Ивана Антун. Маринковић Ивана Марко и Пет4 Луке Петар, 
ковић Антуна Раде; 

рез. мл. водник Цетинић Марка Иван; Бр. 125 
вој. обвезници: Анић Антуна Ловре, Андријић Ан-' 20 јуна 1949 године 

туна Иван, Бунета Томе Павал,Бурмас Франка 'Антун; Београд 
Бурмас Франка Франко, Бошковић Николе Николу Секретар Претседник 
Бачетић Кате Марко, Баоцот Марина Антун, Барчот ч р. н ' 
Франков Петар, Бачина Фране Франо, Цетинић Николе М. Перуничић, с, р . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ д р И. Рибар, с ^ у . 
Драго, Цртинић Франка Кузма, Цетинић Франка Ди^- I 
ко, Чубрило Гојка Миле, Дужевић Николе Стјепан; 
Драгојевић Франка Франко, Франуловић Марка Мар- I Ј " ! Л \ 14 \ 4 V Х Н ^ Т Г ^ Т Х Д 
ко, Франуловић Кузме Мојсија, Франушић Антуна ИО Ч-УХ 2 ЛА ЕХ ГТ МЛ ЛгЈЦ^Пг 
Јозо, Франић Вицка Перо, Фарчић Ивана Никола, Гу-
цић Антуна Адо, Гранић Јурја Тадија, Годиновић Ан- НД РИА НИХ" РГПУР. \ Н К"Л 
дре Јосип, Гавранић Јурја Јурај, Ивеља Антуна Тон- Н ^ Л А Ч / Х Д Ј Ј Л А Г Ј . I I 1 ЛЈУХГ 1 1 \ К Л 
ко, Јоковић Ивана Данијел, Јоковић Петра Петар, Ја- НАРОДНЕ НОВИНЕ 
сприца Матица Ванда-Пикулић и Јоковић Петра Мате; СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

Ковачевић Мате Марија; ХРВАТСКЕ 
вој. обвезници: Косовић Ивана Душан, Калафато- , , „ 

вић Ника Антон, Мирошевић Антуна Анте, Храстовац „Народне новине , службени лист Народне Репу-
Петра Милан, Милат Антунов Винко, Милат Иванов блике Хрватске у броју 63 и 64 не.ма службеног дела. 
Анте, Мариновић Јозе Никола, Мариновић Јосипа Дра- У бР°ЈУ 65 од ЈО августа 1949 године објављу,ју: 
го, Мариновић Антуна Владо, Мариновић Петров Мар- Уредбу о организацији и надлежности Комисије 
ко, Петковић Марина Марин, Петковић Антуна Андри- државне контроле Народне Републике Хрватске; 
ја, Пекић Антуна Маток, Протић Антуна Иван, При- Уредбу о организацији и надлежности Бироа за 
жлић Јурја Антон и Радомиљац Антуна Јаков; притужбе и предлоге Комисије државне контроле На-

Радаић Томе Антица; родне Републике Хрватске; 
Во ј, обвезници: Сурјан Франка Анте, Сарделић Уредбу о оснивању Рибарског техникума. 

Франка Петар, Сеговић Николе Младен, Симуновић — д и - — , д а 
Антуна Франко, Сепаровић Ивана Мари ј, Сепаровић 
Франка Кузма, Сепаровић Марина Марко и Сепаро- С А Д Р Ж А Ј ! 
вић Јурја Јурај ; " г , 

Сепаровић Антуна Франа; страна 
пој. обвезници: Сепаровић Вицков Иван и Сабић 593. Уредба о п е т а м а радника и ученика запо-

Антуна Богдан; слених на позорницама, у/ филмским ате-
Тулић Јакова Марија; љеима и радионицама позоришта и филм-
вој. обвезници: Тврдеић Ивана Анте, Томас. Ло- ских предузећа 1045 

вре Кузма, Телента Јерка Недо, Табани Франка Кузма, 594. уредба о додељивању почасног звања 
Влатковић Франа Срећко, Влашић Петров Вицко, Зак- ударника — — — — — — — — — — — 1046 
вик Јур,а Јурај, Занети!, Франка Саво, Жувела Антуна ж Наредба о државним (везаним) ценама 

596. Наредба о државним (везаним) ценама 
МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: р а к и ј е ^ с ^ в е ш л , и в е 1 0 4 8 

рез. ст. водник Радован Антуна Марко; 5 9 7 , Н а р ^ а 0 и з м е н и основних плата за зва-
рез. водници: Јасприца Матов Еразмо и Петковић њ е а Р б н т а Р У п Р а в д ° Ј С Т Р У ^ 1 0 4 9 

Антуна Раде; 598. Наредба о склапању предуговора за план 
сој. обвезници: Бјеловуцић Миха Обрен, Боснић 1950 године 1049 

Гргура Тихомир, Бошковић Николе Никола, Баћиш гПО „„ „„„ 
Николе Марко, Барчот Франка Петар, Бербер Вујин 5 9 9 ' Н а Р е д б а 3 3 састављање и подношење пред-
а л а . , , Цетинић Франка Динко, ,Чубрило Гојка Милс, а Ј а с е н

1 ° ^ 0
п л а н а з а п е р и о Д о к т о б а Р -

,Чир јак Љубе Мате, Драгојевић Франка Франко, До- Децембар 1949 године 1051 
диг Раде Лука, Фарач Антуна Анте, Гавринић Франка Исправка Наредбе о државним (везаним) це̂ -
Миљенко, Јоковић Петра Петар, Мариновић Јозе Ни- нама индустриског биља по врсти и ква-
кола, Милат Иванов Анте, Мариновић Антуна Владе, литету рода године 1950 — 1051 
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Изда,вач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова ул. бр. 20. 
— Директор и одговорни уредник Слободан М, Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20. — 

Штампа Југословенског штампарско? предузећа, Београд 


