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315. 
Ради спровођења чл. 5 и 9 У,редбе о служби рад-

ничког снабдевања, Влада ФНРЈ, на предлог Мини-
стра трг осине и снабдевања ФНРЈ и Министра по-
•љеиривреде ФНРЈ, прописује 

У П У Т С Т В О 

о ЕКОНОМИЈАМА ПРЕДУЗЕЋА. УСТАНОВА И 
НАДЛЕШТАВА И О ЕКОНОМИЈАМА НАРОДНИХ 

ОДБОРА 

— Економије државних привредних предузећа, 
установа и надлештава 

1) У циљу побољшања снабдевању својих рад-
ника, службеника и намештеник а, као и њихових 
ужих породица, држав,на привредна предузећу уста-
нове и лаѕдлештвч оскиве ју еко--вамиј«. 

Угоститељска предузећа могу оснивати еконо-
мије ради побољшањ-а исхране сво-јих гостију. 

С-индикалне организације (форуми) које имају 
своје домове за одмор односно" 'осторашак могу осни-
вати е мотао ми.је за ,побољшање исхране својих план-
кова мејн се одмарају односно опорављају у тим до-
мовима. 

2) Решење о оснивању економије доноси дирек-
тор п,редузећа! односно старешина) установе или над-
лештва. 

3) Административно-оперативни руко,водиоци, као 
и министарства и комитети владе могу оснивали еко-
номије за снабдевање својих радника и службеника* 
као и за снабдевање радника и службеника преду-
зећа и установа којима оки руководе. Решење о 
оснивању таквих економија доноси надлежну ре-
сорни министар (претседник комитета) у сагласности 
са Ми,нистром пољопривреде ФНРЈ односно мини-
стром пољопривреде наредне републике. 

i 
4) Два или више државних пред,узећа, установа 

и надлештав,а могу споразумно основати заједничку 
економију. Оснивачи су дужни да закључе писмени 
уговор с оснивању заједничке економије!, о међу-
собним обавезама и односима, као и о начину руко-
вођење. 

5) Економије посл,ују по принципу привредног, 
рачуна. 

6) Економије предузећа, установа и надлештава: 
односно синдикални* организација обавезно се ре-
гистр,ују код градских односно среских народних 
одбора на чијем се подручју налазе односно на чи-
јем се подручју налази већи део тих економија. При-
јава о регистрацији мора се -поднети у року од 15 
дана сд дана доношења решења о оснивању. 

Економије које су осно в,ане до ступања на снагу; 
овог упутства дужне су да изврше регистрацију у 
смислу претходног става у року од 15 дана сд даш 
ступања на снагу овог упутства!. 

Економијава које се не региструју у овом реку 
не меѓу се ставити средства на располагање. 

7) Министар по-љопривреде ФНРЈ, у сагласности 
са Претседник ом Савезне планске комисије, пропи-
саће оквирне норме за величину земљишна која ће 
се додељивати економија MIJI, сразмерно' броју рад-
ника, службеника) и намештеника који ће се са њих 
снабдевати. 

При претседништву владе народне републике,, 
основаће се комисија који ће одређивати, у грани-
цама прописаних оквирних норми, земљиште и ње-
гову величину, које ће се додељивати појединим еко-, 
комитама. 

У сву комисију улазе претставници: прете е дин-
га тв a владе народне републике, министарства по-
љопривреде, министарства . трговине и снабдевања 
u аро с.т- рилу одбора савеза синди-
ката ил родно 

Против одлуке коинце! донете у вези cu доде-
л,ив ање м земљишта, сасеца' предузећа, установе и 
надлештва могу уложити ж »добу Министру пољопри« 
вреде ФНРЈ. 

II. — Економије народних одбора 
8) У индустриским центрима и у местима, у мо-

јима живи »»ћи, број радника', службеника и наме-
штеним, МАСНИ, срески и градски народни одбори 
оснивају економије које служе потребама снабде« 
вања становништва!. 

9) Економије н,аредних одобре* оснивају' се и 
п,ослују по прописима Основног закона о државним 
привредним предузећима. 

III, — Заједничке одредов 
10) Снабдевање са економија предузећа, уста-

нова и надлештава односно синдикалних организа-
ција, као и О} екон,о-мија народних одбора', сматра се 
допунским снабдевана ем и не урачунава се у коли-
чине које се доби-јају у обезбеђеном снабдевању. 

11) У циљу снабдевања, економији средствима зв 
производњу основаће се у свакој народној р е п,у5 л ЈА-. 
ци посебни сервиси. Сервиси ће, у оквиру додеље-
них конгпиигенатз за еко,номије на територији н-аред-
не републике, закључивао уговоре ог ine јединим 
произвођачемa и са појединим економија ма. 

IV. — Прелазне и завршне одредбе 
12) Министар пољопривреде ФНРЈ прописаће 

упутства за израду планова производње одности 
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шанова рада, а Министар финансија ФНРЈ за из-
раду финзнсиских планова, као и о рачуноводствеком 
пословању економија. 

13) Ближе прописе за спровођење овог уп утех-,а 
донеће Министар пољопривреде ФНРЈ у сагласности 
са П р ет с едни KIĆU Привредног савета Владе 'ФНРЈ. 

14) Ово упутство ступа на снагу даном пбјављи-
вања. у „Службеном листу, Федеративна Народа« 
Републике Југославије". 

Бр 3-634 
27 априла 1949 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с, р, 
Министар трговине и снабдев,ања, 

Осман Карабеговиќ с. р. 
Министер пољопривреде, 

ниж. Мијалко Тодоровић, с. р. 
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же се одре,дити у случају саобраћа.јне сметње или 
када то захтева хитност и важност службеног пос.та. 

ЧЛ.Н 5 

У нг&огу за. службено путовање мора се насести 
породично и рођено име припадника народне мили-
ције, чин и положај, дан »поласка, a по могућности 
и рок трајања путовања, саобраћајну средство »соје 
сг употреблив-а«, као и циљ путовања сем у случају, 
кад је оно поверљиве природе. 

Члан 6 
За грађанска лид.а »at служби у на.родној мили-

цији, накнада тр-о шкопа испла&иваће се по пропи-
сима који важе за службена путовања it селидбе 
државних службеника 

Члан 7 
Накн-ада трошкова за службена путовања) и се-

лидбе припадника народне м.илиције у иностранству 
врши се П О прописима К О Ј И важе за службена! .путо-
вања и селидбе државних службеника у ииоетрар-
ство. 

На основу чл 'на 62 «t 93 Закона о народној ми-
лицији, у сагласности са Министром финансија 
ФНРЈ, пр описујем 

П Р А В И Л Н И К 

о ПУТНИМ и СЕЛИДБЕНИМ ТРОШКОВИМА I 
ПРИПАДНИКА НАРОДНЕ МИЛИЦИЈИ 

Ic — Опште одредбе 

Ci службена п у т о в ^ Ц И р ^ н е с т з службевања!, 
за сео.бу у случају премештаја из једног места у, 
друго, као и за одвојени живот од породице при--
радницима народне милиција припада! накнада тро'-
шкоза' по преписима овсг правилника. 

Члан 2 
Под службеним путовањем сматра се путовање 

•које припадник народне милиције изврши no налогу 
надлежног старешине ©a« места службовања ради 
извршења службеног задатка. Надлежни ста ; атина 
одлучује о потреби и тражњу службеног ИЈ'тов ања1. 

Кад су приватна лица дужна да по -постојећим 
трапи сима сносе трош.кове за излазак припадника 
народне, мил.иције, накнада се -одређује по пропи-сима 
стег правилника, уколико о томе ше постоје по.себни 
прописи. За, овакве случа,јеве мора се претходно, (по-
ложити кауција у приближно одговарајућем износу 
одређеном за накнаду. 

ЧлаШ 3 
Налог за службена путовања издаје ce, пех прак 

вилу, .писмено пре поласка на шут. Ако се, због хит-
ности посла који се има обавити, изда усмени, теле-
фо.нски или телеграфски налог, он се мор,а издати 
писмено*"и накнадно доставити .припаднику народне 
.милиције преко његов.е службене јединице или уста-
нове. Џ 

Члан 4 
Службено путовање може се наредити симо онда 

када се одређени načalo не може усташи о обавити 
редовним ад мин петр атичким путем. 

Редовно, се одређује онај начин службеног .путо-
вања чији су трошкови најмањи. Скупљи начин мо-

Ч 

IL — Накнада за службено путовање 

Члан 8 
Дневница претставка накнаду за издатке учињене 

на службеном путовању, изузев издатака за лични 
превоз. 

За; време службеног путовања! припадница!a на-
родне милиције припадају дневнице према тарифном 
разреду no коме примај.у плату, и то: 

из тарифног, разреда I—III 400.— динара; 
из тарифног разреда IV—IX 35Q— динара; 
из тарифног разреда X—XIV ЗОО.— ди.н.ар-а; 
из т.арифног разреда XV—XIX 250.—* динара} 
из тарифног разреда XX—XXIII 200.— динара. 
Срема процени" овекот конкретног случаја и под-

нетих доказа очносна из j за о'трошковима, надле-
жни наредбодасац im буџету може предвиђене из-
носе дневница из става. 2 овога члана у појединим 
случајевима повећали до 30%, водећи при: томе ра-
чуна ко тико! трошкови фа.ктички износе к да ли су • 
они би.ти оправдание. 

Члан 9 
Цела дневница припада припаднику народна ми-

лиције зл 24 часа боравка ван места службовања. 
Остатак прек-а 12 часова рачуна се као цела днев-
ница, преко 6 часова као niačiia: дневнице, док за оста-
так испод G часова ме припада накнада. 

Член IO 
Припаднику народне милиције, ком.а jie на слу-

жбеном путовању обезбеђена храна' у натури при-
пада 40%, a припаднику народне милиције, коме је 
обезбеђено одговарајуће бесплатно преноћиште, 60% 
од прописане дневнице. 

Припаднику народне милиције, коме је за време 
службеног путовања обезбеђен бесплатан стан и 
хр-ама у натури, »е припада! диев ниша. 

Член l i 
Дневница! не припада: 
1. — за службено путовању које се врти« на уда-

љеност до 3 км од места службовања/; 
2. — шрипадницнма родне милиције када обав-

љају службу у свом станичном рејону; 



Субота, 30 aпртл 1949 

3. — пр и и ади« ци tf а наро,дне милиције који оболе 
на службеном путоваху, од дана смештаја* у болни.цу 
до дава изласка из ње; 

4. — аш време прекида службеног путовања ради 
одмара! ц л и преноћишта, у случају да постоји могућ-
ност непосредног наста,вљања службеног путовања; 

5. — када се припадник народне милици,је за 
време трајања службеног путовања враћа у место 
сталног службовање) односно v место берчека, за 
време'док се налази на таквом%уту и борави у ме-
сту службовањ а односно у месту борав-ка; и 

6. — за време путовања' преко два! месеца, ако 
се око не врши тао наређењу Министра унутрашњи,х 
послова ФНРЈ односно тао наређењу министра уну-
трашњих пос ло,в'2 «г ip од не републике. 

Члан 12 
У случају задржавања на службеном путовању 

,због непредвиђених сметњи1, дневница припада за то 
вре,ме уз потврду службеног органа о узроку и тра-
јању задржавања. 

Припаднику народне милиције, који за време 
службеног путовања оболи теко да не мож$ вршити 
службу, a услед болести се не може вратите у место 
службовања нити се може сместити у болницу, при-
пада дневница! док болест граје. OBIO СЕ мора дока-
зати уверењем лекара у државној служби који је 
извршим преглед односно лечио оболелог припад-
ника народне милици;«. 

Члан 13 
За путовања припадника народне милиције у 

шкоде, на »курсеве и за полаг,ање испита!, која се 
врше ван масна! стал,ног службовања, припада днев-
ница само за време проведено н,а путу. 

Члан 14 
Припадницима наредне милиције када су на слу-

жбеном путовању издаће се бесплатни возиш карта 
или бар ирини чек, и то: 

из тарифног разреда I—Ш, за подсвесну одељка 
I разреда брзог или путничког воза или броде!; 

из тарифног разреда IV—ХН, за једно место I 
разреда брзог или путничког воза ит брода; 

из тарифног разреда XIII—XX, ла) једно место И 
разреда брзог или путничког воза или I разреда 
брода; и 

из тарифног разреда XXI—ХХШ, за једно место 
III разред-а "брзог или путничког воза или II разреда! 
Фројда. 

Члан 15 
Поа:: о на коришћење железнички% кола за сна). 

Бања имају припадници игро дне милиције из тариф-
ног разреда I до закључно VI. Остали припа,д ници 
•народне милиције, који по доласку у одређено место 
без претходног одмора треба одмах да приступе из-
вршењу поверених послова^ уколико надлежни ста-
решина го назначи У 'налогу за службено путова-ње, 
имају npateo на коришћење желвзничких кола за спа-
вање. 

Накнада за спава,ћа кола исплаћује се на основу 
карте ia коришћење кола за спа.вање 

Чла,н 16 
На,длежне старешине, ко;« издају излоге за слу-

жбена путовања, могу, мада то интереси службе зах-
тевају, издати одобрење да ce употреби државно 
превозно средство с којим се располаже. 

Надлежни наредбодавци, може наредити путова-
ње и авионом, C,IKO интерес службеног .посла то зах-
тева. 

ИЈ. — Накнада за селидбене трошкове 

Члан 17 
Припадници Mia народне милиције, који се преме-

штају у друго место службовања или постављану у 
службу ван места свога беровка, без обзира на уда-
љеност, припада накнада за стварне т,рошков-е иро* 
узроковане сеобом: 

1. — ако имају породицу на издрж,авању — је* 
дно-месечни износ одморне плате, *at ако немају по« 
родицу на издрж1а(Е»а1њу — дневница за, ефективно 
време путовања приликом дол,аска на нову дужност; 

2. — б армирани чек или доплата у готову за пре-
воз намештаја! и пртљага железницом или бродом, 
и то: 

а) самцу ,jo — — — — — I ООО кг тежине, 
б) са породицом до 2 члана — 5000 кг тежеле и 
в) са породицом преко два члана 7000 кг тежине, 

што ће доказати жиго,м утов-арне станице о ззанич« 
ном мерењу; 

3. — накна,да за лични превоз пр е мк пгт еног од-
носно постављеног и за сваког члана његове поро-
дице; и 

4. — накнада! за паков,ање и р.асстак,ивање леку-
ћанства, утовар, претовар и истовар, као и за превоз 
до ст,анице и обратно по утврђеним ценама' пропиоаи 
ним од надлежног органа за саЗку од свих услуга. 

Члан 18 
Накнада селидбених трошкова! премештено^ при-

па,днику народне мили,ције принуда од MecTiai ранијег 
до места новог службовања. 

Члан 19 
Ако се селидба ,може извршити железницом или 

бродом, не сме се употребити друго превозно' сред-
ство, осим ак,о б,-л овај! други начин био јевтинији 
или ама је саобраћај био прекинут, што се мора 
доказати. 

Ако се селидба врши другим превозним сред-
ствима накнада припада за стварно учињене тро-
шкове. 

Члан 20 
Накнада селидбених трошкова припада још и у 

следећим случајевима: 
1. — припадни цима народне м,илиције к-оји се 

пензионишу, и то од мест,а последњег службовања 
до места новог становања, и 

2. — породицама погинулих или умрлих припад-
ника' народне милиције, и то од места последњег слу-
жбовања! погинуле,г или умрлог до места настањења 
његове породице. Породици припада накнада! на коју 
би сг,мал о право умрло или погинуло лице. 

Право на накнаду из тачке I и 2 свог,а члана 
губи се, ако се селидба не изврши у року од 6 ме-
сеци, рачунајући од дана разрешења пензионирано«* 
припадника народне милиције односно од даНа ње-
гове смрти. 

Начелник Главне управе народне милиције Ми-
нистарства унутрашњих посло,ва ФНРЈ може из et-
Пра оданих разлога и после овога рока признати 
npateo на накнаду. 

Члан 21 
Под члановима породице, у смислу овог правил-

ника, подразумевају се само оне лица која са од-
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посним припадник о м народ«« милиције живе у за* 
ј еднаком кућвнству и која он стварно издржава. 

Члан 22 
Кад су об?, брачна друга припадници народна 

милиције или је јед«« од њих припадник н,ародне 
милиција a други државни службеник, оа се обо-је 
премештају из једног у друго заједн.ичко место слу-
жбс вања, у том случају само једно' од њих *«ма пра-
во »a н.енаду селидбених трошкова, a друго се сма-
тра као члан породице. Ово исто важи кад је један 
брач и,.ч друг пензионер. 

Ако се оваква! лица не премештају из истог ме-
сте службовања и у исто место службоиаиш, у том 
случају се за накнаду селидбених трошкова једаа 
брачни друг има сматрати ш о самац. 

Удовци и удовице без деце, као и брачни ДРУ4 

гови који живе одвојено услед брачних размириц,а, 
a немају деце, или их имају ал« нису код њих »a 
издржавању, :маггра!ју се у погледу права на нак-
наду селидбених трошкова као самци. 

Члан 23 
Накнада селидбених трошкова исплаћује се н* 

основу решења о ,премештају односно постављењу, 
a у случају смрти ил« погибије припадника) народне 
милиције, на оси ову Извода; из матичне књиге умрлих,, 
и налога надлежног наредбодавно. Ова се документа 
лр плажу уа р-ачун селидбених трошкова у оригиналу 
или ов-ереном препису. 

IV. — Накнада због одвојеног живота од породице 
Члан 24 

Припадници Mia народне милиције ко^и су преме-
штени односно постављени a имају (породицу на из-
државању, ZIKO у Н О В О М месту слузнб10|В«ња односно 
послабљења не добију стан за себе и св-оју породи-
цу, што морају доказати, припада месечна накнаде 
због одвојеног живота од породице, и то: 

из тарифног разреда I—Hl 2200.— динара, 
из тарифног р-азреда! IV—Vil 2000.— дрвара!, 
из тарифног разреда Vili—ХП 1800.—1 динара, 
из тарифног разреда ХШ—ХГХ 1600.— динара!, и 
из тарифног разреда XX—ХХШ 1500.— динара 

Члан 25 
Накнада због одвојеног живота од породице^ при-

пада од даш' дивљања ка »ову ЅужнзСт и траја до 
истека! месеца у исме је додељен стан. 

Додељивање crat»a дужан је припадник народне 
милиције одмак да пријави овом старешини. Исто 
rrUBBd дужан је да пријали старости ши: afro је доселио 
неродицу у месНѓо службовања и живи с њом и пр« 
'добијања стана. 

Припаднику народну милиције, који добије стан 
лсд условом да ранијем стамафђг надокнади трошко-
в е исељења, накнадите се и ти трбИГКбѕи. 

Члан 26 
Одредбе о накнад,и трошкова због одвојеног жи-

вота од породице • првмеилдааЅѕр се и у случајевима 
привремено*. урућивж&а* на ред у друго место; уко-
лико рад траје дуже од Mećeti Дана. 

П р и п и е н а ѕ и д а в м е v m У p r o место 
службовао)« до т ф . дада W c'e с м е т а т и ш о слу-
жбено путовање, те се исплаћује .пшвиица из члана 
8 овог побили ик a. 

Члан 27 
Ако премештени припадник н а р с ш ^ дилдјрје^ у 

случају мање удаљености од места ранијег службо-

вања, сваког дана одлази кући »a преноћиште може 
надлежни наредбодавац. решити да му се исплате 
стварни трошкови превоза К О Ј И не могу бити већи 
од I ООО.— динара месечно. 

Члан 23 
Кад припадник народне милиције, који ,прима 

накнаду због одвојеног живота од, породице, буде 
упућен на службено путовање дуже од 30 дана, нак-
нада трошкова због одвојеног живога од породице 
смањује се после 30 дана боравка ван места службо-
вања па до свршетка путовања, на стварни износ 
трошкова. 

Припаднику народне милиције на годишњем од-
мору не смањује се накнада sa трошкове одвојеног 
живота од породице. 

Члан 29 
Накнада због одвојеног живота од породице ис-

пла1ћ*;саће се на основу следећих докуменат-а!: 
1. — потврде да је припадник народне милиције 

поднео молбу за доделу стана и да му стан пије до-
дељен; 

2. — потврде из ранијег места службовање! при-
падника народне милиције, да јв у ранијем месту, 
службовања живео у заједници с породицом и да 
исту издржава; и 

3. — решења о премештају односио постављењу, 
Када је припадник народне милиције упућен при«; 

времено на рад у друго место, уместо решења о пре* 
мештају или потврде да није добио стан у новом 
месту службовања, за накнаду због одвојеног жи-
во,та сд лоро1дице подноси решење о привремено« 
упућивању на рад. 

V. — Заједничке одредбе 

Члан 30 
Накнада због одвојеног живота од породице и 

накнада sa селидбене трошкове, припада и припад-
ницима народне милиције који се преузимају одно-
сно примају у службу народне милиције, imo пропи-
сима овог правилника! 

Члан 31 
После оваког службеног путовања и селидбе има 

се поднети путни рангун мои« мора да садржи: 
1. — породично и рођено име, чин и тарифни 

разред подносиоца рачуна; 
2. — број и дату-м налога о службеном путовању 

односно решења о премештају, преузимању или ио* 
ста(вљењу; 

3. — дан, месец и година подношења рачуна;-
4.. — да« и час поласк,а на службене« путовање и 

повратна са истог как* и места куда је службено пу-
товао, al зи! селидбе — дан и час поласка и доласка 
у ново место премештаја! односно постављења; 

5. — Износ путног односно селмдбеног рачуна 
с навнамењем колико износе дневнице a колике оста-
ле накнаде; 

6. — код селидбе — износ накнаде по тачки је-
дан члана 17 овог правилника; 

7. — износ примљене аконтације с назначењем 
на мојој је каси примљена'; 

8. — све повластице у превозним средствима!; 
9. — број пресел»ених чланова породице за које 

»Mia гараво на накнаду трошкова за лични превоз. 
Sal децу, браћу, сестре и унучад треба назначити 
дан, месец и годину рођења; сг 

10. — 1п!оред осталих доказа, уз рачун се мора 
приложити иалот о службеном путовању односно 
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решењ-е о премештају или постављењу у оригиналу 
или 'Овереном препису. 

На путном рачуну за пресељење треба још с-г 
ов-ера старешине да је заиста премештени припадник 
народне милиције преселио чланове породица у ново 
место службовања, 

Члан 32 
Рачун путних односно селидбених трошкова има 

се подн-ети одједном за ове накнаде. На.кн-адно под-
ношења рачуна за део накнаде неће се узимали У 
обзир, сем у оправданим слу-чајевима a по »одобрењу 
н адлежног н аред бод a вца. 

Члан 33 
На име накнаде по овом правилнику моту се 

унапред исплатити аконтације највише до висине 
OTE HI cic a свих накнада за службено путовање односно 
селидбе. 

Члан 34 
Припадници народне милиције, к,аји су незадо-

вољни (решењем о одређивању накнаде трошкова, 
Имају npaiBo жалбе. 

Жалба се подноси непоср-едно вишем старешини 
у року сд 15 даша од дана) пријема решења односно 
од дана наплате ракуна. 

Чла,н 35 
Сва истраживања? по овом пр.ав-илнику застар-е-

вају за 6 месеци »од дана извр.шеног путовања одно-
сно извр-шене селидбе. 

Уколико је исплаћена аконтација, рачун се под-
носи у року од 5 дана по зав-ршеном путовању од-
носно селидби. У противном изузета аконтација на-
плаћује се адмиетистративним путем. 

Vl. — Одредбе о дисциплинско] одговорности 

Члан 36 
У циљу правилне примен-е пр-описа ов-ог прав и л-

Чика вршиће се контрола рада подручних установа 
у вези с издацима за службена- путов-ања, a нарочито 
у погледу одређле-а-њп висине накнаде и узимати на 
одговорност надлежне старешине и припаднике на-
ЈЈОДне милиције за сваку повреду прописа о-вог пра-
вилника. 

6. — кад припадник народне милиције без оправ-
даних разлога прекида службено путовање ил« не-
рационално искоришћава) расно лоикндао гаремег, и 

7. — кад се задржава на путу више нето што је 
стварно- потребно. 

VH. — Прелазне и завршне одредбе 

Чшан 38 
Накнаде за туговања и селидбе, кој-е нису завр-

шене д су стувтш иа снагу овог правилника, одре-
диће ое по Ов»о1м Пр-авилнику. 

Члан 39 
Ншнаду куририма, пратиоцима 'в-озова или бро-

дова и пришдницим-а народне милициј-е -за време док 
с-е налазе у по.тери, прописаће министри унутрашњих 
послова народних република у сагласности с Мини-
стром унутрашњих .послов-а ФНРЈ. 

Чл-ан 40 
Потребна упутства и објашњења по овом пра-

^даику издавала Министар у-нутрашњих (послова 

Члан 41 
Ош-ј прав-илник ступа на $иагу даном објављи-

в а н у „Слу-жбеном листу Федеративне Народне Ре-
.публике Југославије". 

Бр , 2066 
13 априли 1949 године 

Београд 
Министар унутр.ашњих послова, 

Александар Ранковић, с. р. 
Сагласан, 

Министар финансија, 
Добривоје Р»досавл>евић, с. р. 

317. 
На основу тач. Vili Шредбе о садашњу уговора 

ea И, П! и IV квартал 1ЅЧ9 године Дрописујам 

Члан 37 
_ Надл-ежни старешина и припадник народне мили-

ције који поступи противно -прописима о-вог правил-
ника, одговараће дисциплински, a прем-а тежини дела 
и кривично. Проузроковану магеријалну штету по-
вредом пропис.а овог правилника дужни су надокна!-
д ити др жа.в.и. 

Malo ДИОЦШ1Л ис к и преступ см-атраће се нарочито: 
1. — кад старешина одреди већу накнаду тро-

шкова! него што су предвиђени овим правилником, 
Односно кад одобри нак-наду трошкова који нису 
бил.и неопходни; 

2. — кад старешина без стварне потребе одреди 
службено путовање; 

3. — кад се у рачуну наведу нетачни подаци о 
трошковима, или поднесу докази односно -потврде 
које не одговарају правом стању ствари; 

4. — кад се уста.н-ови да- је припадник народне 
милици!« приликом сеобе пр-евозио и -покућшнство 
koje не припада њему; 

5. — :Кад не пријави на. време да му је стан до-
дељен, a исплаћује му се накнада због одвојеног, 
живота од породице; 

У П У Т С Т В О 

З А И З В Р Ш Е Њ Е Н А Р Е Д Б Е О С К Л А П А Њ У 
УГОВОРА З А И, III и i v КВАРТАЛ 

1949 Г О Д И Н Е 

Ради лакшег и правидниуег нримењтдања На-
редбе о склапању уговора за- Н, III и IV кас-р^ад 1949 
године дају се следећа упутства: 

I) Према Наредби о склапању уговора еа. EI, HI 
и IV -квартал 1949 године („Службени ли-ст ФНРЈ" 
бр. 25/49) уговара-ње робе за широку п,отро.шњу крши 
с-е сам-о за I п.олугође, a не и за. III и IV квартал 
(одељак II тач. З-а наредбе1-) и то у висини 55% го-
дишњег контакте ита, укључујући већ уговорене ко-
личине у I кварталу. У вези с тим да'ју се следев 
вбј-ашњењи: 

a) Уколико је Министарство тргов-ине и сн,абде--
вања ФНРЈ у св-оме плину ра-споделе aai 1949 -гфдивд 
појединим потрошачи ма ("народним републикава) до"* 
делило контните ите ко^ других произвођача, a не 
код сних с којима су уговарали у I кварталу, такви 
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потрошачи мод новог произвођача пеће моћи да' за-
кључе 56% свога годишњег котгтингента уколико је 
дотични произвођач beh уговорио производњу, »већ 
'лг закључити уговор само из разлику између коли-
чине која претставља 55% годишњег контингент® и 
»еличина коју је раније потрошач већ уговорио у I 
кварталу. 

б) Пошто су трг свински сервиси оспособљен^, то 
Jie се уговарање poće з,а шзитржишку потрошн.у вр-
шити путем трговински* сервиса народних републи-
ка »a сне контингенте кони су додељени милиот ар-
ггви,мз трговине и снабдевања наредних репу-блика. 

За оне контингент« за ва-нтржишну потрошњу 
који су додељени од стргне Министарства трговина 
и снабдеваше ФНРЈ непосредно појединим савезним 
потроша чем a (Министарству унутрашњих послова 
ФНРЈ, Министарству поморств,а ФНРЈ итд.), потро-
шачи ће или сами угова,рати! додељене контингент« 
или пек овластити своја предузећа да> уговарају у 
њихово име. 

2) Тачку 8 одељка IV наредбе треба) схватити! 
такт-, да се у оквиру предвиђених роко®-a имају за 
оне производе за које су потребне посебне специфи-
кације и нацрти склопити за П квартал детаљни уго-
вори, док су за III и IV квартал потрошачи обавезни 
да са пр ©извођачима склопе такве оквирне уговора 
који ће произвођачи ма омо-гућити да имају потпун 
материјални биланс за те пр изводе, како би они као 
потрошачи могли склопити перфектне уго-воре за тај 
материјални биланс (увоз — домаћа производња). 

Остале; елементе, који су потребни да би се скло-
пи-ли детаљни уговори, основни потрошачи дужни су 
достав-ити основним лрсигвођачима два месеца ,пре 
почетка ква-ртала у коме пада- р-ок испорук-е тих про-
извода, да би они могли ija време направити опера;-
тевне планове производње. 

Бр. 5661 
4 априла 1949 године 

Београд 
Претседник 

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

- 318. 

На основу чЛ. 37 Закона о уређењу a деловању 
кредитног система, тач. 7 Упутства о кредитно,м по-
словању вемљорадиичких набавио-продајних задруга 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 16/48) и чл. 18 Правил-
ника о штедно-кредитном пословању земљорадни-
чки* задруга („Службени лист ФНРЈ" бр. 78/48) 
ирописујем 

У П У Т С Т В О 

3 ДОПУНИ УПУТСТВА О НАЧИНУ Д А В А Њ А НА-
КНАДЕ (РЕГРЕСА) КАМАТА П О Ш Т Е Д Н И М УЛО-

З И М А З Е М Љ О Р А Д Н И Ч К И М ЗАДРУГАМА И 
СРЕСКИМ САВЕЗИМА 

I)'Упутство о начину да-вања накнаде (регреса) 
гасната по штедним улозим-а, земљорадничким задру-
гама и среским савезима („Службени лист ФНРЈ" бр. 
1-9/49) мења се утолико што ће седишта Народне 
Јанке ФНРЈ вршити функцију седишта Државне 
fr;;ке за кредитирање земљорадничких задруга. Зе-
цљорадничке задруге и срески савези земљ1зрадни-
».ккх задруга обраћаће се по основи накнаде камата 

по штедним улозима -,адлежним седиштима Народне 
банке, која остаје надлежна з,а краткорочно креди-
тирање сељ.чких радних задруга, земљораднички* 
задруга и њихових среских савеза и код којих ће 
сељачке радне задруге, земљорадничке задруге и 
срески савези зе м љ о р а дни иних задруга имати текуће 
рачуне по свом редовном пословању. 

2) Све претставке која су државне банке за кре-
дитирање земљораднич-ких задруга добиле у вези 
са наведени,м упутством, a нису решиле, уступиће 
н,адлежним седиштима Народне банке ФНРЈ, док ће 
у случајевима где су регрес одобриле поступити по 
Правилнику о измени и допуни Правилника о штед-
но-кр еди TROM пословању земљорадничких задруга 
С,Службени лист ФНРЈ" бр. 19/49). 

3) Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 13540 
IS априла 1949 годино 

, Београд 
Министар финансија', 

' л Добривоје Радосављевић, с. р. 

319. 
На основу чл. 17 Уредбе о обавезном откупу 

стоке у 1949 години издајем 

Н А Р Е Д Б У 

о НАЧИНУ ЗАДУЖИВАЊА ГАЗДИНСТАВА ОБА-
ВЕЗНОМ ИСПОРУКОМ СТОКЕ 

1) Пошто се сточни фонд код газдинства 
неких категорија повећао, g у циљу правилне при-
мене ч.т. 7 Уредбе о обавезном откупу стоке у 1949 
години, количина годишњих обавезних испорука так-
вих газдинетав-а! утврђиваће се према стварном стању 
њиховог сточног фонда и њиховој фактичкој еко-
номској снази. 

Ако је годишња обавеза већ утврђена!, м-е,сни на-, 
родни одбор може годишњу количину обавезне испо-
руке појединог газди-нства уз потврду среског извр-
шног одбора повећати: 

а) ако се у поједином газдинству број сто-ке по-
већао или су се услови и могућности за повећану, 
производњу стоке побољшали; 

б) ако се при утврђивању количина годишње 
обавезне испоруке поједином газдинству узимала: у 
обзир само величина4 пољопривредне површину; 

в) simo је норма по којој ј-е -поједином газдинству 
била утврђена количина годишње обавезн,е испоруке 

''сто-ке нижа од норме коју је з-а односни prijon утвр-
дио министар трговине и снабдевања народне ре,пу-
блике у споразуму са министром пољопривреде на-
родне републике -сходно чл. 6 Уредбе oi обавезном 
откупу сто-ке у 1949 години; 

г) ако се код инда виду алног задуживања газдин-
ства (без норме) у см-ислу чл. 7 ст. 2 уредбе приликом: 
оцене могућности испоруке стоке није- довољно во-
дило рачуна о стварним и већим могућности м,а; поје-
диног газдинства. 

2) При повећању задужења У смислу претходн,е 
тачке треба водити рачуна о свим ,елементима чл. 7. 
ст. I Уредбе о 'обавезном отку,пу стоке у 1949 години 
и 'нароч,ито индивидуално оцењивати стварне мо-
гућности испорука појединог газдинства као и по-
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треб© исх,ране радног становништва у градовима и 
индустр неким центрима. 

3) Газдинства, кој>а своја задужења не могу у 
одређеном року или у одређеним количинама извр-
шити могу тражити да им се задужења смање или 
р,ок (Продужи, уколико нису производњу и броО стоке 
смањила да) би избегли обавезну испоруку. 

4) Министри државних набавки нар-одних репу-
бли.ка донеће бл-ижа упутства за спровођење ове 
»аре. д бе. N 

5) Ова наредба сту.па ка снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 963 
27 -априла 1949 године 

Београд 
Министар државних набавки, 

Јаков Блажевић, с. р. 

320. 
На основу чл. 6 Уредбе о јединственим ценама 

и Решења Владе ФНРЈ б-р. 136 од 5 априла 1947 го-
дине о овлашћењу Привреди г савета Владе ФНРЈ, 
за прописивање јединствених цена са важношћу на-
г л о ј територији Федеративне Народне Републике 
Југославије за сировине, погонски материјал, арт-и-кле 
масовне потрошње и за услуге наведене у Наредби 
Владе ФНРЈ од 14 ј,ануара 1947 године, доносим 

, Р Е Ш Е Њ Е 
о НИЖОЈ Ј Е Д И Н С Т В Е Н О ! ЦЕНИ У ПРОДАЈИ НА 
МАЛО З А ПЕТРОЛЕЈ З А О С В Е Т Љ Е Н Е СА ВА-
ЖНОШЋУ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ФЕДЕРА-
ТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ -ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1) Пет,ролеју еа осветљење одређује се нижа је-
динствена цена у продаји на мал-о са важношћу на 
целој територији Федеративне Народне Републике 
Југославије од Динара IO— за I литар. 

2) Заједнички, рабат износи 10,8%. Подела овог 
рабата вршиће се на начин — у исто-ј сразмери — 
како је прописано Решењем о рзбатим-а за нафту и 
нафтине деривате („Службени лист ФНРЈ" бр. 83 од 
23 септембра 1948 године). 

3) Решење ће се примењиват-и од 25 април-а 1849 
го-дин-е којим даном престаје да важи цена sia оз ia j 
артикал прописана Решењем IV бр'. 1186 од IO фе-
бруара 1948 године („Службена саопштења Савезног 
ур,јдз! за цене" бр. 7—8 од 26 фебруара 1948 године). 

Бр. 6300 
lo априла 1949 године 

Београд 
Претседник 

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

321. 
На основу чл. 13. Уредба о јединственим ценама, 

доносимо 

Р Е Ш Е Њ Е 

о СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ПРАВУ 
НА РЕГРЕС ДРЖАВНИХ ТРГОВАЧКИХ ПРЕДУЗЕ-
ЋА И ЗАДРУГА ЗА ТРОШКОВЕ ТРГОВИНЕ НА-
СТАЛЕ П Р Е Б А Ц И В А Н ^ ИНДУСТРИСКИХ ПРО-
ИЗВОДА И ЗА РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ВИШИХ И НК* 

ЖИХ ЈЕДИНСТВЕН!« ЦЕНА 

I. Ставља се ван снаге Решење бр. 14971 од 22 
септембра 1948 године о праву на регрес државних 

трговачких предузећа и задруга за трошкове трго-
вине настале пребацивање индустријских производа! 
и за разлике из,међу виших и нижих јединствени* 
цена („Службени лист ФНРЈ" бр. 83/4-8), пошто је 
престала потпеба за постојањем овог регреса. 

2. Сви регресни захтеви, који су уредно поднети 
Народној банци ФНРЈ до дана- објављиван,« ов-ог 
решења, решиће се по прописима Решења бр. 14971 
од 22 септембра 1948 године. 

3. Ово решење ступа на снагу даном објављив,ан! 
ња у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

Бр. 6845 
23 априла 1949 године 

Београд 
Претседник 

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

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

322. 

На, основу ил. 6 Уредбе о Јединственим ценама a 
Решења Вл,аде ФНРЈ бр. 136 од 5 -априла 1947 године 
о овлашћењу Привредног савета Владе ФНРЈ за про-
писивање јединствених цена са важношћу на целој 
територији Федеративне Народне Републике Југо-
слвије за сировине, погонск-и материјал, -артикле 
масовне потрошње и за услуге наведене у Наредби 
Владе ФНРЈ од 14 јануара 1947 године, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

0 ВИШОЈ • ЈЕДИНСТВЕНОЈ (КОМЕРЦИЈАЛНО,!) 
ЦЕНИ У СЛОБОДНОЈ' ПРОДАЈИ ПЕТРОЛЕЈА ЗА 
ОСВЕТЉЕЊЕ СА ВАЖНОШЋУ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИ-
ТОРИЈИ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1) П-етролеју за осветљење одређује се виш,-а је-
динствена цена (комерцијална) цена) у слободној про-
даји са важношћу на целој територији Федеративне 
Народне Републике Југославије од Динара 25.— за 
1 литар. 

2) Заједнички рабат изнеси 4,25%. Подела овог 
рабата вршиће се на начи« — у ИСТОЈ сразмери — 
како је то' преписано Решењем о раба тима ara нафту 
и нафтине деривате („Службен« лист ФНРЈ" бр. 83 
од 29 септембра 1948 године). 

3) Решење ће се примењивати од 26 априла 1949 
године -којим Адамом престаје да важи цена за овај 
,артикал проти с лк a Решењем бр. 3965 од 21 априла 
1948 годиме („Служб-ена саопштења Савезног уреда 
sa цента" бр. 17 од 29 априла, 1948 г-одине). 

Бр. 6301 
15 а,прила 1949 године 

Београд 
Претседник 

Привредног савета Влс1де ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 
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323. 
На основу мл. 2 Уредбе о установљивању нових 

група послова и пл атанас разрада у постојећи,м уред-
бама о платама радника и ученика у привреди и о 
одређивању спе-цијалних додатака за обављање каро-
чи тих послова' („Службени лист ФНРЈ" бр,. 95/48), 
иа предлог Министра рад® ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Ш Е 

0 СПЕЦИЈАЛНОМ ДОДАТКУ РАДНИЦИМА ЗАПО-
СЛЕНИМ НА ПРЕМЕРУ И О Б Е Л Е Ж А В А Ј У ТЕ-

РЕНА 

1) Радницима запосленим на премеру и обележа-
ван^ терена! (контење геодетских инструмента, знач-
ки! и другог алата и материјала, поста!вл>ање геодет-
ских значки, летава и нант л,ика за мерење, крчење 
шуме и шикара^ разношење и укопавање бетонских, 
камених и других белега, подизање дрвених и ме-
талних пирамида;), који су пламени п.-о чл. 2 под a) 
Уредбе о регулисању надница и плата) радника и на-
мештеним у државно-привредвим и приватним пре-
дузећима, приватним усте иом ма и организацијама 
(„Службени лист ДФЈ" бр. 24/45), припада специјални 
додатак од 2.— динара по радном часу због наро-
чито! тешких радних и животних услова везаних sa 
природу њихових послова. 

2) Додатак по овом решењу исплаћиван?, се од 
1 априла 1949 године, до даље одлуке. 

Бр. 2594 
21 априла 1949 године 

Бео-град 
Претседник 

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

Министар p'aда, 
Љубчо Арсов, с р. 

324. 
У см-ислу чл. 1 УгГеЈибв о редим нормама („Слу-

жбени лист ФНРЈ" ор. 109/48), доносим 

Р Е Ш Е Ш Е 

о ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЛОВА У МАТИЧНОЈ ГРАНИ 
ШУМАРСТВА ЗА КОЈЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО УСТА-

Н О В Љ Е Њ Е РАДНИХ НОРМИ 

У матичној грани Јрумарства следећи ^ослови 
се -могу сматрати као такви за) које није обавезно 
утврђивање радних норми: 

I група 

Експлоатација шума 
Одржавање чистоће у манипулацијама и ст-ано-

в-и м-ai; достава у манипулацијама — курири; чувања 
материјала у шуми и складиштем a; чување шума 
(пожарници); полив,ање путева (бањари); разношење 
питке воде (в-одари); саку,пљање и брање лекови-
тог биља, хр'а1стове шишке, руј-евог листа и сл.; по-
моћни радов«1 у кухињама. 

Шумско културни радови 
Поливање! шумских расадника, 

Бујичарски радови 
Разношење воде за п-иће на свим врстама ре-

дов*-; разношење алата (одношење тупог, доношење 
наоштрене^, код радова вађења камена и зидања 
стално, al код свих осталих радова повремено; поли-
вање бетонских објеката у једном водотоку који су 
међусобно јако удаљени. 

II група-

Експлоатација шума 
Доста-вља,ње са дерезином ил,и пружи,им бициклом 

(курири); издржавање и по,пр-авци с,биљарских и тем-
пираних -путева у лакшим теренима ,и помоћни по-
слови на тешки-м теренима; помоћн-и послови у скла-
дишти ма' ci ст (жариштима: 

Шумско културни радови 
Чување култура и забрана 

Заштита шума 
Сабирате и уништавање чаура и јаја од губара 

и других заре-зник,а на грмљу и ниским стаблима!; 
уврштавање штеточина у шумским расрди ицима; 
раскуживање земљишта у шумским раса-дници ма. 

III група 

Експлоатација шума 
Чув,ање дрвета на складишти ма ноћу; успост-ава 

шу-мског рода, у сечинама; послови »a одржавању 
шумских путева и влак a. 

Уређење шума 
Помоћни наслови мод гео-детских радова* на уре-

ђивању шум,а (оси-м клонирања стабала!). 

Бујичарски радови 
Просецање п-омодних приступних стаза и малих 

путева! на фако стрмим нагиби-ма и уопште ЈГбпри&у* 
тавном земљишту — ако, им се и-зрада иа може раш-
чупан-и ло кубатура радов-и око отварања малих 
иаманкхлома и чишћење о"д каменитих отпадака и иеу% 
потребљивог ситнежа из каменолома за време раха; 
радови: око си-тног одвођења, воде приликом и ек сипа 
ш и зидања. Копање малих јарака, ѕаграђивец,е воде 
и сл.; с-итни завршни рад-ови код израде објеката; 
црпљење воде из темељних јама или других места 
грађевинским пумпама или ручно. (Колич-ине воде 
при том пос.ту обично су нетков ате). 

IV група 

Експлоатација шума 
Руковођење стручним послови-ма на ИЗГЈЈЗ̂ ЊИ 

та1лпираних путева за! вучу иа лакшем тер-енима^ раз-
врставање огревног дрвета! (шкартирање). 

Заштита шума 
Сабираше и уништавање чаура и jajiai од губара 

и др. зарезника на високим стаблим-а; премазивање 
хемкским средствима губарев их гнезда и других за.« 
резимеа на високим стаблима. 

iV група 
Шумско културни радови 

Gena гула и рађање шаљења, у шикара^ а; р уков о« 
ђење Послови,ма у шумским расадници мв; руководе« 
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ња групама код лошу мл>ав ања-; руково,ђење гр уп ал,-
ва сакупљање семена и шиптар ице. 

Бујичарски радови 
Поправка- алата, насађивању, замена држаљица, 

о призма1 дрвених колица и других по-моћних средста-
ва, израда барак-а- и примити вин х настрешница за 
смештај алата и м-атери j-ata a ва терену; израда стри-
митизних прелива п-реко речних корите и 'тер-ен-ских 
удубљења, грађење -примишених скела, грађење по-
дова за мешање малтера или бетона, грађење тре-
тава! ра31Н101Г облика; разне измере к-од извођења ра-
дова као ш то су: снимање профила, преношење imo* 
датака са плана ва терен. 

VI -група 

Експлоатација шума 
Руковођење покретним пећима sa угљенисање, -

VU груп-а-

Експлоатација шума 
Руковођење довозом (п,р-едрадници); руковање 

,израдом в-одених риж-а за; огревно дрв-сх и прагове,-

Заштита шума 
Израда', паљење коре и грањ-а- од ловних ревизи-

ских ста-бала. 

УШ група 

Експлоатација шума 

- ' Руковање паљењем угља,; оцењивање и размера!-
вање ст-абала; руковање жичарамл и чекрцима; руко-
вање израдом дрвених, сувих и водених рс-гжа. 

Бр. 3314 
19 априла! 1949 године 

Београд 
Министар шумарства, 

др Васо Чубриловић, с. р. 

ПРИСТУП И РАТИФИКАЦИЈА УСТАВА СВЕТСКЕ 
ЗДРАВСТВЕН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ 

ЕКВАДОРА И КОСТАРИКЕ 

Генерални секретариј-а,т Уједињених нација, сво-
јим писмима од 15 и 30 марта 1949 године, обавестио 
је Министарство ин-остраних послова Федеративне На-
родне Р^ублЈТКе Југославије д-а је на дан Г -.марта 
1919 године Еквадор депоновао св-о,ј инструмент о 
приступу, tr Костарика 17 марта 1949 године инстру-
.мент о рагибикацији Устава Светске здравствене ор* 
ганизације, потписаног у Њуј-орку 22 јула 1946 годи-не. 

Југославиј,а' је ратификовала овај Устав 19 но-
вембра 1947 године и он- је објављен у „Службеном 
листу ФНРЈ" бр. 93 од I1 новембра 1947 годи-не. 

Бр. 46869/49. — Из Министарств-а- иностраних по-
слов.а, Београд, 19 -априла 1949 године. 

РАТИФИКАЦИЈА ПРОТОКОЛА О МЕЂУНА-
РОДНОМ УР&ДУ ЗА ЈАВНУ ХИГИЈЕНУ 

ОД СТРАНЕ ВЕНЕЦУЕЛЕ 

Генерални секретарија,т Ујед,ињених нација, сво* 
-јим писмом од 16 марта' 1949 године, обавестио је 
Министарство иностраних послова Федера,тивне На-
родне Републике Југославије д-а је на дан J марта 

1949 године Венецуела депоновала свој инструмент 
р атиф икада j е Протокола о Међун-гродном у-реду за 
ј-а-вну хигијену, потписаног у Њујорку 22 јула 1946 
године. 

Ју го славија је р,атификовала овај Протокол 19 
новембра 1947 године и он је обј.а-вл>ен у „Службеном 
листу ФНРЈ" бр. 93 од I новембра 1947 године. 

Бр. 46879/49. — Из Министа-рства иностра-них по-
слова!, Београд, 19 априла 1949 године. 

Министарство рада ФНРЈ, но извршеном сравѕ 
њењу са и з-е-: р-ним текстом, установило је да се у 
тексту Правилни-ка! о технич-ким и здравствено-тех-
нбгчким заштитним мерама ири раду код ехоплоата-
ције железница, објављеном у прилогу бр. I „Слу-
жбеног листа ФНРЈ" бр,. 19 од 5 марта 1949 године, 
поткрала' грешка и даје следећу 

И С П Р А В К У 

ПРАВИЛНИКА о ТЕХНИЧКИМ И ЗДРАВСТВЕНО-
ТЕХНИЧКИМ ЗАШТИТНИМ МЕРАМА ПРИ РАДУ 

КОД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЦА 

- У последње,м реду чл. 6 иза речи ,,у случају", 
треба- да стоји реч: „опасности". 

'Бр. 4101. — Из Министарства ,рада ФНРЈ, I ап-
рила 1949 године. 

РЕШЕЊА 
За уп-равника рудника „Тресибаба-Под/вис", реше-

њем Министра рударства ФНРЈ пер-е број 1450/49, 
постављен је Јањић Душан, досадашњи вд. управника 
Рудника ,,Треоибабга^ПодвнС1'. 

За уп,равника рудника „Рудник", ре,шењем Ми-
нистр.а рударства- ФНРЈ пере број 1454/49, постављен 
jie Живковић Лука, досадашњи р-ударски ,радник пре-
дузећа Рудника и топионица! олша и цинка „Треп-ча". 

За директора Централне машинске ради:нице 
Дуго Село, решењем М,ин-истр-а! рудар-ства ФНРЈ пере 
број 1052/49, -достављен је Ердељан Петар, досадаш-
њи На,-челни,к Управе за снабдевање Министарства 
локалног с-аобраћаја Народне Републике Хрватск-е, 

За директоре Рудника угља Сукана. — Са-нски 
.Мост, •,решењем Министра рударств,а ФНРЈ п-ере број 
606/49, постављен је Дурбић Нико-ла, рударск-и р-а,д-
ник, »а, Вончинц Фрањ-о, досадашњи директор Рудника! 
Сански Мост разреша-ва се дужности. 

3ai директор® Државног рудни-ка Угљевик, р-еше-
њем Министра рударства ФНРЈ пер-е број 812/49, до-
стављен је Гаврић Јерко, досадашњег рударски рад-
ник Рудника угља „Тито"-Б-ановићи. 

За директора! Пре-дуз-ећа- за експло атац,и ју и пре-
раду уљних шкриљаца у Сињу, решењем Министр-а-
рударст,ва ФНРЈ п-$рс број 1429/49, постављен је 
ГапиДф Мава«, досадашњи ком е рци ја листа Производ-
ње нафте Доња Лентава. 

За директора Предузећа производње нафте Сед-
лраривда, решењем Министр-а рударств,а ФНРЈ пере 
бој 1127/49, постав-љен је Вињарски Јосип, д)сеад'аш-
њ,и тајник Главног одбора- Месног, синдик a лног већа 
Ријека. 
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ОДЛИКОВАНА 
На основу члана 2 Закона, о ордени,ма «• медаг 

•лама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум На.родне скупштине Феде-
ративне Народ-не Републике Ју.гославије 

р е ш и о ј е 
да, се за показану храброст, осведочени рад на 

остварењу братства и јединства међу нашим наро-
дима и стечене заслуге за народ у току народно-
ослобсдилачке борбе одликују резервни официри, 
подофицири и војни обвезници 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
рез. потпуковник Даниловић Ристе Станко. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: i 
рез. капетан Раић Николе Фрањо; 
рез. поручници: Дамјановић Томе Васо и Ску-

лић Ђуре Никола; 
рез. по rino р учи и ци: Дерета Нере Симо, Цакић 

Шпире Крсто, Сапић Боја,на Лазар, Ја ке шевић Мије 
Ивица, Јакшић Марка Милан, Јефтенић Цвија Ни-
кола, Маркез Јове Саво, Митрић Митра Милан и. 
Мишић Тривуна Миле; 

рез. заставници: Атоукић Анте Даница, Данило-
вић Лаза Петар, Гајић Крстана Милан, Глишић Ми-
тра Станко, Гр ах ов a,l Сима Ристо, Јеркић Паре 
Душан, Качар Јо,вана Нико, Кљајић Стојана! Станко, 
Ковач Сул,е Шабан, Летић Симе Стеван, Малеш Иле 
Здравко, Марић Јова Мирко, Марић Ђуре'Никола, 
Маслић Михајла. Саво, Миличић Нике Јово, Нитић 
Јове Миле, Сукња.j a Ђуре Васо и Вујанов.ић Лазе 
Драгица; 

рез. ст. заставник Кнежић Стојана Станко; 
рез. водници: Јандрић Јове Ђуро сг Гирић Се-

лима Резак; 
BOJ. обвезници: Михајловић Станка Петар, Ми-

трић Илије Симо и Унчанин Јове Симо. 
ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 

рез. капетани: Гребеш Ђорђа Мирко, Јокић Си-
ма Шпиран-Шпиро, Савић Лазара Лука и Сакан 
Крстана Мирољуб; 

рез. поручници: Дамјановић Томе Васо и Окулић' 
Ђуре Никола; 

рез. заставник M аол ић Михајла Саво. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ 
рез. потпуковник Даниловић Ракете Станко; 
,рез. капетани: Јокић Симе Ши и р ап и Раић Ни-

коле Фрањо; 
рез. поручници: Унчанин Симе Станко и Зјајо 

Муниба Авдо; 
рез. тготпоручници: Д ерата Пере Симпо, Ђелади-. 

новић Амома Хасан, Цакић Шпире Крсто«, Гајић Бо-
јана Лазар, Јакешевић Merje Ивица, Јефтнић Ивице 
Никола, Маријан ац Симе Раде,, Маркса Јове Ca®o, 
Митрић М и р а Милан, Омеровић Салка Салих, тро-
ле Јосе -Мијо, Смиљанић Стојана Метле, Шолак Јове 
Душан и Тегелтија Пере Љупко; 
; рез. заставници: Даниловић Лаза Петар, Гајић 
Крстана Милан, Глишић Митра Станко, Качар Јо-
вана Нико, Кљајић Стојана) Станко, Марић Јове Мир-
ко, Марковић Стевана! Чедо, Михаиловић Саве Лука, 
Миличић Вике Jero, Ракита М.ијата Јово и Шкалоња 
Ј ев е Цвијо; 

рез. ст. водници: Борова Шпиое Симо, Црепуља 
Јове Јово, Црепуља, ralja Миле, Ђукић Станка Ни-
кола, Гајић Стојана. Рале, Галић Три,вуна Стеван, 
Гутић Стевана Бранко, Ивић Пазе Митар, Јефтенић 
Крсте Крста, Јефтенић Шпире Максим, Кљајић Јо-
вана Ђуро, Качар Стојана Крстан, Кн е ш,и h Стојана 

Станко, Кнежевић Бојана Кр.сто, Кнежевић Крсте 
Петар, Керлец Стојала Ђуро, Кузман Светка Максо, 
Лазукић Стојана Мирко, Леловац Жа.ром Бранко, 
Миловац Петра Гојко, Милушић Ристе Петар, Марић 
Боже Петар, Му џ-ек а Пере Максо, Проле Голуба Пе-
јо, Подраечић Јове Сим-о, Полић Станка. Мирко, Ро-
сић Рада Мирко, Рахита Нике Јово, Радош Тривуна 
/Бубо, Светлица Станка Ристо, Шумар Нике Мићо, 
Тешић Ђуре Оаво, Т,реуља Станка Стево, Тегелтија 
Јов-е Ми-лан, Убирарип Бооке Никола, Унчанин Пере 
Никола и Вучковић Стевана Даница; 

рез. водници: J a др ић Јове Ђуро, Крсног Косте 
Јово, Милић Пере Мил.е, Митрич Лаза Бранко, Со-
бић Јована Крстан, III об от Стојана Чедо, Шолак 
Миле Дане и Тириќ Делима Резак; 

рез. мл. водник Кнежев-ић Вукосава Божо; 
пој. обвезници: Даниловић Илије Славко, Ђорђе-

вић Добри-воја Благоје, Ђукић Шпире Ђуро, Инић 
Крстана Перо, Јаношевић Петра Стана, Јефтенић 
Митра. Симо, Качар Чедомира Стево-, Кутања-ц Ђуре 
Милан, Марковић Тоде Стеван, .Митрић Ил.ије Ми-
ленко, Митрић Илије Симо, Марић Николе Стево, 
Ми-хајловић Станка Петар, Марић Ђуре Михајло, 
Обрадовић Пере Јово, Плавшић Лазе Милан, Радо-
ванац Или.је Миле, Радмило Лазе Љубо, Рајак Стеве 
Пако, Си ме тић Стојана Никола, Шакан Ите Бранко, 
Трифуновић Пе-ре Симо', Тегелтиј-а Илије Лука, Унча-
нин Јове Симо и Качар Симе Милан. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
рез. поручници: Авди беговић А,ге Хазим, Ђ вла-

д-ин ."©ић Азем a Карин и Раниоасић Недељка Ристо; 
рез. потпоручиицн: Бегић Салке Салих, Ђелади-

новић Азена. Хисан, Хаџић Сашка Аган, Ковачић 
Уроша Милан, Маринац Симе Раде, Омеровић Сал-
ке Салих, Смиљановић Стојана Миле и Жужић Ри-
сте Душа-н; 

рез. заставници: Бубало Ристе Душан, Дервиш е-

ОРДЕНОМ ПАРТШАНОКЕ ЗВЕЗДЕ Ш РЕДА: 
вић Салиха Шаћир, Ђукић Шпире Јово, Јовет.ић Јо-
ве J во, Маријанти Тоде Остоја, Миловац Цв-ијо 
Милоса-в, Нуркић Дервиша Мидх a дт, О-л ић Максе 
Ил-ија, П анџ-ић Ђуре Ђуро, Пено Ђ-уре Марко, Пр-
њић Пере Си-мо, Сакан Цви j е Митар, С колоња! Ш,пи-
ре Марко, Тодоровић Јакова Коста и Трнинић Сто*-
јана Зорка; 

рез. ст. водници: Бороја Шпире Симо, Црепуља 
Гаје Миле, Црепуља Јове Јозо, Црепуља Симе Бо-
жо, Дувњак Станка Душан, Девић Сава Миле, Ђу-
кић Станка Никола, Галић Тривуна Стеван, Гагић 
Стојана Раде, Јутић Стевана Бранко, Ивић Лађе 
Митар, Илић Тоде Никола, Ивић Илије Крсто, Јан-
дрић Бој-ана Бранко, Јокић Стевана Мићо, Кљарић 
Јов-ана Ђуро, Качар Стојана Крста*?; Комленовић 
Илије Хршум, Лазукић Стојана Мирко, Леловац, 
Жарка Бранко, Лончар Стеве Божо, Максимовић 
Луке Цвијо, Миловац Петра Гојко, Милушић Ристе 
Петар, Муџека Пере Максо, 'Милановић Станка Мар-
ко, Плавшић Пере Митар, Троле Голуба Пејо, Под* 
расчић Јове Снило, Толић Станка Мирко, Пуцар То-
ме М-илан, Плавшић Тоде Петар, Росић Раде Миркоу 
Радованац Милана Душан, Савковић Николе Слобо-
дан, Стакић Ђуре Илија, Савковић Р-исте Перо, ШMa-
rt a Илије Мегдан, Трн.инић Стоја-на? Симо, Тешић Ђу-
ре Паво, Тркуља Станка! Стево, Туфегџића Стојана 
Божо, Убирарип Боже Никола и Вучковић Стевана 
Даница; 

рез. водници: Барановић Милана Богдан, Цумбај 
Јове Богдан, Црепуља Бо.јана Тома, Цато Максима 
Симо, Ђулић С-ериф а Абид, Ил-ић Шије Божо, Илић 
Ристе Остоја J еф тепић Илије Шп--иро, Јокић Пет,ра 
Миле, Кнежевић Спире Сиво, Квшгић Н-иколе Пета-'*, 
Калаџић Цвије Ма.ринко, Милкић Нере Миле, Митрић 
Лаза франко, Мутић Салка Мухарем, H ига ић Ђурин 
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Крсто, Мухансвић Серифа Мухарем, Пецо Си,ме Са-
в,а, Поп, ев и h Илије Јово, Писар Пере Си,мо, Столић 
Симе Шпиро, Столић Симе Љубом,ир, Вуковић Ибра-
хима Сејдо, Зекоња Пере Павле и Божић Станка 
Миле; 

рез. мл. водн,ици: Ерак Лазе Милан, Кнежевић 
Вукосава Божо, Плавшић Луке Миленко, Пекез Пав-
ла) Милан и Савковић Митра Максо; 

вој. обвезници: A трбовић Ибрахима Абдулах, 
Атић Суље Сулејман, Бечановић Ристе Милан, Бр-
кић Суље Реге,Видић Му је Ибро, Бу жанин Михаела 
Владимир, Цу мб о, Јове Мирко, Цу мб о Миле Милан, 
,Цре,пуља! Јове Јово, Црепуља Бојана Митар, Чачуз 
Крстана Деспот, Чато Михајла Војислав, Чано Ах-
,мета Мујо, Драгичевић Максима Бранко, Дувњак 
Нике Милан, Ђукић Шпире Ђуро, Ђорђевић Добри-
воја Благоје, Ђукић Саве Перо, Ђукић Јове Неђо; 
Гајић Јове Симо, Гламоч,ић Ила Петар, Галић Ми-
ла! Стево, Галић Тривуна Стеван, Глувић Иле Марко, 
Г-возденовић Тодора Миленко', Голубовић Јове Ми-
тар, Хаџиссмановић Рукије Мухарем, Илић Станка 
Коста, Ивић Крстана Перо, Ивић Павла Нико, Јовић 
Ђуре Богдан, Јак шевић Петра Стана, Јефт-енић Ми-
тра Симо, Јефтенић Пере Милорад, Јандрић Јове 
Милан, Јовишић Јове Светло, Језерчић Иве Пиле, 
Ковач Ристе Стојан, Качар Чедом,ира Стево, Кнеже-
вић <М!арка Остоја!, Качар Симе Митан, Кутањац Ђу-
ре Милан, Квргић Ђуре Стеван, Колоња! Нике Сте-
ван, Квртић Јове Душан, Калаба Илије Митар, Кне-
жевић Светка Милорад, Клисар,ић Шпире Т л а « , 
Квргић Јове Симо и Љубинчић Хак и; е Иљас; 

BOJ. обвезници: Максимов,ић »Божа Милан, Мар-
инац Лазе Ристо, Марић Николе Стево, Марковић 
Тоде Стеван, Митрић Илије Миленко, М,иловац Цзи-
ife Остоја,, Митрић Ђуре Крсто, Марић Ђуре Михај-
ло, Муслија Хусе Бего, Мршић Јове Гојко, Марко-
вић Тоде Пане, Милановић Марка Јово, Миловац 
Станка* Максим, Муминовић Мује Чамил, Нахерац 
,Томе Митар, Нинић Лазе Ђорђе, Обрадовић Пере 
Јово, Опарница Јове Мар,ко, Петковић Трифуна 
Бранко, Плавшић Лазе Милан, Плавшић Саве Мићо, 
Пурњега Рада Остоја, Попадић Милана Душан, Пав-
ловић Шпире Митар, Проле Петра Петар, По,повић 
Максима Јово, Полетановић Двије Богдан, Ракита 
Сима Мирко, Радованац Илије Миле, Радмило Лазе 
Љубо, Рад,ман Максима Лука, Ра јак Стеве Паво, Ри-
бић Јакоба Хазим, Ракита Крете Саво, Радованац 
Милана Станко, Радић Нике Гојко, Рађен Миће Ни-
кола, Ракита Митра Васкрсија Ракита Крста Илија, 
Савић Марка Савко, Симвтић Стојана Никола, С т а -
ковић Синана Ах,мет, Сукња j at Симе Перо, Скопља« 
Иле Ђуроѕ Сарачевић Лутва Хамвас, Ша,кан Иле 
Бранко, Шкглоња Стевана Велимир, Шарић Петра 
Илија, Тешић Иле Цвијан, Трифуновић Пере Симо, 
Тегелтија) Илије Лука, Тодоровић Цвеје Стеван, То-
нић Пере Мирко, Топчагић Назифа Едиб, Топић Ми-
ће Лазар, Тешић Милана! Тома, Унчанин Иже Љуп-
ко, -Вујковић Симе Ост,оја, Вранић Тоде Јелена, 3 jal јо 
Мухарема Мехмед и Жужић Деде Расим. 

,МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
,рез. потпоручник Кнежевић Лазе Бранко; 
рез. заставници: Пршић Паре Симо, Проле Иле 

Чедо и Ракита Мијата Јово; 
рез. ст. водници: Оганов ић Ахмета Халид, Цре-

пуља Цзије Јовица- Дувњак Станка Душа!«, Кљајић 
С ва Стеван, Максимовић Луке Цвијо, Плавшић Пе-
ре Митар, Проле Станка! Александар, П,ротић Тоде 
Млађен, Ракита Светка ,Милан, Трнин,ић Стоја,на 
Симо, Зец Станка Перо и Зерић Арифа Рукија; 

рез. водници*: Бурек Мустафе Мехо, Ћате (Мак-
сим:1 Симо, Ђулић Серифа Абид, Илић Цвије Божо, 
'Је ф,тен и-ћ Милана Богдан, Јефтенић Ил-ије ШИЈиро, 
Кнеже,r<;:h Шпире Саво, Квагић Николе Петар, Хе-
раковић Фејна Авдо-, Печо Симе Сава, ПОњееић Или-

је Јово, Радман Ђуре Драгоја, Ракита Николе Љубо» 
Шатара Митра Милан, Шило Махе Хусеин, Топалов 
Еић Салиха Сулејман и Божић Станка Миле; 

мл. водници: Чучуз Цвија,на Милан, Давидо-ч 
в,ић Бара Маријан, Ерак Лазе Милан, Јакшић Боже 
Дејан, Плавшић Луке Миленко, Савковић Митра 
Максо и Сараф Мате Лу-ка; 

пој. обвезници: Бајић Нике Љубо, Бечановић 
Ристе Милан, Цумбо Јове Мирко, Цумбо Миле Ми-
ло;1, Чејван Сасжа Фејзо, Чучуз Крстана Деспот, 
Ч зар Лад ана То-ма, Дураковић Суље Идриз, Ђу-
кић Сава Перо, Гаји-ћ Јове Симо, Главонић Иле Пе-: 
тер, Голић Миле Стево, Гал-ић Тривуна Стеван, Тво-: 
зденовић Нике Драгој^, Хаџи османов ић Рукује Му-
харем, Илић Станка Коста, Јовић Ђу-ре Богдан, Ко-
лења Нике Стеван, Квргић Ђуре Стеван, Кнежевић 
Марка Остоја, Ковач Ристе Стојан, Качар Јована 
Гојко, Михаиловић Станка Петар,' Михаиловић Бо-
же Милан, Марјан«!ц Лазе Ристо, Миловац Шије 
Остоја, Митрић Ђуре Крсто, Миладиновић Ђорђа! 
Недељко, Митрић Крстана Петар, Малиновић Ри-сте 
Митар, На,хер€1ц Томе Митар, Одић Ђуре Мак,сим, 
Попадић Милана* Душан, Пурњета Раде Остоја, 
Плавшић Сава Мићо, Петковић Трифуна Бранко, 
Проле Крста Душан, Радман Максима Лука«, Ранкеа 
'Симе Мирко, Сукњаја Симе Перо, Симановић Си-
нана Ахмет, Савић Марка Савко, Сукњаја Јове Сло-
бодан, Шкаљак Сава Жарко, Тешић Иле Цвијн, Тр-
куља Шпире Крсто, Унчанин Нике Љупко, Вујковић 
Симе Остоја, Веренковић Шефка Рамиз и Дураковић 
Алије Осман. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
рез. ст. вод-ници: Јандрић Крсте Јово, Кеља j ић 

ИЗде Чам,ил, Микић Тодора! Алекса, Зец Станка Пе-
ро' и Црепуља Шпире Иле; 

рез. водници: Топаловић Салиха Сул-ејман и Три-
вунчић Чеде Душан; 

рез. мл. водници: Бал аћ Станка Лазо, Бркић 
Аге Салко, Хускић Агана Рагиб, Миловац Цви;':е 
Богдан, Миловац Ђуре Па,во, Сараф Мата Лука и 
Зејнигашић Сачира Галиб; 

Boj обвезници: Цу м-б о Сава Стеван, Дураковић 
Алије Осман, Елказ Синана Алија, Елказ Мује Ша-
бан, Гајић Пере Илија, Главаш Фрање Иван, Качар 
Јована Гојко, Ковач Ви,да Шпиро, Лончр Јове Ми-
лан, Нинић Тоде Миленко, Попаја Хусеина Хасан, 
Перинчћ Kle Ђуро, Ракита Милана Симо, Шкаљак 
Саве Жарко и Шарац Лаза Миле. 

Бр. 27 
I априла 194.9 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, с. р. др R Рибар, с. р. 

m САВЕЗНОГ ГРЕДА, ЗА ЦЕНЕ 
На основу чд, 6 Уредело Јединственим- ценама, 

и Решења Владе! ФНРЈ IV бр. 136 од 5 шрила Ж ? 
године, a у вези тач, 2 Решења) Привредног савета 

" Влад-е ФНРЈ ot вишим једи.нственим ценама (комер« 
ци j али им цена-ма)) индустриски* производа у с ло бед-
ној прода-ји од IO фебруара rSW8 године, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
о ВИШИМ ЈЕДИНСТВЕНИМ ЦЕНАМА (КОМЕРЦИ-
ЈАЛНИМ ЦЕНАМА) ЗА НАФТАЛИН, СА ВАЖ-НО-

' ШЋУ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

I) Водна! јединствена (комерцијална) .цена за наф-
рлил cai важн.о,шћу на целој, територији! Федера,тивне 
Народне Републике Југославије износи Динара 88,-^ 
.nio I кг.,. 
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2) Рабат износи 4%. 
3) Ово решење примен- ив а ће, се од дама објављи-

вање у „Службеном ли-сту Федеративне Народне 
Републике Југослави.је" 

V бр. 1614 
25 марта 1949 године 

Београд 
В. д. директора! Савезног уреда за цене, 

инж. Синиша Рашић, с. р. 

На основу члана- 6 Уредбе о јединственим цена-
ма и Решења1 Владе ФНРЈ IV бр. 136 од 5 априла 1947 
•године a у Бези тач. 2 Решења При вр е д ног света 
Владе ФНРЈ о вишим јединственим ценама (помор-
цичали им ценама) индустриских произ-вода у сло-
бодној продаји ОЈ IO фебруара 1948 године, доно-
сим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ВИШИМ ЈЕДИНСТВЕНИМ ЦЕНАМА (КОМЕРЦИ-
Ј АЛИИ M ЦЕНАМА) ГВОЗДЕНИХ ТЕГОВА, СА 
ВАЖНОШЋУ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ФЕДЕРА-

ТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

I) Више јединетвене (комерцијал,не) цене за гво-
здене тегове, са важношћу на целој територији Фе-
деративне Народне Републике Југославије износе: 
кома1д сд кг Vi I 2 5 

динара 
ком'а1д сд кг 

127,50 
IO 

152,50 ЗОО.— 760.— 
20 

2,596.— динара 1.415.— 
2) Рабат износи 4%. 
3) Ово решење примењив a ће се од дана сбјав-

л.св:гљa v „Службеном листу Федеративне Наредне 
Републике Југославије". 

V бр. 1615 
25 марта! 1949 године 

Београд 
В. д. директора Савезног уреда за це nes 

инж. Синиша Рашић, с. р. 

На основу члана 6 Уредбе о јединственим ценама 
и Решења Владе ФНРЈ о овлашћењу Привредног са-
вета Влада ФНРЈ (Савезног уреда за цене) sat про-
пи с и ва ње јединствениX цена, доносим 

Р Е Ш Е Ш Е 
О НИЖОЈ ЈЕДИНСТВЕНО J ПРОДАЈНОЈ ЦЕНИ НА 
МАЛО MEILL A НЕ МАРМЕЛАДЕ СА 68% + ИЛИ — 
1% СУВИХ МАТЕРИЈА СА ДОДАТКОМ ПЕКТИНА' 
СА ВАЖНОШЋУ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ФЕДЕ-
РАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1. — За мешану мариела ду са 68% -f или — 1% 
сувих материја' ca додатком петтина, одређује се 
следе,ћ-а! нижа јединствена цена у продаји на мало са 
важн,ошћу на целој територији Федеративне Народне 
Републике Југославије, и то: денвера! 60.— (шездесет), 
за' I кг. 

Порез на промет проивзода за рачунат по Т, бр. 
141/1. 

2. — Производна ,предузећа приликом издавања 
рачуна дужна, су да намаче да продата роба садржи 
одређени процен-ат сувих материја, с напоменом да1  

мод пуштања у продају трговачка предузећа поред 
означене цене истакну да м-еша,нn м-армелада садржи! 

сдговарјући проценат сувих матер ија са додатком 
пе кт ин a. 

3. — ©,s% решење примењиваће се од 17 м-арта 
1949 година. 

Il бр. 1392 
17 марта 1949 године 

Београд 
В. д, директора Савезног ур-еда за цен-е,  

инж. Синиша Рашић, с, р, 

С А Д Р Ж А Ј ! 
С тр ама 

315. Упутство о економијава -предузеће уста-
нов-а! и надлештав-а и о економија ма народ-
них одбор-а — — — — 

316. Правилник о путним и селидбеним тр-ошко-
вима припадника народне милиције — — 

317. Упутство за извршење Наредбе о склапа-
њу уговора за, II, III и IV ква.ртал 1949 го-
дин-е — 

318. Упутство о допуни Упутства о начину да-
вања накнаде (регреса) камата^ по штедним 
улозима земљорадничким задругама и сре-
ским савезима — — 526 

319. Наредба о начину задуживања газ дине таши 
обавезном испоруком стоке — 626 

320. Решење о нижој ј-единственој цени у про-
даји иа мало за петролеј за осветљење са 
важношћу на целој територији Ф-едератив-
не Народне Републике Југославије 

321. Решење о стављању ван снаге Решења о 
праву на, регрес државних трговачких пре-
дузећа и задруга за трошкове трговине на-
стале пребацивањем индустријских прова* 
вода и за разли-ке између виших и нижих 
j единствен их цена — 

322. Решење о вишој Јединств-ено j (ко мирни-
ја л но j) цени у слободној продаји петролеја 
за осветљење са важ,ношћу на целој Tep'M-; 
торији Ф.едерати,вн-е Народн-е Републике Ју-
гос лави ,е — — — — 

323. Решење о специј-алном додатку радницима; 
запосленим та премеру и обележавању те-
рена — — 

324. Решење о одређивању послова у матичној 
грами- шумарства за које није обав-езно 
установљење радних норми — 

Приступ и ратификација Устав!® Светске здрав-
ствено организације од страЈне Еквадора и 
Костарике — — — 

Ратификација- Протокол,а о Међународном уре-
ду за јашу хигијену од стране Венецуеле 529 

Исправава Правилника о техничким и здрав(-
стве^о-техничким заштит,ним ме,рама при 
раду код експлоатација железница  

Решење о вишим јединствен-им ценама (хомер-
ција лин м) ценама за нафталин, са, важно-
шћу на целој територији Федеративне На-
родне Републике Југославије — — 

Реш-ење о ЕИШНМ једи-нственим ценама (комер-
цијални м ценама) гвоздених тегова, са ва-
жношћу на целој територији Федеративне 
Народне Републике Југославија -

Решење о ниској j единствено j продајној цени 
на мато мешане мармеладе са 68% + или 
— 1% сувих материја са додатком пантина 
са важношћу на целој територији Федера-
тивне Народне Републике Југославије — 

521 

522 

525 

527 

527 

527 

528 

529 

529 

6 3 1 

632 

532 

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

Југословенског штампарског предузећа, Београд 


