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747. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, Вл-ада ФНРЈ, на предлог Министра пошта, 
доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ГЕНЕРАЛНЕ 
ДИРЕКЦИЈЕ ТЕЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА, ДИРЕК-
ЦИЈА ТЕЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕГРАФ-

СКО-ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТАРА 

Члан 1 
- У сврху екш ло ат аци Је телеграфске и телефонска 

службе оснива се Генерална дирекција телеграфа и 
телефона, дирекције телеграфа и телефона' и теле-
г р а ф а ^ ^тел б а н с к и центри. 

Члан 2 
Основне јединице телеграфом-телефонске служ-

бе јесу^телепр-афсмо-телефонски центри. 
^ , ^ Ш м о ћ н е јединице (филијале) телегр афекта-теле-
факс к их центара су телеграфи ,и телефона на одре-
ђеној ,територији. 

У "в-ећим телеграфско-телефонским ' чвориштима 
изузетно се оснивају, такође као основне јединице 
тедег^афсмо-телефонске службе, и то: за посебну те-
л е г р а ф а ^ службу главни телеграфу за посебну теле-
фонску службу главни телефони и градски телефони, 
Л̂ЈИ зјРак за сједињену телеграфско-телефонску слу-

жбу главни телеграфа и телефони. 

-Члан 3 
Оваки телеграфско-телефонски центар са одре-

ђеним бројем телеграфа и телефона, као својим по-
моћним јединицама (филијалама), као и сваки главни 
телеграф, главни телефон, градски и главни теле-
граф и телефон остварује план експлоатације теле-
рафстоо-телефонских веза 

Који ће телеграфи и телефони ући као помоћне 
јединице (филијале) у састав Једног телегр-афско-те-
лефонског .центра и где ће бита седиште основне 
јединице којој они -потпадају, одређује Министар 
пошта својим решењем. 

Члан 4 
Телеграфа^ и телефонску службу могу обав-

љати, на основу уговора са надлежном дирекцијом 
пошта, и поједине поште за рачун дирекције теле-
графа !и телефона. 

О ^начину с(брачунавањ1а за учињене услуге, који 
се ун о ш као саставни део уговора, издаће Министар 
пошта, ф р ф н о упутство. 

Члан 5 
Све основне телеграфско-телефошже јединице на 

територији одређеног подручја стоје под руковод-
ством надлежне дирекције телеграфа и телефона. 

Члан 6 
Дирекције телеграфа и телефона су оа седиштем 

у Београду, Загребу, Љубљани, Сарајеву, Цетињу, 
Скопљу, Новом Сад-у, Сплиту и Ријеци. 

Члан 7 
Дирекције телеграфа и телефона дужне су: 
1) да одређују задатке својим основним једини-

цама и да на основу њихових предложена дланова 
састављају зби,рни "план; — 

2) да разрађују одобрене планове и да се ста-
рају V њиховом извршењу; 

3) да састављају предлог -свог предрачуна при-
г о д а и расхода, као и да на основу предлога пред-
рачуна прихода ц ,расхода својих о с е т н и х ј един сдф" 
с а ^ ^ ^ ^ ^ ^ З ^ у . п , а н предлог - предрачуна прихода и 

4 4), да усклађују и контролишу рад основних Је-
диница; 

5) да се старају о правилној организацији и 
ра,ду својих- основних јел икеда;- д^јуЗш им потребне 
смернице; 

6) да се старају о спремању кадрова; 
7) да мењају и о,бустављају наређења и решења 

управника основних ј а к н и ц а , уколико нису у складу 
са планом и датим смерницама; и 

8) да воде евиденцију пословања. 

Члан 8 
Дирекцијама телеграфа и телефона руководи 

Генерална дирекција телеграфа и телефона. 
Делокруг Генер-алне дирекције--телеграфа и ^теле-

фона Је: 
1) да одређује задатке дирекцијама телеграфа го 

телефона и да на основу њихових предложеним пла-
нова саставља збир-ни план; 

2) да саставља предлог свог предрачуна прихода 
и расхода и да на основу предлога предрачуна при-
хода и расхода дирекција телегр-афа и телефона 
саста.вља укупан предлог предрачуна прихода и ра-
схода; 

3) да усклађује и контролише р-ад и пословање 
дирекција телеграфа и теле 1 ^на и да им даје по-
требне смернице; 

4) да се стара о правилној организацији посло-
вања дирекциј.а телеграфа и телефона и да им даје 
потребне смернице; ? 

5) Да се стара о изградњи, уздизању и 'Правилној 
расподелу кадрова; 

6) да планира цене услуга и саставља предлоге 
за њихово одобрење; 

7) да мења и обуставља наређења ш решења ди-
рекција телеграфа и телефона, уколико нису у скла-
ду са планом и датим смерницама; и 

8) да води евиденцију пословања. 
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Члан 9 
Генерална дирекција теле! рафа и телефона одно-

сно дирекције телеграфа и телефона И М З Ј У следеће 
организационе секторе: 

1) сектор планирања; 
2) ком ер ц-и јалн-и- сектор', 
3) сектор експлоатацији 
4) сектор односна отсек за ка,дрове; и 
5) секрета ри јат. 
Осим тога, при дирекци јаш телеграфа и теле-

'фона постоје теле пра фск о -теле ф о н с ш вгнспекторати 
за 'Вршење инспекције, и то п,р-венствено у погледу 
организације основни,х телеграфско-телефонских је-
диница, као и обављања манипулативнсгх послова код 
њих и њихових помоћних јединица. 

Члда 10 
На челу Генералне дирекције телеграфа и теле-

фона стоји Генерални директор, а на челу дирекција 
теле-графа и телефона стоје 'директори. 

Члан 11 
Пословима експлоа!ације у Генералној дирекција 

телеграфа и телефона односно дирекцијама телегра-
фа и телефона руко-в-оди директор експлоатацији од-
носно, шеф екеплоатациЈе. Директор експлоатацнје у 
Генер-алној дирекцији однос-ио шеф ек оп ло ат аци је У 
дирекцијам,а телеграфа и телефона је уједно и први 
заменик Генерално-г директора односно директора. 

Планским пословима у Генералној дирекцији од-
носно у д и р е к ц и ј а ^ телеграфа сг телефона руководи 
директор планирана односно шеф планирања, комер-
јалним пословима руководи комерцијална директор 
од нс сно шеф кригер циЈалн ог сектора, а кадровски-м 
пословима! заменик генералног директора за кадрове, 
Правним и општим пословима Генералне дирекције 
односно д и р е к ц и ј а телеграфа и телефона ру коп оди 
се к,р етар ИЈ ат на чијем се челу налази секретар. 

-пан 12 
Генерални директор, заједно са дирскторима Ге-

нералне дирекције, замеником генералног директора 
за кадрове н секретаром, чине колегијум Генералне 
дирекције телеграфа и телефона. 

Колегијум:м руководи Генерални директор. 
Колегијум је саветодавни орган Генералног ди-

ректора, који он сазив.а по свима важнијим посло-
вима и начелним питањима, по важнијим техничким 
питањима и важнијим питањима оперативног руко-
вођења, као што су: израда плана, организациона 
питања, закључав-ање важнијих уговора, реконструк-
ција, планирање цена услуга, нацрти правних 'про-
писа и слично 

Када се у колегијуму претресају специјална 
стручна питања, у саветовању колегијума могу уче-
ствовати стручњаци Генерише дирекције, као и о-
стали познати стручњаци кој-е позове Генерални ди-
ректор. 

, Члан 13 
Иа челу основних т е л е граф ек о-телефонс к^х једи-

ница стоје управници који с-у нарочито дужни: 
1) да предлажу експлоатациоии план и разрађују 

О Д О Б Р Е Н И ПЛ8ШЈ 
2) да се "старају о извршењу п е н а ' , 
3) д а ;ир'вдмжу предрачуне пригода и расхода; 
4) да руководе финан сисккм ишелввашем у гра-

ницама п^едрануиај 
бу да се ста^а-ју о ЈрЛдаеналша и ^ о р и ш ћ а в а т у 

основних и сбртгаж срадетам? при државе ју ћи се 
смерница и нар^Џжб дирввдрдо телш^шфш и теле-
фона; 

6) да организују пуну евиденцију јт кошфелу це-
локупног пословања; и 

/ ) Да се старају 0 организацији и ш и ш а њ у 
својим филијала и1 да им у раду указују п а м е б н у 
помоћ, 

На челу телеграфа и телефона (филиј-ала основ-' 
них телеграфско^елефонских јединица) стоје старе-
шине телеграфа и телефона. 

Члан 14 
Управник основне телеграфско-телефонске Ј,еди-

нице односно стар-еш-ини телеграфа и телефона (фи-
лијала основних телеграфско-телефонских ј,единица) 
одговоран је директору дирекције телеграфа и теле-
фона. , 

Члан 16 
Генерална дирекција телеграфа и телефона може 

имати под својим непосредним администратогвно-оне-
ративним руководством и поједина привредна пре-
дузећа. 

Решење о оснивању, спај-ању т укидању, преду-
зећа доноси' Министар пе-шта у сагласности са Мини-
стром финансија ФНРЈ. 

Члан 16 
Финансиско пословање Генералне дирекције теле-

графа и телефона и дирекција телеграфа и телефона, 
као и свих основних и помоћних телеграфс,ких и 
т е л е ф о н с к а јединица, врши се на основу посебних 
прописа које ће донети Ми настао финансија ФНРЈ 
у сагласности са Министром пошта. 

Члан 17 
У циљу потстица ја за повећање продуктивности 

рада, упра-внику оваке основне телеграфско-телефон-
ске је-динице, која премаши план експлоатације, став-
л?аће се на располо/кеше одређену проценат од суме 
остварених бруто прихода изнад плапа. 

Исто тако управник основне тглеграфско-теле-
фоне ке јединице, КОЈИ постигне уштеде према утвр-
ђеном предрачуну расхода при пуном извршењу 
планских зад-атака, ставља се на расположен^ одре-
ђени проценат од ових уштеда. 

Оне основне телеграфско-телефонске јединице, У, 
чије.,г плану нису предвиђени приходи по свима гра-
нама телеграфско-телефонске екоплоатације, д о б и ј у 
одређени проценат прихода остварених изнад плана 
експлоатацији целокупне телеграфско - телефонске 
службе, уколико премаше план сксилоатације. 

Висина процента од п о с т и г н у т а прихода изнад 
плана и висина процента сд уштеда предр-ачун сних 
расхода, као и начин на који ће се извршити' распо-
дела односних сума, прописаће се посе-бном уредбом. 

Члан 18 
Код п,ривредних телепрафско-телефонских преду-

зећа постоји фонд руководства, а код дирекција те-
леграфа и телефона постоји це-нтрални фонд руко-
водства. 

Ближи прописи о фондовима руково.дств-а и Ф 
централним фондовима донеће се накнадно. 

Члан 19 
Ближе прописе о организацији и иФсловашу Ге-

нералне .дир вади јз телеграфа и тел аф дна, дирекција 
твлвкДОфзг и , , т ^ е ф ^ д а и обновите тшшграфшо^теле-
фонских јединица, доноси М^вм^Ћар . ш г у сагла-
сности са Претседник ом Комитета за законодавство' 
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ш изградњу народне (власти Владе ФВРЈ, а упутства 
ш вршење телеграфеко-^е^ефонске службе ДОНР-^ 
,сам Министар' пошта. 

Ч т к 20 
Ова Уредба ступа на снагу дано-м објављивање 7 

-„Службеном листу Фе,деративне Народне Републике 
уу?госл азије". 

23 новембра 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с, р, 

Министар пошта, 
да Драво Марушић, с. р. 

МВ. 

На основу члана 69 Закона 'о народној милицији, 
у споразуму са Министром финансија ФНРЈ, пропи-
с у ј е 

П Р А В И Л Н И К 

О РЕДОВНИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТИМА ПРИПАД-
НИКА НАРОДНЕ МИЛИЦИЈЕ И О ДОДАЦИМА 

ГРАЂАНСКИМ ЛИЦИМА НА СЛУЖБИ 
У НАРОДНОЈ МИЛИЦИЈИ 

I. — Опште одредбе 

Члан 1 
Под редовним принздлежностима у смислу овог 

правилника подр;а зу мешају се основна плата и додаци. 
Право на редовне принадлежност,л' припада ми-

шици,окариш^ нодЈофицирима, официрима и генера-
лима неродне" -милиције који су постављени на поло-
жа ј решењем надлежног старешине по прописима 
ђакона о народној милицији. 

Грађанским лицима припада пр1аво на редовне 
Бриладлежности ако су решењем надлежног старе-
шине постављени на један од положаја који су пред-
виђени формацијом за таква лица. 

У реш-ењу а постављењу означава се на које 
принадлежности постављено лице има пр-аво. 

Члан 2 
Принадлежности теку од дана стзшмња на ду-

жност а трају до краја месеца у коме је лице на 
служби у народној М И Л И Ц И Ј И разрешено од дужности 
на основу решења о престанку службе. 

У случају постављења на виши односно нижи 
положај, принадлежности новог положаја припадају 
од првог дана -наредног месец,а по ступару на ду-
жност. 

Шап 3 
Принадлежности по овом правилнику предвиђене 

еу у -нете ктвсЋма. 
П,оре,з ,мв доходак и допринос за социјално оси-

1Шраше даквддннда цдоодне ,милиције не плаћају. 

Члан 4 
Припадн,ику народнелдаиције који није користио 

^одацгвђи СДОШР из.разлога Ц1То је решењем 
М т ^ р ш ш цослова 'ФНРЈ за ^ршмднике 

наредне милиције н-а раду у Главној управи народне 
милиције, односно решењем мини-стр.а унутрашљих 
послова народне републике, био задржан на дужно-
сти у интересу службе, исплатиће се за то време 
двоструке редовне пр ин адлежнсеш. 

Члан 5 
Подофицира, официри и генерали народне мили-

ције могу бити решењем надлежног органа за по-
стављење одрађени за вршиоце дужности на вишем 
положају од онога на коме се налазе. У томе слу-
чају може им се одредити плата за два тар^фна 
разреда ниже од плате предвиђене за Т1ај положај 
на коме врше дужност, уколико та пл,ата није мања 
од плате дотадашњег њиховог положаја. 

Члан 6 
Припадници народне милиције, који поред св. ' 

редовне дужности прив,ремено заступа ју на положа -
друго лице, примају принадлежности положаја ре-
довне дужности. 

Члан 7 
Официри и т ј е р а л и народне милиције, који су 

привремено разрешени дужно-сти до постављења на 
нови положај, примају редовне принадлежности до-
тадашњег овог положаја. 

Члан 8 
Прип.аднику наредне милиције, који се за време 

истраге због кривичних дела налази у проверу ири 
истражном затвору, обуставља се за то време испла-
та принадлежности за 76% Ако такво лице има по-
родицу коју издржава обуставља му се 50% ирине.-
длежпости, с тим да се друга половима принадл.-
жности (исплаћује његовој породици заједно са пе 
лим додатком на децу. Ако је припадник народне 
милиције за време истраге само удаљен 0 д дужности, 
за то време обуставља од ч^егових принадлежно-
сти, и то ожењеним 1/3, а неожењеним 2/3, не рачу-
најући додатак на децу који се исплаћује у целости, 

Обустављене принадлежности враћају се припад-
нику народне милиције ако је кривично поступање 
против њега обустављено или ако је ослобођен од 
оптужбе. 

Обустава принадлежности почиње од првог дана 
наредног месеца по доношењу решења о покретању 
кривичне и^стр'аге или о удаљењу од дужности, а 
траје до извршења пресуде односно до доношења 
решења о обустављам^ поступка. 

Осуђеницима за време издржавањ-а казне не при-
падају приеадлежности. 

Члан 9 
Поред времена стварно проведеног на дужности 

у народној милициј,и, у године службе у смислу овог 
нр1авилни^а рачунају се: 

1) припадницима народне 'милиције који су сту-
пила у ЈА до з,акључно 9 маја 1945 године и време 
стварно проведено у партизанеким одредима, НОВ 
и ПОЈ и ЈА; 

2) акт,ивним подофицирим!а, официрима и генера-
лима који су ступили у ЈА после 9 маја 1946 године 
и време које су провели1 у својству активног подо-
фицира односно официра ЈА -ако су у народну МИ-
Л И Ц И Ј У преузети непосредно мз М , а најдаљ-е у року 
од шест месеци 4по престанку с-лужбе у ЈА; 

3) подофвдшршЈа та офиздргнра чшоји еу ^или у 
заробљеништву ако еу -преузми у ЈА, т еар о дну ^мили-
цију, или у државну ^ж^а^у--рајадање-у року ^вд шест 
месеци но повратку -из ^ р ^ ш е ш ш т а ји тџше ,про-
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ведено у заробљеништву од 1 августа 1941 године, 
као и време стварно проведено у ЈА;^и 

4) време проведено у служби у р-есору министар-
ства унутрашњих послова после ослобођења. 

. II. — Основна плата 

Члан 10 -
Пипадницима н^ро т е милиције исплаћује се 

основна плата по следећој табели: 
фни разред П л - а т а 

I 7900.— 
II ' 7600.— 

III 7300.— 
IV 7000.— 
V 6700 — 

VI 6400.— 
VII 6100.— 

VIII Б900.— 
IX 5700 — 
X 5600 — 

XI 5300.— 
XII 5100.— 

XIII 4800 — 
XIV 4700.— 
XV 4500.— 

XVI 4300.— 
XVII 4 ШО.— 

XVIII 3900.— 
XIX 3700.— 
XX 3500.— 

XXI 3300.— 
XXII 3000 — 

XXIII 2800.— 
Формацијом ће се одредити ко јпг положаји спа-

дају у .поједине тарифне разреде по овој табели. 

, Члан 11 
Милиционари приправи цет, док похађају школу 

наредне милиције за народне м-илиционаре, у почетку 
службе прагма ју плату из XXIII тарифног разрета. 

Официри народне милиције, док похађају школу 
за официре народне милиције, у почетку службе при-
мају плату која ем је одређена приликом преузимања 
у службу народне милиције. 

У осталим случајевима припадници наводне мили-
ције, док се налазе у школам,а иј на курсевима, при-
мају плату последњег положаја. 

211. — Додаци 

Члан 12 
Припадници^ народне милиције, осим наведе-

ним у члану 13 овог правилника, припад.а лични до-
датак на службу процентуално сд основне плате, 
и то: 

после 2 до 5 година службе 5% 
после 5 до 10 година службе 10% 
после 10 до 15 година службе 15% 
после 15 до 20 година службе 20% 
после 20 година службе 25% 
Генер-алима народне милиције припада лични до-

датак на службу 25% од плате КОЈУ примају, без 
обзира на године службе. 

Члан 13 
Милиционар, десетару, командиру станице и 

старешини чете припада лични додатак на службу 
процентуално од основне плате, и то: 

после 3 до 6 година службе 8% 
после 6 до 9 година службе 12% 
после 9 до 12 година службе 16% 
после 12 до 15 година службе 22% 
после 15 година службе 40% 

Члан 14 
Свима подофицирима н,ародне милиције, осим 

он-и,ма кош се налазе на положају формацијом пред-
виђеном за официре и примају принадлежности пред-
виђене за тај положај, припада додатак од 200.— 
динара месечно. 

Члан 15 
Пр игоа данцима народне милиције исплаћиваће се 

додатак на свако дете по 175— динара До навршене 
17 године жи-вота односно до навршене' 23 године 
живота ако су лепа на школовању, под условом да 
немају никаквих прихода, да не прим,ају стипан ди 1у 
и да нису смештена ни у каквом заводу са беспл-ат-
ним издржазањем. У случају да јс дете неспособно 
за привређивање, додатак за њега припада дск та 
неспособно^ траје, без обзира на његове године 
живота, под условом да је неспособно^ наступила 
пре 17 односно 23 године. 

Додатак под овим уславиш припада за бр-ачну, 
ванбрачну, позакоњену и усвојену децу, као и за 
п астор чад и сирочад, уколико их односно- лице издр-
ж-ава 

Припадницима народне милиције испла^иваће се 
паушални- додатак од 3-000— динара приликом ро-
ђења сваког брачног детета. 

Члан 16 
Грађанска лиц,а нд служби у народној милицији 

примају принадлежности према про-писима КОЈИ важе 
за шгвилне државне службенике. 

Поред редовних принадлежности грађанским ли-
цима на раду у управама народне милиције, која 
имају најмање 3 године ефективне службе, препад,а 
лични додатак на службу у износу од 5% од основне 
плате. 

Чл,ан 17 
Министар унутрашњих по-слова народне репу-

блике односно Минист-ар унутрашњих послова ФНРЈ, 
за лица на служби у Главној управи наре-дне м и р -
није, може појед,иним пр младенцима народне мили-
ције давати посебни лични додатак у сталном ме-
сечном изно-су у следећим случајевима: 

1) кад стално прековремено раде по потреби? 
службе; 

2) за ред који тражи велико стручно знање и 
искуство; 

3) лицима који чине стално 'изванредно и наро-
чито зала-гање за службу; 

4) лицима ме-ја својим нарочитим организационе 
способностима доприносе бољој организацији слу-
жбе и р-аду; 

5) лици-ма која једновремено врше више дужно-
сти; и 

6) лицима која врше службу под нарочито те-
шким и по живот опасним околностима 

Посебни лични додатак може се давати у грани-
цама од 200.— до 3000.— динара месечно. 

Посебни1 лични додатак одређује се припаднику 
народне милиције док постој,е р-азлози због којих 
је дат. 

Приликом одређивања припадника народне ми-
лиције на другу дужност, министар унутраш-њих по-
слова народне р-епублике односн-о Мини-стар уну-
траш.њих послова ФНРЈ, донеће реше-ње да ли ће се 
исплаћиван^ овог додатка наставити. 

Члан 18 
Премештеним припадници ма) народне (милиције' 

који имају породицу на издржавању, ако у новом 
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месту службовања не добиј,у стан и за овоју поро-
дицу, што морају сваког месеца доказивати потврдом 
надлежног стаклено-г органа, исплативаће се од дана 
јављања на дужност н,а име накнаде за трошкове 
одвојеног становања од породице за сваки протекли 
месец од 1000.— до 1500.— динара све до дана доби-
јања стана Висину ове накнаде одређуј-е министар 
унутрашњих послова народне републике односно 
Министар унутрашњих послова ФНРЈ за ^лица пре-
мештена на службу у Главној управи народне ми-
лиције. 

Накнаде из претходног става не припадају оже-
њеном ил^ удатом лицу које нема деце, у случају 
када је други брачни друг запослен. 

Чл'ан 19 
Редовне тхринадл-ежности по овом правилнику 

исплзгћиваће се п-очев од 1 октобра 1947 године. 

Члан 20 
Овај прав-илник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федерације Нар-одне Ре-
публике Југославије". 

I Бр. 1-8-068 
18 новембра 1947 године 

Београд 
Министар унутрашњих послова, 

Александар Ранковић, с, р, 

749. 
'На основу чл. 15 Уредбе о -принадлежностима 

службеника и намештеника у државним трговачким 
предузећима и њиховим про давнинама, као и про-
давницама задруга, друштвених и масовних органи-
зација („Службени лист ФНРЈ" бр. 97/47), пронисујем 

У П У Т С Т В О 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ О ПРИНАДЛЕЖНО-
СТИМА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИК^ У 
ДРЖАВНИМ ТРГОВАЧКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ЊИХОВИМ ПРО ДАВНИ ДАМА, КАО И ПРО ДАВНИ-
НАМА ЗАДРУГА, ДРУШТВЕНИХ И МАСОВНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Увод 

Основна је тенденција Уредбе о -принадлежно-
стшља службеника -,и намештени^ у државним трго-
вачким предузећима и њиховим пр од авницама, као и 
продам надама задруга, друштвених и масовн-их ор-
ганизација, да конкретно одређивање плате трго-
ва-чких нлмештеника у оквиру општих директива 
пренесе на директора предуз-ећа. С обзиром на 
р а з а р а деи карактер трговачким предузећа није 
могуће поставити путем ур-едбе опште нор-ме по ко-
јима би се одређивале плате по ефекту раља у свим 
тфгошзгтшм предузећима Могуће је само одредити 
изнеше границе у КОЈ има се директор креће код 
Јодр^ђешња ових норми. 

Оваквим системом постићи ће се прво, да ће сви 
наговест енивд бити заинтересовани на побољшању 
трговине, на повећању промета, нд подизању нивоа 
трговине. С друге стране, дир-ектор ће бити непо-
средно заинтересован на павилном одређивању нор-
ме, на смањењу трошкова и режије, јер ће он добити 
утолико већу плату што трошкови буду ма-њи и 
промет већи. 

Овакав систем уједао намеће дужност синди-
кална подружницама да непосредно сарађују на 

одређивању норме, да се старају за повећање про-
мета, јер ће само на та., начги^ м-оћи доиста да утичу 
на побољшање животног стандарда намештеник. 
Велика кочница увођењу новог система може бити 
само тобожња комплицирано-ст као и тежње наме-
штеник да им буду осигуране плате без обзира 
на ефекат Слабе синдикалне подружнице истицаће 
и страх сд самовоље директор-а, или помањкање 
евиденције Међутим, борба за нови систем плата 
биће уједно борба за пуну евиденцију у нашем трго-
вачком апарату и за пр-авилно наг расипање службе-
ника и намештени^ на основу њиховог залагањ,а У 
раду. 

Тачка 1. — 1) По прописима чл. 1 уредбе одре-
ђиваће се при надлежности службеника и наме-ште-
ника који су запослени: 

а) у државним трговачким 'Предузећима на ве-
лико и на мало; 

б) у државни,м откупним предузећима, као и у 
сервисним предузећима која се баве откупом; 

в) у продавпицама осталих државних предузећа 
и установа које се баве предајом на мало (инду-
стријске продавнице, продавнице Ветсерума и сл); 

г) у службам,а радничког снабдевања (потпуним); 
д) у радничко-службеничким набављачке-потро-

ш а ч е м задругама и -про дави иц ама занатских про-
извођачких и прер^ђгивачких задруга, кас' и у цро-
давницама среских задружних пословних савеза; у 
среским и земаљским задружним пословним саве-
зима радничшослужбеничких набављаче-по тр отач-
ких задруга; и 

ђ) у про давни нама друштвених и масовних орга-
низација (продавнице инвалидеких и омладинских 
организација, АФЖ-а и сл.) 

2) Принадлежности по ефекту рада исплаћиваће 
се службеницима ет намештеницима који раде непо-
средно у гар одаји, набавци и откупу, и то: 

продавачима, 
млађим привредним помоћницима, 
привредним по моћницима, 
старијим привредним помоћницима, и 
привредним пословођама 
3) Принадлежности по ефекту рада исплаћенаће 

се прем,а одредбама уредбе и овог у-путства и 'Слу-
жбепицима и намештеницима економско комерцијал-
не струке са другим звањима (тј. са звањем млађег 
ком ер дај али сте, комерцијална^, вишег комер-ција-
листе, економисте итд.), као от службеницима и на.-
мештеницима свих других струка, ако су они упо-
слени непосредно у продаји, набавци или откупу 
робе, или ако руководе тим пословима (на пр. от-
купљив-ач лековитог биља са звањем фармацеута). 

4) Међутим, службеници и намештекицдо са зва-
њима продавача, млађег привредног помоћника, при-
вредног помоћника и привредног пословође, којот не 
раде (непосредно на про-да јет, набавци и откупу робе 
(на пр мага.ционери, службеници који сортирају 
робу -,и сл) ио пр-авилу ће примати пуну плату по 
чл. 1 став 2 уредбе, али могу бити и на други начин 
пр-емирани Али ак,о директор предузећа налази 
от рад таквих службеника утиче на повећање промета 
или да ПОСТ.ОЈИ могућност њиховог награђиван^ по 
ефекту рада, може одредити да се и они плаћају 
по ефекту рада. 

5) Благајници (каоири) и панкери, по правилу, 
примаће принадлежности као и остали службеници 
и намештени^? који непосредно учествују у продаји, 
набавци или откупу робе, тј. по ефекту рада. Изу-
зетно код оних продавница где због нарочите при-
роде по-сла или других ра-злога не постоји могућност 
сређивања норми рада за ове службенике, директор 
предузећа може одредити да им се исплаћује не-
умањена плата уместо сталног дела о-сновне плате 
и додатка по ефекту рада, а могу бити и на други 
начин нр емир ани. 
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6) Набављали ^ и откупљшшчњ зжхасљтж- у трго-
вачки,м предузећима-у сваком- случај-у треба да Дре-
мају пр надлежности, пс- ефекту. ,рада" прњама одред-
ба-ма уре дб е и ово-г - у пу т етш^ 

7) 'Кад ш ш ^ п р е д у з - е ^ к - е ш се. баш искључиво 
или, п р е т е ж е прода јом нан Безимен. где залагале 
н е к ш службеника и на^шштешшш^ не?- уттче на пове-
ћ а л е пр,емета^ директор- пдаедузе^' мс-же. одредили 
да се тим служб-ешигжма ет н а к е ш т и з ЧЈВ: - 1 
уредбе наплаћују иеу мазала - плште. 

ПримерЈедног 1 г р а ш с т и ^ о пр^дузе-ћ^ организо-
в а ^ је продају тако, купци робу набављају на 
основу узорака (мустра) Друг-е гросиЈстичк^ пре-
дузеће продаје пак- робу та-ј н з т т што куп-ци 
лично долазе у стовариште-где одабирају и купају 
робу. У црвом случају залагање- службеника' који! 
издају робу из стоваришта на основу- поруџбина и 
узорака не утиче на величину промета, те се 'они 
не би морали да награђују по .ефекту рада Због 
тога може директор одредит,и да они примају неума-
њене основне плате. У другом случају, залагање слу-
жбеника (на1 п.ре. пр-едусретљивим услуживањем ку-
паца,- б р а т о м угушивања , реклам^прањем и добрим 
потен анимал р о б е и асортимана) утиче на повећање 
промета, и зато овакве службенике треба иагра-
ђич ати по ефекту рада 

8) Службеници- и наме-штешзд. који - примају пла-
те ло ефекту рада,,, за в^еме- ксришА@ња^ годишњег 
одмора и плаћано? отсуства,. примаће пуну основну 
плату,-

Тачка 2, — Плата изна-д најмања? и,зноса, у гра-
ни-ца м^. минимума, ЈИ максимума, даје се: 

1) према годинама проведеним у држ.авној слу-
жби; 

2) ако службеник- вдоиг^ нарочито' п-оверљиве 
задатке; 

3) ако -службеник има већу спрему од редовне 
која се тражи1 з-а" обажмн^е послова које службеник 
конкретно врши; 

4) ако службеник им,а нарочиту- од-говорност у 
гашењу одређеног посла; 

5) ако- исто звздње- обухвата ра-зличите послове за 
које се тражи разл,ичита стручна спрема или више-
страна' одговорност; 

6) ако је обим послова које службеник врши 
редовно различит од послова осталих службеника 
бист ог звања; и 

7) ако је учинак посла службеника- истог звања 
по обиму знатно већи и по квалитету знатно бољи 
од ре,до-вног учинка службеника истог звања у истој 
оргаанзационој јединици, а за та ј се учинак не могу 
установити норме,-

Тачка 3. — 1) Приликом одређива.њ-а висине 
стално? деља основне плате за службенике и наме-
штеним^, који осим-на продаји ,и набавци робе раде 
претежно и на- другим пословим-а^ треба-водити ра-
чуна о времену ко-је они пров-еду на једним' и другим 
п о с л а в ш и 

Први- пример? Један! ш е ф групе- предавача (оде-
љења, реферата)' преводи' к аи пр од ав аччсим- пословима 
дв а̂ сата- а на осталим п о н о в и ш (саставља-ње тре-
бовања, пријему робе из магацин-а, подношењу 
извештаја- о про,даји роб^-- 16 часв-вш Пошто он 
3/Ф ов^-га времена- проводи' н ^ поелоезшф' који се не 
награђују ,по1 ефекту рада; то1 о т -неће- пришити' -само 
Ш% основне^ пл-ате Таквом^ п р о д а т у да^ћв се- веАт 
стална де?в^ основне-плате ( в ^ пр/ 7(Ш')у каше би? он, 
аш- се нојдовшдо залаже- -з-ам врвили дсж4 р ада1 као- пр^о-
дтт^ мжт- да" псшжт да, т д а штапу пуше 
О С НБУВН^1' П ЛЈЗЈЧ1 С 

Дџурш п р и ч а ј У нзд- влашко 
један ш^авдешезм поред!- -врпкш^ п о с ј е д а ус ж д а -
штења робе, ,провода у току дана ИЛИ 1 ' .ИЗДАШ ОЈ време 
и на пословима продавача-. Уколико КУН већи део 

в р ^ ш ^ а побледе ' ма п-осшвимга^ускл^дмт^м, то оа 
неће^ призната са-м^ 5Ф%- основне- плате, већ' ћех ње-
гова^ основна платан бите ' већа (на -пр'. 00% или' 70% 
ил.и' 80% )1 предан тошв^ колима- је времена п р о в е н а 
пфвлслшл м-адаввиваврв^ 

2)иПрвда^ач^ ;прод'ашица, који ист ов р е т н о врше 
и1' послов-е набвааљача; -примаће стални део основне 
плате којечим припада пр^емга њиховом звању (тј. 50% 
основне- плате-); Додатак" по ефекту рада утврђдааће 
се посебно за послове обављене у својству прода-
вача (тј. према норми1 за' продавача) а посебно за 
послове обављене у својству набавЈБача (тј. према 
одређеној пр ови зији); 

Пример: Један продавач радничко-службениада 
набављачко-потротачке задруге повремено (на пр. 
2 оми 3 пута месечно) одлази на село радан набавке 
животних намирница^ У току месеца он преводи 20 
да-на на -посло-вима продавача а остало време на 
пословима набављаче. Овај намештеник примиће 50% 
основне плате продавача- и додатак по ефекту рада 
за 20 дана у којима Је радио као п-родавач. Поред 
тога он ће примити п.ровизију за послове које је 
обављао' као набављач, ал,и за то време неће примати 
део сталне основне плате. 

Тачка 4. — 1, -Ако д,иректор и вуководиоци У 
продаји, набавци и -откупу КОЈИ организују ове по-
слове, немају одређено звање, њихова осно-вна плата 
је, и то за директоре од 5.000 до 7.000 динара, а за 
-руководиле у продаде^ набавци и откупу од 4.500 
до 5 000 динара они ће, дакле, добити 80% ове 
плате. 

2) Основна плата пословође, моји нема, одре-
ђено звање, износи: од 4.000 до 4.400 динара иако је 
то предвиђено за зва-ње привредног пословође у чл. 2 
Уредбе о принадлежностима службеника и намеште-
ника у државним трговачким предузећима, итд. 

Тачка 5. —- 1) П р и л и к а - о д р е ђ и в а њ а плаФаЧпР0" 
визије) службеника и н а м е ш т е н и ^ кода раде непо-
средно на откупу или наба,вци артикала на слободном 
тржишту, провизије треба одређи-вати с обзиром ка 
(отку,пљене количине, време, начин откупа, квалитет 
производа, откупну цену и сл. Министри трговине и 
снабдевања народних република прописаће оквирним 
упутство-м^ начала одређивања- ове-провизије. 

П р и м е р з,а - о д р е ђ и в а њ е н о , р м и ( п р о в и -
з и ј е ) з а н а б а в љ а ч е , ш - к у п љ и в а ч е и 

т р г - о в а ч к е п у т н и к е 

Иабављачу, откупљиавчу и трговачком путнику 
награда ио ефекту рада, по правилу, одређује се У 
виду провизије на откупљену -робу. Ова провизија 
одређује се А) на промет и Б) на цене. 

А) Откупљивачу је одређена откупна цена од 
15 динара и предвиђен је откуп од 10 000 кг. Његова 
провизија износи 2 З а премашена плана откупа 
до 20% плаћа му се на основицу још 1%, а за пре-
машена плана^ о д 20—50% још 3% иа основицу. 

Остварена је количина од 15.000 кг тј . премашен 
је предвиђе-н-откуп з а - 5 0 % и откупљивао требе да 
.прими на' основица 10,000 кг по 15.— дедама,, што 
износи 150.00в дотера, 

П-р-ема томе обрачун! је: 
Динара 

Ш Ш ^ Х 2%-— - — 3.000.-^ 
премашено- је 5Мв кг- п-ф" динара-
ТЈЈ. 75МШмдшварвјг ПФ' 5%г — — 

6.750:—' 

Б) На сличан начин поступа се а т ^ са" нор-м-а 
одевну, е ПУ" остг/а^ивв^ о т ^ Ш ј ц т т ^ Т т ^ с е може 
'сллодгл.г цена'.' од ди^ада^с тт^-да^ откупшивач 
г.;,1-:ги 26% од разлике у цени (или други проценат). 
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' Лод^м^чкЈевавмоЈл м оадтаљед-о -1ХШХ) кг но 
одени -,од 44.— радара, 1Ш.а - је радик,а у ^отеудаој 
ДАШ 1 ДАМАРА И О ^ К Г ЈОШИО ОДГЕГА М Л А Д Е Н У од ;ШЈООО 
кг г , р а д а ц (износи Ш,ТО дашна 

-Ирчша мноме отвсуиллкгаиу ' поред одевних 
-за "в^гкуолену ^ количину ЈОД ЗФЈООО кгиври пада 
рд р^штке у цени. 

инат леда овако: 
Динара 

ХА) редовних 2% од откупљене вредно-
с т тј. од 14ФО0О динара 2.800.— 

-6) .раздала у цени 25% од КУ.ООО динара 2в00.— 
б.300.—-

-Шако што може се дати о б а в љ а ч ш а и ^ткуадаи1-
в т и р а ао-веј^а^ орошен ја у случају тд набаве или 
^та^ецробу у в р е д е тад још даје еезкша м т т д је 
сезона в-ећ истекла. 

Откуп лив ачу шљта 'На "Пр. може се дати прог 
ценат од 0.25 динара по кг V месец-има када је сезона 
откупа, а 0.50 када је сезона прошла 

'2) Откушмшачи и тргова-ч-ки путници по заврше-
ном раду на терену, н^ће -више прима-ти провизију 
већ пуну основну плату према -звању у које су ра-
спе ређен и, и то онда када раде на административни^! 
пословима. Ако раде непо-средно на .по-словима п-ро-
даје, напр,ађшзаће се на исти на-чин као и продавци. 

3) Службеници који раде На -пословима откупа 
)прс (извода који се обавезно ш-споручују, неће -се 
награђадати ва основу провизије. Ови службен-ици 
(примаће, по правилу, пуну о-сновну плату но чл. 2 
уредбе 'према даадву у које су (р асп пређени. Уколико 
и за ш а ш е службенике постоји могућност норми-
рања рада, примаће поред сталног дела основне 
имате од 50% још и додатак по ефекту рада према 
устансвљеној норми. 
I 4) 0пг!куиљ1иеа!чи и набавља чи пр.иликом путо-
в-ања у циљу откупа односно набавке имају пра-во 
само на трошкове превоза према прописима о . нак-
нади путних трошкова службеника. Све остале тр.сг 
никше у вези таквих путовања откупљивао и набав-
љани имају подмириван из своје провизије. 

'5) Директор предузећа, у сагласности са адми-
ндалратдано-одеративним руковдиоцем, одрађује слу-
чајеве када- откупљивачи и набављани изузетно могу 
прим-ати и дневнице, (на пр. у случају информат,ивних 
пуштања и сл.)-

Та-чка 6. — 1) У трошков-е које треба одбити од 
укупног, месечног износа рабата и маржи да би се 
добио фонд плата, спад-ају: 

" а) зависни трошкови; 
б) стални део плате директора, пословође и ру-

ководиоца набавног ,и продајног одељења; 
в) плате и награде- службеника и нам-ештеника у 

администр аци ЈИ; 
г) плате и наг-раде радника; 
д) плате и награде радника, службен-ика и на-

мвитешка који нису у администрацији али којима 
се плате не одрађују-по ефекту рада (на ор. -.мага-
ди ол еру, аржжеру излога); 

ђ) социјалн-и допринос иа плате службеника, на-
мештеник и радника означених под б). в), г) и д); 

еУ остали платама слични расходи (на но-, з-а 
прековремени рад, додатак з̂а одвојен живот и сл.); 

ж) трошкови робног пр-омета; 
з) трошкови пословних про ето рија; 
и) дажбине, дс прин-оси и разни отпшж; 
ј) општи управни трошкови; 

,к) гмаксивдвлни '(пденеии) допринос -за р,аци она-
лшедију^ и 'Подавање ,културног шшоа '^рртсша^а; и 

д) шшошжјшн ^дашдаи) ^дооритос^ш 4Фонд'. ру-
ководства. 

"Итшткик.а -предузећа л-егу .ошм дерошкавжа 
до-дати 'јо-шм1 постотак'.од ^шар-жи ,односно дебата 
који пропише Главни одбор рдаадк в-ојвих -инвалида. 

Остаадк 5деаи се далија прететтља фонд плата. 
'2) Из ф-оада плата исплаћују се сви намештени-

ци и -службеници који се награђују-по ефекту рада. 
(Према томе из -фонда -плата се 'Исплаћује. 

,а) стални део основ-не плате свих службеника и 
намештеник који се награђују по ефекту р,ада, сем 
сталног дела основне плате директора, пословође и 
руководиоца набавних и продајних одељења; 

б) додатак по 'ефекту рада св-их службеника и 
дашештеника - кој-и се награђују по ефекту рада; 

в) доприноси на лринддл елен ости свих ^службе-
ника (соци-јално осигурање, и то део Vкаји сноси 
.предузеће итд.). 

3) П раз ило је да је фонд оплата једнак ^оваког 
месеца уз ,исти промет одн ос ло уз исти у^шан износ 
маржи и рабата. Према томе, ако се у појединим 
месецима мења промет односно укупан износ маржи 
и рабата, треба да се мења и фонд плата. Међутим, 
трош,кови из тач. 6 упутства не падају подједнако у 
сваком месецу и често не зависе од промета. На пр.: 

а) у летњем месецу осв-етљење и огрев износа 
1000 динара; у зимском месецу осветљење и огрев 
износи ГО.ОДО динар-а; и 

б) оправке зграде врше се у априлу и мају (у 
осталим месецима оправка зграде се не врши) износи 
100.000 динара. 

Из тога се ип ди да је потребно пронаћи про-
сечно месечне трошкове из тач. 6 упутства ко је онда 
треба одбити од укупног -просечног износа маржи 
и рабата. На овај начин рачунато, добија се месеч-
ни прос-ечни фонд плата. 

4) Директору предузећа служиће овај добивени 
просечен месечни фонд плата као основа за одре-
ђивање: 

а) броја счужбе-лика и на неш туника који се ис-
плаћују по ефекту рада; и 

б) додатка по ефекту рада (разуме се да се том 
приликом ди,ректор мора стриктно држати одре-
даба чл. 2 и 3 уредбе при одређивању сталног дела 
основне плате службеника и намештепика). 

^5) Просечне месечне трошкове из тач. 6 упут-
ства треба предвиде!и унапред. Код таквих предан-
ђања може се препоручиш' да се узму у обзир: ра-
није пословање и промет, као и укупни остварени 
износ маржи и рабата за протекли период."Предви-
ђање пак значи да ће се на основу п-редвиђеног бу-
дућег промета р а ч у н а т сваки појед-ини трошак из 
тач. 6 упутства. (Ту се нарочито мора им а т - у виду 
слободна продаја производа, јер -ће она у многоме 
повећати п-ромет роЈбе у -предузећу). 

6) Када се на овај начин утврди фонд пла-та и 
одреде норме, тада се службеника - и намештеник 
не тиче у којем се периоду остварују разни трошко-
ви из тач. 6 1) упутства. Плате службеника ИЈ 
намештеник зависе искључиво од оствареног про-
мета (тј. од укупног оствареног из-носа маржи- и ра-
бата). 

7) Директору предузећа се препоручује да 
с времена на време заврши; упоређење предвиђ-ених 
месечних просечн-их трошкова из тач. 6 1) упутства 
и просед ног ̂  месечног ,фонда палата са стварно извр-
шеним трошковима-мз тач. 6 1) "упутства и остваре-
ним -фондом плата. - Разликапоја .се -оојши Iпоеле из-
вршеног обрачуна иде У"кори-ст односно -на терет 
фонда плата, крема томе да ли г у - ставри и ̂  тр ашк ст и 
м-ањи или ' в^Зги од 'Пред^иђшкх.' Оео .не-.м-аске ути-
цати ^на повећање ш и смањење ;шата -сзо ефекту 
рада службеника уназад '(последњи став -тач.'10 упут--
-ства). То упоређивање ^оеим тога Флу жиће'шао .кон-
трола одреши.м -пламена ^по -ефекту р-ада. "Резултат 
овакве контроле'- може мкмагги за -ноељвдЈцу - лот^ћеање 
И Л И ^ М Е Ш Е Њ Е М Н О Р МИ за О Д Р , Е ^ И Ш ^ Е ^-ШГАТА Упо ^ефекту 
рада (одређених 'продан ат а. , ф гаеашп тшкџш-њ - п о- но -
јединим артикл-има -итд.). 
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8) По извршеној контроли директор ће прегле-
дати стање у погледу броја службеника, па уколи-
ко установи да је њихов броЈ узрок евентуалног пре-
корачења фонда плата, извршиће одговарајућа сма-
њења особља, или ће одредити други распоред слу-
жбеника по продавница ма. Уједно ће ое постара" и 
да се спроведе што боља и р а ц и о н а л н а организа-
ција предузећа. 

9) Администратиено-оперативни руководилац во-
диће рачу-на о повременим контролама директора, па 
ће и сам тражити да се те повремене контроле извр-
ше. Резултат таквих контрола од стране администра-
тивно-оперативног руководиоца може имати исте 
последице као ЈИ контрола директора (повећање или 
смањење норми итд) па чак и ревизију читавог 
система плата по ефекту рада. 

10) Директор је одговоран за прекорачено фон-
да плата. Његова одговорност се састоји У томе да 
је дужан надокнадиш износе којима је прекорач.ен 
фонд плата. Од ове одговорности ол се може осло-
бодити само у том случају ако прекорачено није 
изазвано неправилни,м^ одр-еђиеањем норми већ 
услед општих мера донетих од стране виших органа 
или услед ванредних трошкова К О Ј И су последица 
више силе. 

11) Коначни обрачун ради установљења стварног 
фонда плата врши се по правилу најмање једанпут 
годишње. У том ће обрачуну директор предузећа 
утврдити: 

а) колико је од укупно остварених маржи и ра-
бата остало за фонд "плата када се одузму стварни 
трошкови из тач. 6 упутства; и 

б) колики су укупни износи стварних плата из 
фонда плата за протекли период. 

Упоређивање^ ова два износа установиће се д^ 
ли је било прекорачено фонда плата. 

12) Да ли ће се коначни обрачун извршити је-
данпут годишње или више пута, одредиће админи-
стративно-сперативни руководилац. Код тога ваља 
препоручите да се код оних предузећа код којих су 
трошкови из тач. 6 упутства стални (фиксни) или 
мали врши коначна обрачун више пута годишње а 
да се код других предузећа, где су трошкови про-
менљиви (вариЈабилни) и велики, тај обрачун врши 
ређе али најмање једанпут годиш,ње. 

13) Уколико постоји могућност, добро је да се 
врше повремене контроле и У погледу платног фон-
да појединих продавница, а нарочито то ваља чи-
нити приликом контроле која се врши за предузеће 
у целини. Исто тако приликом коначног обрачуна 
може бити и правилно у појединим предузећима из-
вршгити посебан исказ плата и по појединим прода-з-
ницама Из овог упсређивања фонда плата видеће 
се упоредне цифре фонда плата појединих продав-
ница, њихова активност и залагање за повећање про-
мета итд. 

14) Разлика између стварних и нормираних тро-
шкова набавке и продаје, у смислу чл. 8 Уредбе о 
трошковима трговине на велико и на мало, употре-
биће се 50% за рационализацију пословања, а 50% 
за Фонд руководства. Ова разлика установиће се по-
што се претходно исплате све принадлежлости (стал-
ни део плате и додатак по ефекту рада) службени-
ка и намештеник који се плаћају по ефекту рада, 
као и додатак по ефекту рада за директоре. Према 
томе, разлика између стварних и нормираних тро-
шкова набавке и продаје, најпре улази у фонд пла-
та па тек по исплати принадлежности из пр „дњег 
-става иде 50% за рационализацију пословања, а 
50% за Фонд руководства, Ово стога што се та раз-
лика може утврдити тек када се изврши исплата 
свих пр ненадлежно сти, тј. и плата по ефекту рада 
које су саставни део трошкова набавке и продаје. 

15) Када надлежни министар или административ-
но-оперативни руководилац одреди који део од 
укупног износа рабата и маржи треба да се одбије 
на поједине од трошкова наведених у ст. 1 чл. 6 
уредбе, морају водити рачуна о томе да директори 
предузећа, који су заинтересовани на снижавању 
трошкова, не врше уштеде на штету пр-ашлмог по-
словања и организације предузећа (на пр. вршење 
уштеде на рачун нивоа културног трговања, рацио-
нклбгзације и сл., да избегавају отварање нерента-
билних продавница које имаЈу социјалну важност 
итд,). Они ће се због тога непрекидно старати о 
културном трговању и његовом сталном повишава-
њу, о подизању степена рационализациЈе и сл. У 
том циљу они могу прописати (нарочито у једно-
о-бра,зним и индустриским продавницама) врсту ин-
вентара, намештај?, начин у-потребе и јачину освет-
љења, време и на-чин аранжирања излога, одржавала 
нормалне температуре и примерне чистоће у послов-
ним просторијама итд. 

Тачка 7. — 1) Начин одређивања норми, по ко-
јима ће се мерити плата по ефекту рада, одређује 
директор предузећа узимајући у обзир: 

а) врсту и природу предузећа (да ли је откупно, 
набавио или продајне предузеће); 

б) врсту и природу појединих продавница (на 
пр. продаја гарантсеаних артикала, мешовита или 
саецијализотжна продавница); 

в) поједина радна места у једном предузећу или 
продавници (продаја у Једном одељењу текстила, у 
другом нирнбершки а у трећем гала-нтеријске робе); 

г) дислокацију продавница (да ли се продавни-
ца налазе у центру или на периферији града и 
села). 

Према томе за директора предузећа постоје две 
границе: 

а) одредбе уредбе о неумањеном делу плата, а 
б) фонд плата. 
2) У то,м оквиру директор, по саслушању синди-

калне организације, одређује конкретне плате по 
ефекту рада за сваког службеника и намештен ика. 

3) Да би до-шао до система нор-ми директор мора 
најпре да израчуна фонд плата. Показаћемо најпре 
начин како се долази до просечног месечног фонда 
плата. Ово претходно указивање служиће ОБИМ на-
веденим примерима као велова за установљење нор-
ми за додатак по ефекту рада. У свим, дакле, при-
мерима износ од 40.495.— динара је оквир у којен 
се морају кретати укугни додаци по ефекту рада. 

Динара 
Предузеће је предвидело месечна про-

мет од — — 2,ОШ ОСО.— 
Укупни износ маржи и рабата (је 10% 

од промета) што износу ^^200.000.— 
По одбитку трошкова из тач. 6 овог 

упутства — —^^130.000.—-
Остаје просечни месечни фонд плате 70 000.— 

Од платног фонда треба у првом реду одузети 
део социјалног доприноса који сноси предузеће на 
плате по ефекту рада (20,70%) а по формули: 

70 000X100 
= 5179.95 

(100+20,/) 
те ће? чист износ фонда плата за лод^и-, износити 

579.96 X 100 = 57.995.— динар.а. 
Одузимање дела социјалног доприноса који сно-

си .предузеће има само ориентациони карактер в? 
служи директору за одређивање норми као и за 
утврђивање са коликим чистим фондом плата распо-
лаже. Разуме се да ће стварни део доприноса за 
социјално осигурање зависити од стварно исплаће-
них додатака по ефекту рада. 
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На основу промета директор предвиђа да у пре-
дузећу треба да ради 12 продавача КОЈИ би имала 
да приме на име сталног дела основне плате из чл. 
2 уредбе ^ 17.500 динара 

те за поделу остаје — 40 495 динара 
4) Примери изра-чунавања норми по ефекту рада: 

П р в и п р и м е р : О д р - е ђ и в а њ е н о р м и п о 
у к у п н о м п р о м е т у (о-пшти п р и м е р ) 
Промет је предвиђен са 2,000.000.— динара. 
Потресло је за 12 продавача установити норме 

за додатак но ефекту рада по извршеном промету. 
Претходно је погребно израчунати плаши кое-

фицијент на бази промета који обави сваки преда-
вач без обзира на артикал. 

Може бити правилно да се приликом израчуна-
вања платног коефицијента не узима целокупни 
остатак из платног фонда за поделу по ефекту рада 
(по нашем примеру 40495.— динара) већ евентуално 
известан про-ценат мање, уколико такво сма-њивање 
не би довело у питање правилно награђиван^ слу-
жбеника и намештеника. 

Према то!ме у нашем примеру уместо 40.495 узе-
ћемо 60% мање, ТЈ. да остане као фонд плата 24 390 
динара. Норма по ефекту рада одредила би се уна-
пред .по следећој формули: 

24.390X100 
-1 ,2195 

200.000 
Платни коефицнјенат од 1,2195 значи да је на 

сваких 100 динара оствареног пром-ета норма 1,2195.— 
динара. 

Претпоставимо сада да Је остварено не 2,000 000.—-
динара промета већ 2,300 000.— динара, ,и то: 

Динара 
да је старији привредни -помоћник оства-

рио промет — 270.000.— 
да су 2 пр-ивредна помоћника остварили 

промет — — 460.000.— 
да су 4 млађа привредна помоћника оства-

рили про-мет — — — — — — 800 000.— 
да је 1 продаван остварио промет 190 000 — 
да су 4 продавача остварила про-мет — — 580 000.— 

У ово-м случају цела гру-па одЛ2 продавача на-
гр-ађује се подједнаке према извршеном промету. 
Награда по ефекту рада израчунава се на следећи 
начин: 
Промет појединог пр-одавта X платни коефицијенат 

100 
тј. износи: 
Ста-ри^ привредни помоћник 270.000X1,2195 

1 привред-ни помоћник 
100 

230.000X1,2195 

- = 3 292,65 

100 
исто 

=2.804,85 

2.804 85 
1 млађи привредни помоћник 200 000X1,2195 

-=2.439.— 
100 

3 млађа привредна помоћника по 2 439=7.317.— 
1 предавач 190.000X1,2195 

-гг 2.317,05 

1 продавач 
100 

145.000X1,2195 
=1.768,28 

100 
3 продавача но ^1.768,28=5.304,84 

Сви -продавачи добивају заједно 28 048,52 
Разуме се да је од оствареног промета од 

2,300.000.— динара већи стварни платни фонд него 
што је у -претходном примеру израчунато на баз-и 
промета од 2,000 000.— динара. 

Директор и пословођа предузећа ће добити про-
ценат од остатка платног фонда. 

Проценат директору и пословођи одређује адми-
нистративно-оперативни руководи-лац. 

Рачун ће бити следеће: 
Динара 

Остварен промет 2,300.000.— 
10% остварених рабата и маржи — 230 000.— 
стварни трошкови из тач. 7 упутства —^^166.000.--^ 
остаје за платни фонд — 75 000.— 
исплаћене плате по ефекту рада 28.048 
исплаћене сталне плате — — — 17.500 
социјални допринос од те плате 9.428 54.976.— 
остаје за додатке по ефекту рада дирек-

тора и пословође као и з а део допри-
носа за социјално осигурање на њи-
хове плате — 20.024.— 
Административно-оперативни руководилац одре-

ђује уна-пред проценат од остатка који се добија када 
се од укупно остварених маржи и рабата одбиЈ-у тро-
шкови из тач. 7 упутства и укупке при-надлежности 
свог осталог особља које се плаћа по ефекту рада. 
На овај начин је директор и остало руководеће осо-
бље стимулира.-^ за што веће снижавање трошкова 
из тач. 7 упутства као и за што правилније одређи-
вање норме зе плате по ефекту рада. 

Претпоставка је у ово-м примеру да је директо-
ру одређено 25% а пословођи ј5% од остатка еа мме 
додатка по ефекту рада. Према томе у овом случају 
биће додатак но ефекту рада: 
директору - ' 20.024 X 25 

= 5.006.— 

пословођа 
100 

20 024X15 
3 003 60 

100 

социјални допринос на ове на-
граде рино сет 

Свега 8.0Ш 60 

^ 1.657.40 
9.667.— 

Ако се одуз-ме од остатка платног фонда од^20024.—-
остаје још 10 357.— 
који се дели: 50% фонду руководства 5.178 50 

/ 50% за рационирање 5.178 50 
Из ово); произилази да се стални део -плата ди-

ректора, пословође и руководиоца набавних и про-
дајних одељења, код израчумажања фонда плгта зара-
чунава заједно са платама административног особља. 

П О С Т О Ј И Ј О Ш једла варијанта код -претходио нало-
женог примера, наиме: 

Платни коефгциЈент код претходног примера 
износи 1,2195 динара за сваких 100 динара промета. 

Овај платни коефицијент може се даље разби-
јати, тј. може се одредити да за извесне артикле, 
који имају слабију прођу а жеља је да се ови више 
продају, одреди већи платни коефицијент. 

На пример: 1,7-66. За р-обу, 'пак, која има п-о 
себи већу прођу требало би одредити мањи коефи-
цијент, на п-р. од 0,673. Приликом разбијања .платног 
коефицијента треба, разуме се, водит-и рачуна о 
величини промета појединих артикала и о њиховом 
међусобном односу у укупном промету. 

Д р у г и п р и м е р : О д р е ђ и в а њ-е н о р м и ч и о 
п р о м е т у о д р е ђ е н о г а р т и к л а 

Директор 'предузећа оцењујући предвиђени про-
мет појединих артикала, цену артикала, њихову 
прођу као и способност одређеног продавача, а по-
што зна висину рабата и маржи као и приближне 
трошкове из тач, 7 упутстава, које отпадају на по-
једине артикле, одређује, за артикал А) 4.— динара 
од 100.— динара, за артикал (Б) 1.50 динара од 100 
динара и за артикал В) 0.50 од 100 динара као 
норме ио ефекту рада-
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Динара 
Ако је остварен промет по артиклу А) 400000.— 

шо артиклу Б) ФООчООО.— 
по артиклу В) 1 ДОО 000.—^ 

' 2,300.000.— 
сада би тао одређеним нормама требало да дано се 
додан,и по ефекту рада: 

за аршкал А) 4 X 4.000 — 16000 
за артикал Б) 1,5ОХ 8.000 = 12.000.,— 
за артикал В) ,ОибО X 12.000 — 5.-500.— 

Ва -Артикал А) ШМОХШ!2 
= 1Ж5 т 

За Артикал Б) 100.000X1.092 
1".092 

100 
За Артикал -В) 120,000X0,364 

= 436.80 
100 

Укупно 33.500.— 
То значи да су норме по ефекту рада према-

шиле стварни платни фонд те се мора извршити 
коректура норми, које ће се односити само ва бу-
дуће награђиван^. 

Како се врши коректура норми показано је У 
следећој табели: 

Свега 2,984.80 
Одређујући платни коефицијент за поједине 

артикле, правилно је да директор предузећа одреди 
за нижа звања нижи коефицијент, а за виша -звања 
виши коефицијелт Посе-бно се мора истаћи да овај 
пример може правилно користити приликом одре-
ђивања различитих нор.ми за разне -продавнице пре-
ма Њ И Х О В О Ј дислокацији (положај). У том случају 
у колони 1 горње табеле уместо артикла А), Б) н Б) 
означиле би се поједине продавнице. 
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Кључ 2 x 3 6 : 4 
„ р 6x100 
4 x 5 2 

А 
Б 
В 

400.000 
800,1/00 

1,100.000 

4 
1,5 
0,5 

1,600.000 
1,200.000 

550.000 

0,7285 
0,7285 
0,7285 

11.648 2.912 
8.736 1.092 
4.006 0.364 

Свега 2,300.000 3,350.000 0,7285 24.390 1.064 

Рачунске јединице добили смо множењем про-
мета са ранијим нормама, а затим омо израчунали 
платни коефицијент на 100 динара промета платног 
фонда са рачунским јединицама, тј. 

24.390 : 3,350.000 
= 0,7286 

100 
Множењем платног коефицијеита са рачунским 

јединицама и деобом са 100 до-бијамо износ норми 
по ефекту рада за сваки артикал. Коначно овај 
износ множимо са ЈОО и делимо са прометом за 
односни артикал да би добили нову правилну норму. 

,Као што смо указали у р-елије,м примеру, -може 
бити правило да -се не узме цео фонд у обрачун 
него смањен за известан проценат (види 4. став у 
првом примеру). 

Под претпоставком да је старији привредан по-
моћник извршио промет: 

Артикал А) за 50.000 
Артикал Б) за 100.000 и 
.Артикал В) за 120^000 

онда ?ће ње,пов додадак гло ^ ф т г у рада да шокови: 
За Артикал А) 30:990X4 

т 2.000 
М О 

За Артикал Б) 100.000X1,5 
— — = 1 М 6 

ИОО 

З а Др жика л Јв) Д20.О0ОЗЗД5 
— = Ш 
Ш О ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

С к в е р а ^ г Ш О 

'Дод-атак ио ефекту 'рада у да,^ћем месецу ^а 
истим прометом, а по измењеним шрФтма ^ и о Ши: 

Т р е ћ и п р и м е р : О д р е ђ и в а њ е но р м^и п о 
ј е ди1 н и ц и м е р е и л и к ом а д а 

Ако је одређена норма по количини (комаду, 
килограму, метру, литри итд.) онда се обрачун може 
извршити и на следећи начин: 

Под нр етно ставком да се ради о продавници 
обуће која је продала 4^600 пари ципела по 500 ди-
нара пар у укупној вредности за 2,100000 динара, 
а да је одређена норма но 5.6 динара по пару ци-
пела, онда ће укупна исплата на име награде по 
ефекту рада износити: 

4 600X5,50 = 25.300 
односно за сваког продавца врши се обрачун по 
истој формули, тј. 
продата количина X норма како 

је предвиђен фонд плата од 75.000 дин. 
а награда по ефекту рада износи 25.300 
стални део основне плате 17.500 
допринос за соц. осигурање 8.860 Ш.бвО дин. 

остаје - 23.340 дин. 
из којег се награђује директор, пословођа и ру-
ководиоца набавлог и продајног одељења. Износ 
који преостане по исплати О Е И Х иде 50% Фонду ру-
ководства, а 50% за регионализацију. 

Одређена норма од 5,5 динара може се даље 
расчланити, тако да поједини продавачи добију 
већу или мању норму према звању у кеш су распо-
ређену 

5) Пошто ху нормирани трошкови набавке 1 и 
продаје К О Ј И су елементи марже и рабата, утврђени 
као просек за целу земљу, имајући у виду најзао-
сталија и наЈнапреднија трговачка предузећа, то ће 
се у пракси дешавати случајеви да поједина преду-
зећа која ПОСЛУЈУ под повољнијим об јективна усло-
вима (на пр. што се налазе на вишем степену ра-
ционализациЈе и сл.) имаЈу ниже стварне трошкове 
од нормираних и ако се особље ниЈе залагало за њи-
хово снижење, нити је у предузећу спроведена боља 
организација. Зато не би било правилно да се идиз 
разлике у трошковима која је последица објектив-
них услова, а не залагања особља, исплаћују плате 
по ефекту ,рада. Стога је директор предузећа дужан 
да в и д и к о м одређивања норми узме у обзир и ону 
околност и да висину норме одреди тако да ова раз-
ЈШЦа 1не гбуде утрошена на плате по ,ефекту рџда, 
већ .да ^буде садржана У остатку платног фонда од 
мета иде у ^Фовд ^руководства -а 50% на рацио-
н ш и ш в д у . Медутим, 'то --нс шачи да службеници 
кови се 'Нагрђују -по ^ефекту реда н^ће^моћи да -уче-
ствују у добијању (награде ^ив Фџћџф ФУЈ4оводагва У 
који је ушло 50% ове фваадвке^жнФо ш они здтођ-е 
иш.ју ,4Ћфшо на ^ко^шАоше ^редетева- фо,нда фуко-
в оде тв а, 
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ф4 О' петој овој! околности'' треба Дар води рачуна 
адЈММистративно-онсратив^и' руководилац када од-
ређује' про-цен-ат зан додатак по ефекту рада дирек-
тору, пословни и руководиоца^ продајних и на-
бавних- и- отмугтш^предузећа из остатка фонда плеса 
(ЧЈГ. 8 уредба).1 У предузећтиг где је тај1 остатак ве-
лики^ иш због з ж т а т з и- боље организације пре-
дузе.ћа већ"- збег објеитаиих услова; о в ^ проценат 
треба да буде мањи и обрнутог У ов НПР случајеви-ма 
може се препоручим да адмннистративно-отаератив-
ни руководилац одреди-.индивидуалне трошкове на-
бавке и продаје за односно предузеће; који1 би 
билм Ш ш од но-рмираних и одговарали стварним 
уСЖШШа под К О Ј И Ј Е предузеће послује. 

7)' УвдиИз^о се^ по ишлати' принадвежности ди-
рг^те^^и! сатарић службеника и на маште ни ка КОЈИ 
0 ^ ' и ш л а ^ ј у по ефекту рада. утврди да? је остатак 
од фонда плата (од којег у смислу чл. 8 уредбе 50% 
иде у Фонд руководства а 50% за рационализацију) 
велики услед високих нор-ме, администрати.вно-опе-
ратрШНи руководилац или директор предузећа У са-
гласности са админиетративно-операшвним руково-
диоцем, могу одредити да се тим- службеницима и 
нвадшктеництга- из дела остатка ко„и иде у Фонд 
руководства1 исплате накладни износи^ КОЈИ би одго-
варали'4 ефекту ших оног рада када би норме биле 
правилно одређене. У таквом- случају адммнистра-
тивно-оперативни руководилац односно директор 
дужни' су да изврше одговарајуће измене у нор-
мама. 

П р И"М е р : 
Динара' 

промет једног предузела и,зноси — — 5,000.000.— 
остварен износ -маржи и рабата г 500 000 
трошкови из тач. 7 упутства износе —^^250.000.— 
фонд плата износи — — 250.000.— 
укупне принадлежности службеника који 

се плаћају по ефекту рада износе —^^150.000,— 
ос-татак по исплати прииадлежности по 

ефекту рада- износи — ^^100.000.---
50% иде-у Фонд руководства 50 000.— 
50% заг рационализанију — —- — — — 50.000.— 

- По-што је остатак- велик. (100-000.—) директор ће 
ибтштатит да ли- је разлог о-воме сувише строга нор-
ма рада Уколико то утврди, о.н ће у сагласности са 
адади ли-ст р ат V1 ЕКО - оа ер ати в ним руково дивцем одобри-
ти да се из остатка КОЈИ иде у Фонд руководства 
(тј. сума од 50.000.— динара) накнадно исплате из-
носи КОЈИ би одговарали ефекту рада да су нор-ме 
биле -правилно одређене. 

8) И код осталих предузећа и продавница које 
тргују са једним артиклом КОЈИ- није у слободној 
продаји, али код КОЈИХ залагање службеника утиче 
на промет, награђиван^, по правилу, вршиће се по 
ефекту рада (ла, -пр: продавница хлеба и дрва које 
продају одређене количине хлеб-а односно дрва за 
кра^е време); 

9)' Међутим, изузетно за' службенике у преду-
зећима одно-сно у продавница,ма које пр-одају искљу-
чиво један артикал који није V слободној продаји 
(Чл. 7 ст. 3 уредбе), а код којих- залагање ос-обља 
не у т м б на- висин-у промета; мож-е се прописати да 
правду^ -пуну основну плату предвиђен-у у ч?г. 2 
урбдЛ- (з^н продавце,- млађе -привредне помоћнике, 
при-вредан нбмоћ^јше, старим пр в р е д н е помоћнике 
и 'Прда^бднез- пословође) односно ур^дФии^ о плата-
м а др^каШш^ савезник' и р еда^-блик^м^их- служ^е-
ниШ д ^ р е ^ т џ џ и рушшдавде у предаш- ка-
б ш д а и4 от^уп^у).' У" праду з̂ е!?̂ . т и р о д а к л е 
сАадафјР да-оне- ирвду^ећа1^ КФ^ продукт -псшед! једног 
о с Ш Ш " а р м ^ још^ и' нЈеиовв^ д ш ш - ит. гае-говве 
деривате н прерађевине (на нр. -продавница нафте и 

нафтиних деривата, продгшгвддв' аутомобила и: дело-
ве; продавница радио- ашђрага- и делова- и--сл.). 

10)1 Систем5 -плаћамо по нормама одрешује дирек-
тор предузећа. Он одређује КОЈИ ће се службеници 
или" група службеника на поједином' радном месту 
плаћати по ефекту рада, а КОЈИ- ће примити иеу же-
њену основну плату. Исто тако директор одређује 
стални део о-сновне плате као и конкретне норме 
рада, ( 

11) Из претходник 110имера се видет' да- директор 
предузећа' одређује' норме по-' ономе-' систему који 
највише одггваоа приводи предузећа. О-Н' може у 
свом- предузећу вршиш комбинације разних систе-
ма плаћања, може уводити нове системе одређивања 
норми^ не држећи- се ни Једнога примера који је у 
упутству наведен. Он чак не мора ни да израчунава 
по формулама које су у примерима дате, трошкове 
из тач. 2 упутства, као п фонд плате, већ знајући ове 
из искуства може одређивати норме по ефекту рада. 

12) Адмннистративно-оперативни руко-водилац је 
овлашћен да сам уместо директора уводи- систем 
плаћања по ефекту рада. Он може дати одређена 
упутства у погледу начина плаћања службеника, од-
ређивања сталног дела основне плате и установље-
ња норми, као и мењати све одлуке директора по 
тим' питањим-а-

13) Административно-оперативни руководила^ за 
предузећа која имају своје индустрије продавнице, 
за све ове продавнице може одредити јединствен си-
стем норми' и плаћања по ефекту рада/ 

14) Административно-сперативли руководилац 
водиће рачуна о постигнутој виси.ни плата службе-
ника у предузећу, имајући у виду плате- по ефекту 
рада у о-стали.м трговачким предузећима неге врсте, 
како разлике у платама не би биле несразмерне. 
Исто тако је он дужан да упоређује плате у трго-
вини са платама у осталим привредним гранама. 

Тачка 8 — 1) Приликом одређивања процента 
од остатка фонда плата за награђиван^ по ефекту 
рада директора, пословођа и руководилаца набав-
них, откупних и продајних предузећа ("Помоћника 
директора и др.) треба тај проценат одмерити тако 
да ти службеници достигну пун износ основне плате 
ако предузеће односно прода-вница изврши пости-
гнуте задатке како у погледу остварења промета 
тако и у погледу одржања нормираних трошкова 
набавке и продаје. Овај проценат одређује а д т ^ м -
стратизно-оперативни руководилац, пошто с обзиром 
на просечни промет, укупан износ принадлежиости 
и социјалног доприноса, као и дРУ'ге околности, 
утврди колики је просечни износ остатка из фонда 
плата по извршеним исплатама. 

Проценат који о,н одреди може бити сталан или 
прогресиван. 

^ 

П р и м е р : 
А) Стални проценат 
Административно-оперативни руководилац на на-

ведени начи,н прорачуна да ће приближни просечни 
остатак из фонда плата за награђиван^ дир.ектора, 
пословођа и руководилаца откупа, на-бавке и прода-
је изнети 20.000 динара. 

С обзиром на величину промета који је потре-
бан да би се остварио тај остатак, као и одговара^ 
јуће залага-ње и рад директора да би се тај промет 
мото- оставити, ад^гиннстратзЈвно-оперативни руко-
водилац: проц-ени, да би бил-о правилно да се дирек-
тору'за то- да проценат од 12%- од остатка-^ тј. да-се 
његова ефекат ра-да- награди^ са 2.400динара.Исто таж) 
он^ оцеМ"! да^ бт залагања руководилаца продаје, на-
бавке и о т^уп зш о сиз ар еше тог промета- и остатка 
оД1 фонда плате требало награди-ти^ процентом' од 

тј) из-н-осо-м-̂  од- 1 0@О' а пооло-во-ђе- тир.о-
центром од 5%, тј. 1000 динара. 
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Ако у једно,м месецу тај остатак од фонда пла-
та због повећаног промета, тј. повећаног залагања 
целог колектива предузећа или због смањења тро-
шкова (боља организа.ција рада, смањење броја слу-
жбеника и намештеника, правилније одређивање 
норми итд.) уместо 20.000 динара буде 30.000 динара, 
тада ће додаци: -по ефекту рада за те службенике 
изнети, и то: 

Динара 
за директора 12% од 30.000 динара — — 3.600.— 
за руководиоце продаје, набавке и откупа 

8% од 30.000 динара 2.400.— 
за пословође 5% од 30.000 1.500.— 

У другом месецу, ако та разлика због смањеног 
промета (или због повећаних трошкова, већег броја 
службеника, ниске норме рада итд.) буде мања и 
сведе се на 10.000 динара, онда ће њихови додаци но, 
ефекту рада изнети, и то: 

Динара 
за директора 12% од 10.000 динара 1.200.— 
за руководиоца 8% од 10.000 динара 800.— 
за пословође б% од 10.000 динара 500.— 

Б) Провгресивни проценат 
Да би потстакао руководиоце предузећа иа што 

веће залагање у циљу постизавања повећаног про-
мета и смањења трошкова, административно-опера-
тибни руководилац може одредити да се овима да 
прогресиван проценат тако, да уколико остатак од 
фонда плата буде већи и њихов проценат буде већи. 

Тако би он у вези' примера изнетог под А) могао 
одредити: 

а) у случају да остатак од фонда, плата буде до 
29.000 динара, да директор предузећа има 12%, оста-
ли руководиоци 8%, пословође 5%; 

б) у случају да остата.к од фонда плата буде 
преко 20.000 динара до 30.000, да проценат дирек-
тора буде 15%, осталих руководилаца 10% а посло-
вођа 7%; 

в) у случају да остатак буде преко ЗОООО до 
40.000 динара, да директор има 20%, остали руково-
диоци 14% а пословође 10%. 

Према томе, у случају да на прим,ер остатак од 
фонда плата буде 35.000 динара, ако би! директор, 
руководиоци набавке, откупа и продаје и пословође 
имали сталан проценат (пример под А) њихови би 
додаци по ефекту рада износили, и то: 

Динара 
за директора 12% од 35 000 динара, — — 4 200.— 
за остале руководиоце 8% од 35.000 динара 2.800.— 
за пословође 5% од 35.000 динара 1.750.— 

Ако би се пак они исплаћиван по прогресивном 
прасету (пример Б) њихови додаци нс ефекту рада 
ианвс!вди би и то: 

Динара 
за директна 20% од 35 000 динара — — 7.000.— 
за остале руководите 14% од Зб.ООО ди-

нара — 4.900.— 
за пословође 10% од Зб.Ш) динара 3.500 — 

Овде је узет пример за предузећа која имају 
мали промет па је и остатак из фонда плата мален 
а проценат сразмерно велики. По правилу, нарочито 
код већих предузећа, тај ће проценат с обзиром на 
већи промет бити знатно мањи. 

2) Ако адмшистративео-оператнвни руководилац 
нема довољно сигурних података о томе колико ће 
изнети просечни остатак из фонда плата (то се евен-
туално може догодити само у првим месецима рада), 
може се препоручим да за први месец проце,нат за 
награђивање одреди према оста,тку из фонда плата 
за тај месец (тј. уназад). Уколико нађе да је та(ј 
остатак реалан и да би се његов износ могао узети 
као основа за одређивање (просечног месечн,ог остат-

ка, може -на основу њега унапред одредити сталне 
или прогресивне проценте који ће се давати као до-
датак по ефекту рада тим службеницима. У сваком 
случају одређивање овог процента уназад може се 
дозволити само у првом месецу, а у доцнијем раду 
проценат мора бити унапред одређен, како би дирек-
тор и остали службеници који се исплаћују из остат-
ка, унапред знали како ће се мерити тј. на-грађивати 
ефекат њиховог рада и према томе могли да се што 
више залажу у раду. 

Танка 9. — 1) Исплата повећано-г сталног дела 
основне плате у случају ако предузеће из укупне 
марже и рабата не може да покрије трошкове из 
тач. 9 упутства (чл. 9 уредбе), може се одобрити 
само онда када предузеће из оправданих разлога не 
може да покрије трошкове плата по ефекту рада из 
остварених маржи и рабата. Оправданог ових раз-
ло,га оцењује административно-оперативни руково-
дилац. 

2) Уколико такво предузеће, услед оваквог на-
чина израђивања, претрпи губитак, овај пада на 
терет предрачуна прихода и расхода административ-
но-оперативног руководиоца. 

3) Код таквих предузећа награђиван^ директора 
по ефекту рада врши се давањем процента од оства-
реног промета и од остварених уштеда у трошкови-
ма из тач. 6 упутства'. 

4) Ако СУ пак само једна или више продавница 
неког предузећа из опоавдагих разлога нерентабил-
не (,на пр постоји специјалан интерес да се нека 
продавница држи на периферији града иако нема 
довољно потрошача), али је предузеће као целина 
рентабилно, директор може одредити да службеници 
и намештеници таквих продавница добију било по-
већани стални део основне плате (до 80%) било да 
за њих одре ти блажу норму (већи проценат од вре-
дности продате робе, већи износ по продатом арти-
клу итд.). 

Тачка 10. — 1) Службеницима и намештеницима 
који су упослени у сезонским предузећима могу се, 
по одобрењу административно-опера,тивног руково-
диоца. поред сталног дела плате исплаћиван и акон-
тације у месецима када је промет мали. Висина те 
аконтације може изнети највише 50% додатка по 
ефекту рада према предвиђеном промету у пуној се-
зони, но с тим да укупан износ који се исплаћује 
(стални део плате, додатак по ефекту рада н акон-
тација) не сме премашити пун износ основне плате 
која је одређена односном службенику или наме-
штенику (двоструки износ његово-г сталног дела 
плате). 

П р н, м е р : 

Један предавач у једном воћар оком сезонском 
предузећу има плату од 3.000 динара, тј. 1.500 ди-
нара, сталне плате и остатак по ефекту рада. Норма 
његовог рада одређена је тако да за 100 динара 
продатог воћа има 1 динар, што значи да. му је по-
требно да прода за 150 000 динара воћа да би до-
стигао разлику до пуног износа своје основне плате 
(1 500 дин ара) .^Сезона у овом предузећу траје 4 ме-
сеца. 

За време мртве сезоне (8 месеци) тај продавач 
уз своје пуно залагање пије у стању да ,прода више 
воћа од просечно 50.000 динара месечно, што значи 
да његов додатак по ефекту рада износи свега 500 
динара, а његове укупне просечне принадлежности 
2.000 динара (1.500 рише 500). Да така,в продавач не 
би због тога доша^ у тежи материјалног положај, 
директор тог предузећа, по одобрењу свог опера-
тивно-административног руководиоца може одобри-
ти да му се изда извесна аконта,ција на терет ње-
гових: пр надлежности које ће примити у пуној се-
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зони. Величину ове аконтације директор утврђује на 
следећи начин: 

Директор предузећа на основу предвиђеног про-
мета воћа у пуној сезони процени Да ће тај прода-
вач уз примерно зала-гање бити у стању да месечно 
прода воћа за 350.000 динара и да ће према томе 
његов додатак по ефекту рада просечно тада изно-
сити 3 500 динара месечно. Према томе укупне при-
надлежности тог продавача просечно узев износиће 
за време сезоне месечно 5 000 динара (1500 више 
3.500). Пошто то утврди директор приликом давања 
аконтације мора даље водити рачуна: 

а) да висина аконтације не сме бити већа од 
50% додатка по ефекту рада У пуној сезони, тј. 
50% од 3.500 = 1750; 

б) да укупна висина принадлежности не може 
изнети више о-д 3.000 динара. Према томе, пошто 
тај продавац већ добија 1.500 динара фиксне плате 
и 500 динара, по ефекту рада, његова аконтација 
може изнети највише (3 000—2 000) 1.000 динара; 

в) да изд?та аконтација мора имати покрића у 
доцнијим примањима тог продавача у пуној сезони. 

С обзиром на наведено директор утврди да би 
било правилно да се том предавачу у доба када није 
сезона исплаћује по 750 динара месечно на име акон-
тације. Тај би -продавац дакле за време 8 месеци 
мртве сезоне добио: 

Динара 
а) на име сталног дена основне плате 1.500.— 
б) на име додатка по ефекту рада за 

време мртве сезоне — — 500.— 
в) на име аконтације укупне месечне 

прин а д л е жн ости — — 750. 
2.750.--

Тај би продавач, према томе. за 8 месеци мртве 
сезоне примио (750 X 8) укупно 6 000 динара на име 
аконтације. 

Међутим, његов просечни додатак по ефекту 
рада у месецима сезоне износи, као што је речено, 
3 о(Ј0 динара, што значи да би за 4 сезонска ме: 'ца 
примио укупно 14.000 динара. Како му је пак на те-
рет овог примања за време 8 месеци мртве сезоне 
већ исплаћено 6 000 динара аконтације, њему на име 
дадатка по ефекту рада за исплату укупно остаје 
(14 000—6 000) 8.000 динара. Зна^и, д а би се њему 
месечно просечно ис,плаћивало (8 000 : 4) = 2 000 ди-
нара. Његове укупне просечне принадлежности за 
4 месеца сезоне изнеле би дакле: 

Динара 
стални део основне плате — 1.500.—^ 
додатак по ефекту рада по одбитку акол-

Свега" 3.500.-— 
Из овога примера -не треба, разуме се, закључи-

ти да директор мора давати сваког месеца исте 
аконтације или паЈк да их мора равномерно одбијати 
од њихових принадлежности за време сезонских ме? 
сеци. Ако је у једном месецу, на пример, промет 
био нешто већи, он може дати мању аконтацију и 
обрнуто. Исто то важи и прилико,м одбијања акон-
тације. У месецу када је промет нарочито велики 
може одредити да одбаци буду већи а у месецу када 
је промет нешто м т и , да и одбици за- примљене 
аконтације буду мањи. 

3) Директор предузећа, уколико на основу објек-
тивни, х окол-ности, утврди да му промет у пуној 
сезони омогућава да даје аконтације, може их изда-
вати и без претходног обрачуна како је то учињено 
у горње,м примеру, али је у том случају дужан да 
тражи начелни пристанак административно-опера-
тивног руководиоца. 

4) Директор не може давати .аконтације ако то 
службеници и намештеници не желе. Исто тако ок 

не може дати и већи износ на име аконтације од 
оног к-оји тргжи службеник или намештеник. 

5) У случају престанка службеног односа службе-
ници и намештеници који су примали аконтацију 
дужни су да примљене аконтације -поврате предузећу. 

6) Овакав начин плаћања може се примењивати 
само код оних предузећа код којих је пословање 
изразито сезонског карактера. Пре-ма томе давање 
аконтација не може се установити код предузећа код 
којих п-остоје само мање разлике у промету у поје-
диним месецима. 

7) Примера ра-ди наводимо врсте предузећа која 
се у смислу овог упутства могу сматрати као се-
зонска: предузећа и "продавнице које продају крзна, 
предузећа и -продавнице које продају школске књи-
ге и прибор, предузећа и продавнице коЈе продају 
воће и слично. 

Тачка 11 — 1) Службе^ицима и намештешцима 
који примају принадлежности на ос,нову прописа 
уредбе и овог упутства исплатиће се за хмесец окто-
бар и новембар разлика између његове досадаж1ње 
плате и пуне основне плате из чл. 2 уредбе с обзи-
ром на звање у које су распоређену Осталим слу-
жб СУЗИ ци ма (директори, руко-водкоци продајних, на-
бавних и откупних предузећа) исплатиће се за исти 
месец разлика између њжхове досадашње плате и 
основне плате одређене уредбама о платама савез-
них односно репубдикансних д р ж а н и х службтмка. 

2) За месец деце,мбар свим м у ч е н и ц и м а и на-
мештеницима К О Ј И примају ,принадлежности на осно-
ву прописа уредбе и овог упутства исплатиће се пун 
износ основне пл-ате према њиховом звању, уколико 
не буде уведено плаћање по- ефекту рада у смислу 
ст. 2 чл. 13 уредбе. 

3) Службеницима и намештеницвма, кој-и то же-
ле, првог месеца по сту,пању на снагу уредбе испла-
тиће се поред сталног дела основне плате и аконта-
ције на име додатка по ефекту рада у висини од 
50% пуне осно-вне плате. Примљене аконтације одби-
јаће се приликом обрачунава^ додатка по ефекту 
рада и морају се предузећу вратити у једнаки.м ра-
тама у року од 6 месеци. 

Тачка 12. — 1) Нов систем плаћања одређен 
уредбом и! овим упутством намеће синдикалним 
организацијама право и дужност да усавршавају по-
стављени систем награђивања по ефекту рада. Оне 
треба да се старају да примерно залага-ње службе-
ника буде правилно награђено. 

2) Синдикалне организације ће посебно водити 
рачуна о провизиЈама датим откупљнвачима и на-
бавља чи,м а, давати предлоге за премирање п-оједи-
них службеника- (на пр. аранжере излога), предла-
гати проценат сталне плате кад он треба да буде 
већи од 50% и висину аконтације. Оне ће истражи-
в а н могућност плаћања по ефекту рада и оних слу-
жбеника за које директор није предвидео награђи-
вање по ефекту рада. 

3) Директор је дужан да саслуша синдикалну 
организацију приликом одређивања система плата 
по ефекту рада, при одр-еђивању норми, као и у свим 
питањи-ма конкретног прим-ењив ања (постављеног си-
стема плаћања уо-пште. 

Предлоге о систему плата, по- ефекту рада, 6 
одређивању норми и о превођењу службеника на 
нове плате, припрема комисија која се има обра^ 
зов ати при предузећу. У ову комисију улазе слу-
жбеници које о-дреди руководилац предузећа и де-
легат синдикалне подруждице. У већим предузећима 
синдикална -подружница може у комисију да одреди 
и већи број својих делегата али н,е .преко три. 

4) У случају кад директор одређује норму за 
награде по ефекту рада, без претходног и-зрачунава-
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-ња трошкова из тач 7 ,улухсзша' и фонда -плата, 
синдикална -организација, -шо-.налази д а су -норме 
'неправилно одређене може предложити да директор 

к р а ч у н а трошко-ве из тач. 7 упутства и^фонд плата 
и да након," тога евентуално измени'норме. 

5) Синдикална организација има право и дужност, 
кад су норме постављене^неправшшо, да траж-и њи-
хову измену за поједине службенике, радна' 'места 
или групе службеника, па -може предложити "чак и 
увођење новог система награђгинања1 по ефекту рада. 

6) Уколико директор не усвоји предлог синди-
калне организације она се може обратити и на адми-
-Еистративно-оперативног руководиоца. 

Тачка 13. — 1) Административно-оперативни ру-
ководилац привредних предузећа из тач. 1 упутства 
(министарства која непосредно руководе предузе-
ћима, дирекције, управе, извршни одбори) наредиће 
одмах а најдаље до 10 децембра 1947 године својим 
предузећима да саставе конкретан план завођења 
норми на свим радним местима У предузећу на осно-
ву КОЈИХ ће се вршити награђиван^ по ефекту рада, 
или ће најдаље до 18 децембра 1947 године изра-
дити систем награђиван^ по ефекту рада у својим 
предузећима. 

9) Директори предузећа су дужни, уколико сам 
ад м: I ни стр а тив н о - о п ер а ги вн и руководилац није одре-
дио систем награђиван^ по -ефекту рада, да најдаље 
до 20 децембра 19±7 године одреде конкретни си-
стем плаћања по ефекту рада, и то за свако радно 
место на коме се може вршити такво награђиван^. 
Уколико је административно-оперативии руководилац 
већ одредио систем израђивања по ефекту рада за 
то предузеће (до 18 децембра 1947 године), директор 
предузећа ће најдаље до 24 децембра 1947 године 
ставити своЈе примедбе на дати систем. 

3) Адашнистративно-оперативни руководилац пре-
дуз-ећа ће најдаље до 28 децембра 1947 године дати 
своје коначно одобрење на предложени систем од 
стране директора иги ће извршити потребне ко-
рекције односно уважити и-ли одбацити примедбе 
директора предузећа на систем који је он сам као 
адмигистратирно-оперативни руководилац израдио. 

4) Најдаље до 31 децембра 1947 године админи-
^стративно-оперативни руководилац обавестиће о по-
стављеном систему награђиван^ -по ефекту рада и то: 

а) непосредно министарство трговине и снабде-
вања народне републике, ако су административно-
оперативни руководиоци предузећа извршни народни 
одбори или дирекције и управе 'Министарства трго-
вине и снабдевања наро-дне републике; 

б) министарство трговине и сн аб дев ања4 народне 
републике или преко својих ресорних министарстава, 
ако су административло-оперативни руководиоци ди-
рекције или управе које се не налазе под општим 
руков'ођењем министарства трговине и снабдевања 
народне републике већ других министарстава '(на пр. 
министарства индустрије за ' и н д у с т р и ј е продав-

н и ц е ) итд.; и 
в) 'Министарство -трговине и 'Снабдевања ФНРЈ, 

али преко -својих - ресорних ^министарстава, ако -се 
ради о предузећи,ма оЛштедр жељног значаја. 

5) Административно-оператиЕНи руководиоци ће 
Ј најдаље до 28 децембра Г947 године одредили- про-
ценат -за ^нагрвђив-зње -по ефекту рада Јцирекиора, 

' п̂ ослобађа' и ру ков одеоц е тр^ШиФиих, - Л а в Ш х и 
4отк? гЈИих "^л. а уредбе). 

- '6) - ОДивдодери Ур гледаш е^; и - с̂ш^шбдавањ а .нар оданх 
^ е е у б л н к а ^ - ^ М ^ е ^ д а ЗЈ947 године лро-

писаћечек^ирв^о/ да^режво ' О ^ а ш ^ одређивања ,про-
визије з-а ^службенике који раде непосредно на отку-

; п у или набавци -зфИрик^а- иа ^ тржишту" 
' \тач. 7 упутства). 

-Тачка 14. — Ово -упутство ступа на снагу даном 
објављивање у ,,Службеном листу ФеДератнвне 'На-
родне Републике Југославије". 

Бр. 80880 
24 новембра '1947 године 

- Београд 
^Министар трговине и снабдевања, 

др чЗЗДм Шарац, с. р, 

ОДЛИКОВАЊА 
ПРЕЗИДИЈУМ 

'Народне скупштине - Ф е д е р а л н е ^Народне 
"Републике Југо славије 

на основу члана 2 ставка 2 Закона о орденима 
и медаљама, а на предлог Врховхгог команданта о р у 
жених снага ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, умешност у коман-

довању, осведочени рад на остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
за народ у току народноослободилачке борбе од-
ликују ч 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I. РЕДА: 
пуковни,к Егић Проке Обрад; 
потпуковник Солдатовић К, Стојадин. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II. РЕДА: 
потпуновник Брајовић С. Петар; 
мајори: Бобнар 'Ф. ' Франц, Брајовић В. Павле, 

Дружилец Ј. Ивица, Ђуровић Ј. Ђуро, Опачић Ј. 
Душан, Реић А. Срећко н, Родић В. Ђуро; 

капетани: Балабан Л. Илија, Кафол И. Франц, 
Ливада, Н. Павао, Кутле М. Карло, Мајица М, .^Мар-
ко, Недељковић Ј, Стеван, Новаковић П. Нино, Ра-
дуловић Ј. Марков Станић Т, Јован, Сухадолник М, 
Матија, Вилхелм Ј, Др. Иван, Волф М. Иван, Зора 
И. Ив.ан, Зупаччић Ј. Михаел и Кижму,нд И. Бе-
.њамин; 

потггоручници: Богуновић Д. Дане, Беле А. Франц, 
Бизјак Ј. Станко, Богдановић Б. Јагош, Боровинић1 

. М, Драгиша, Брковић М. Стево, Чрталић Ф. Силво,-
Дакић Т. Петар, Делић И, Станко, Дивјак Т. 
Милан, Франов Б. Маге, Грлат Ф. Милан, Хрибар И, 
Стане, Јакић М. Клемент, Јакопин Ј. Борис, Јова-
новић В. ВОЈИН, Кезеле Ј. Звонко, Калалец Ф. 
Виктор, Кларић М. А Л О Ј З , Косовац Б. Гојко, Ковачић' 
X. Лудвиг, Крстевски А. Теле, Лаврић Ј. Фрањо, 
Лухачић А, Миле, Мар,ић Д. Љубомир, Марин-
ковић Б. Андрија, Марковић И, Јозеф, Матијашевић1 

М. М И Ј О , Мурн Ј, Јожеф, Новаковић М. Микола, Ож-
болт Ф. Франц, ТГетрис А. Милан, Планини А, Франц, 
Поточан Ј, Јанез, Румац И. Здравко, Сантрач Ђ. Вид, 
Секулић С. Ђорђија, Селан Б. Фра-нц, Скендер Г, 
Владо, Сл т р Ј. Томаж, Срдић С, Да,не, Сулејмановић1 

Ш. Мухарем, Шимунц Ф. Франц, Шкундрић М. Ми-
-лан, Штул ар Ђ. Милан, Томић С. Јован, Тонковић Ј. 
Стјепан, Тркуља -Н. Петар, Видмар Ј. Фридерик, Ви-
торовић В Миливоје, Војиновић Р. Васо, Војчак Ј. 
Алојз, Вујиновић М Саво, Вуковић П. Божидар и 

'"Милачић Ј,- Влајко; 
потпо'р учинци: Адлешић Н. -^Петар, 'Алексић 'Н. 

Раде, Башац С. '̂ М,илан, Закић" С. !'тЈо^во, ' б;Јечвгћ ИЗ. 
Милован,' Богуновић Т.ИМИл^л,^ФодаУић Т.-н Мароко, 
Балтић'Л. ^РаДо1ван/ Ј Брус 1 1 ,А . ' " "Едвард , Ј . Стево, 
Ћурчић "И."%Марко.1 Ерцег Ј. -Божо, ̂ Фвртуна М: Ста-
нислав, Глешчић И. Франц, Грго^ићК1М/ААнтен'/Трујић1 

-"М.амиле, ч^а^у к.авчић чМ. ^ГЈеро/^Ходала,ђ чА. ^франц, 
^ХораачнћФФ. зО^дај,^аишшћ^^Н.^^л^та,-пЈ^лов^ц -М, 
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Душан, Јерковић С. Милан, Камбић Ј. Иван, Косма-
т и М. Јоже, Козлића М. Петар, Краљ Ј Антон, Кут-
нер Ј. Алојз, Ласић И Славко, Лончаревић Т Јово, 
Медић Ф. ЈандриЈа, Милић Г. Лазо, Мрзовић Р. Ми-
ћо, Мургељ Ј. Иван, Н и т и ћ Д. Перо, Обрадовић М. 
Или Ја, Обрадовић Н. Нико, Перпер В. Виктор, Пет-
ковић Ђ. Милан, Полић М Душан, Поповић Р. Ја-
гош, Радуловић М. Никола, Релић П. Душан, Ржен Ј. 
Винко, Савановић Ђ. Драго, Симић Б Драго, Сим-
шић А. Јоже, Смољановић Р. Миле, Стефановић С. 
Станко, Стојковић Б. Светозар, ША.рчевић Н. Илија, 
Шетина А. Антон, Шошкић М. Вукашин, Тадић Ј. 
Динко, Томашевић Ф Бранко, Томчћ М. Бошко, Ве-
личковић Б ЈОЕО, Врховец Ф. А Т О Ј З , Врх^пц Ф. 
Франц, Вујић Ш. Тоде, Вулетић Р. Илија и Жарко-
ковић М. Илија; 

заставници: Басарић И. Жељко, Ђалић Л, Душан, 
Драгаш Р. Илија, Фатори А. Луцпјан, Гоне шик Ј. 
Франц, Илић С. Ђорђе, Хенман А. Душан, Косијер 
М. Милош, Лазић Ј Мале, Марић М Душен, Р'адуј-
ко П, Јандро, Родић П. Душан, Сабљак Н. Љуба, 
Станивуковић Б. Вид, Стипановић С Никола, Шега 
Ј. Стане, Вучковић Ј, Радивој, Вујчић П. Здравко и 
Вујковић К. Бранко; 

Ацовић Др. Милован и Новак А Др. Владимир; 
капетан Љубојевић М. Ђуро. 

СВЕДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II. РЕДА: 
потпуховник Брајовић С. Сретен; 
мајори: Брајовић В. Павл^. Довжак Ј. Станислав, 

Драгић П. Др. Ђорђе Дружинец Ј. Ивица, Катнић 
Р. Марко, Комоол С Станко, Косановић Н. ИлиЈа, 
Обрадовић Ш Жив?дин, Опачић Ј. Душан, Пећанац 
Ј. Никола, Пелевић М. Митош, Радовић А Гојко, 
Ратковић М. Руде, Ре ић А. Срећко, Родић В. Ђуро и 
Бр атал ар А. Антон; 

капетани: Алфир Г, Јосип, Бањац Ј. Милан, 
Грубишић Ј. фабијан, Колар А. Рудолф, Крашовец 
А. Ладо, Лик ар И. Антон, Ливада Н. II-пао, Ил,,о-
јевић М. Милоје, Новаг,огић П. Нино, Пездирец Ј. 
Иван, Радевић М Владо, Рпчск А. Антон, Стрела Ј, 
Перо, Стојовић П. Петко, Суша Ђ, Ђурађ, Влдф М. 
Иван и Зоре И. Иван; 

поручници: Бига В Славко, Булц Ф. Марк-о, Цви-
јановић И Петар, Делеи И, Станко, Дур а,к X. Ду-
рако, Ђурђевић С. Цвејо, Грлати Ф. Милан, Хрен 
И. Валентил, Хрибар И Стане, Јакић М. Клемент, 
Косовац Б. ГОЈКО, Ковачић X. Лудвиг, Крајиновић 
М. Петар, Крупљанин Ђ. Милош, Лукачић А. Миле, 
Милаковић П. Милан, Мурн Ј Јожеф, Нинковић М. 
Милош, Ожболт Ф. Франц, Румац И. Здрав.м.Ј, Са-
лапура С Богдан, Сантрач Ђ. Вид, Стариха М Ипоц, 
Столић П. Марко, Сулејмаповић П1. Шухарсм, Ш труб-
ити ћ С. Милутин, Владисављевић Ј. Рајко, Вујасин М, 
Душан, Вујиновић М, Васо, Ву.келћ Ђ Бошко и За-
клан Б. Момчило; 

потпоручници: Алексић Н. Раде, Барић М, Алојз, 
Беговић А. Никола, Бикић С. Јово, БЈелац М Бран-
ко, Блажиновић Ј. Мато, Бркић' Ј. Алекса, Б^ћзч М 
Перо, Буквић Т. Благоје, Ђалић Б Нико та, Дрча 
Б. Милан, Ерцег Ј Божо, Гвозден М. Мирко, Хај-
дуковић М. Перо, Јанчић С. Петар, Јерковић С. Ми-
лан, Карановић Ш, Душан, Бецман Д. Симо, Коваче-
вић С, Мирко, КрндиЈа Ј Данило, Кузман В Сретко, 
1Мајкић В. Вид, Марковић Б. Лука, Маснић А. Ши-
мун, Медић Ј. Милан, Милинковић С Вељко, Мило-
шевић Д. Васо, Миљановић О. Ђуро, Мурета Ј. Слав-
ко, Обрадовић М, Илија, Петковић Ђ. Милан, По-
крајац О. Слободан, Поповић Ј. Лука, Релић П. 
Душан, Родић М Петар, Ржон Ј. Винко, Савановић 
ГБ. Драго, Смољановић Р, Миле, Стамболија Ђ. Ни-
кола, Томић М. Бошко, Томљеновић Т. Јурица, Ба-
вае С. Петар, Врховец Ф, Алојз и Вујичић Ј Петар; 

заставници: Анђелковић Ј. Радивој, Богуновић^ 
Ти Милан, Керкез^Ђ'. Јово, Кнежевић М'. Марко, Ла- ' 
зић Ј. Мале, Маљковић Ђ, Јово, Родића Пј Душан,' 
Смиљанић П. Миле, Видојковић К, Драгутин, Вујими-

ловић С. Сретко Вујковић К. Бранко и Зулбехари 
М. Шериф; 

Хрубик Ј. Др Јан, 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
мајори: Довжак Ј, Станислав и Никитовић Б. 

Ђорђе; 
капетани: Аралица С. Никола, Бубало Л. Миле, 

Гојан А. Иван, Грубелник П. Павле, Грубишић Ј. 
Фабијан, Кондић Д. Душан, Корићанац В. Богдан, 
Кумше М. Карол, Ликар И. Антон, Љубојевић М, 
Ђуро, Милошевић Ј. Захарија, Обрадовић С. Жи-
га дип, Остовић М, Мато, Пинтарић Ф. Антон, По-
љак Ш. Мирко, Радаковић Д Јовица, Ричек А. Ан-
тон, Стојановић Л. Богдан,Шкеровић Л. Михајло и 
Вулетић А Мирко; 

поручници: Баничевић Д. Саво, Бањац П. Јово, 
Барбиш А Антон, Баретић К. Иван, Бизјак Н. Стан-
ко, Богдановић Б. Јагош, Богуновић Д. Дане, Бр-
ковић М. Стево, Цвијановић М. Петар, Дедић И. 
Н:мања, Дисјак Т, Милан, Дурак X Дурако, Ђукић 
С. Душан, .Ђурђевић С. Цвеја, Јакопин Ј. Борис, 
Јошевски Т. Киро, Карановић П Душан; Кларић М. 
АЛОЈЗ , Косовац Б ГОЈКО, Ковачевић Т. Перо, Ко-
вић А. Антон, Крајцар К Рудолф Лапања Ј. Лади-
слав, Лемић Д. Милан, Лујић М, Вукашин, Мтца-
каља С. Никола, Марић Д. Љубомир, М а ^ л . ић И. 
Јожеф, Мартиновић Ш. Карло, Милаковић П Ми тан, 
Митровић В. Крсто, Нинковић Ш Милош, П словић 
Т Каменко, Птанинц А. Франц, Салгпура С Б Јгдан, 
Селап Б. Франц, Скендер Г . Владо, Сла пер Ј Т О У Л Л , 
Стефановски М. Веле, СтиЈгпошћ Ј. Јоксим, С У . Г С Ј М ^ 
повић Ш, Мухарем, Шкундрић М, Милс, В иг 'ар I. 
Ф,ридерик, Влаисављевић Ј Рајко, Во1чак Ј. Алојз, 
Вујасн М Душан, Вукашиковић Н. Лука, 3?у:и. А. 
Франц, Заклан Б. Момчило и Завиша Б. Пете,р; 

потпоручпици: Анастасовски Р. Павле, Б а г ^ ц С. 
Милан, Бе.гић Р. Ђуро, Божић Л Радован, Б \ ћ : п М. 
Перо, Бунчић С. Милић, Ђурић М Бранко, Ђуричић 
М. Средоје, Грудић М Миле, Јакшић Н Милета, Ка-
пор Т. Неђо, Козлина М. Петар, Кузман В Сретко, Ман-
дарић И. Милош, Мраовић Р, Мићо, Милетовић Д. 
В'зсо, Мурета Ј. Славко, Н и т и ћ Д Пера, Перл ар В. 
Виктор, ПопраЈац О. Слободан, Полић М. Душан, 
Поповић Ј. Лука, Радић М Милети, Росић С. Никола 
Симшић А. Јоже, Стојилковић А. Миливоје, т е т о в -
ски В. Стојан, Тадић Ј. Дико, Томашевић Ф Брапчо, 
Тришић Ј. Перо, Тотић Н. Сгзо, Бетовен А, к ^ з гл 
Величковић Б. Јово Вујић 111. То де, Вујичић Ј Пе-
тар, Вулета Р. Илија и Жарковић М. ИлиЈа; 

заставници: Анђелковић Ј. Радивој, Агг) р Ј 
Иван, Ђалић Л. Душан, Фт, ристић К Стоно, Ј, ГО-
велник Ј. Фра^ц, Матековић Ђ. Јо ао, Марић М Ду-
шан, Микић М, Чедомир и Шега Ј. Стане. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III. РЕДА: 
мајор Грујић Ж. Слободан; 
капетан Поповић Ј. Бранко; 
поручници: Бајза Ф. Стјепан, Бјелић Ј. Урош, 

Блануша Ј ИлиЈа, Јоксимовић Б. Драгољуб, Мишић 
А, Иван, Попадић С. Градимир, Поповић П, Радоњ,а., 
Поточар Ј. Јанез, Салан Б. Франц, Стамбслија В. 
Душан, Шајић П. Александар, Шетина Ј. Јоже, Тер-
сић Н Богдан, Тр-ип але Д Стјепан и Упељ Ф. Станко; 

нотпсручници: Алексић П. Саво, Анђелковић С. 
Ж И В О Ј И Н , Аврамовић С. Мита, Бајовић В. Илија, Бо-
бичић Г. Миливоје, Богдан М. Лиизрдо, Чож А, 
Антон, Доброковпћг М. Тодор, Думић М, Рајко, Гмај-
нер Ф. Јанез, Худак Ф. МатиЈа, Јаковец П. Љубо, 
Јањић Ш Миомир, Коматина Р. Милован, Ласић И. 
Станко, Мандић Н. Лазар, Марковић П. Стамен, 
Митровић Ђ. Никола, Палчић Ф. Јуре, Пилингер Ф. 
Франц, ПОточар Ј. Јанез, Тодоровски Д. Бранко, Тра-
вар И, Иван, Волер М. Јоже, Вучетић Р. Никола, 
Жега М? Владимир и Жива-новић" Ж ^ Угље-ша; V 

заставници:. Абрамић А. Иван, Андрић Ј. Раша., 
Бабник Р, Драгутин, (Вагонски И. Блаже, Бајерић С, 
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Хасан, Басарић И, Жељко, Бенедик В. Виктор, Бе-
шовић В. Душан, Бошковић Ђ. Тодор, Бошњак И. 
Живојин, Божић П. Светислав, Брацика Ј. Рафко, 
Брдарић К. Коста, Бујпшић Д. Нешко, Целарц Ф. Ја-
нез, Ћук Ј. Никола, Ћулибрк Н. Крсто, Черне Ј. Ја-
нез, Чизмић Љ. Мирослав, Чолаковић С. Љубомир, 
Динић Р. Обрад, Ђорђијевски В. Блажо, Ђурић Р. Кр-
сто, Фатори А Луцијан, Георгијевић К. Марко, Го-
лубовић Н. Драто, Голубовић О. Војислав, Грдадол-
ник Ј, Ладо, Гргурић Ј. Владимир, Грујић Ђ. Дра-
гомир, Јане з-и ћ И, Јоже, Јововић П. Благоје, Јововић 
Р, Радомир, Карафилиповић Ј. Мато, Китевски В. 
Владо, Кунелин М. Цветко, Кузелички Ј. Стане, Ла-
заровски С. Блажо, Ловаковић Ј. Мате, Лучоч М. 
Рако-Алдрија, Лутов-ац Р. Душан, Лужар Ф. Франц, 
Манфреда Ј. Матија, Марчић Б. Мартин, Марковић 
Р. Милија, Мијановић Н. Михаило, Миленковић М. 
Борисав, Милошевић М. Величко, Миловановић Р. 
Васа, Мирчевски Ј. Илија, Молан М. Михаел, Нова-
ковић М. Стојадин, Орешник Ф. Франц, Остојић Р. 
Љубинко, Оташевић 3. Чедомир, Пфајфер Ј. Игор, 
Петровић В. Петар, Петровски М. Ристо, Похребни 
М. Јосип, Поповски А Саво, Ратковић Ј. Блажо, 
Рашић М. Миле, Рутар Ф. Јанко, Секуловић Г. Паун, 
Секуловски С. Стојан, Славнић Л. Ђорђе, Станковић 
3. Цветко, Стефанчић Ј. Франц, Стевановић М. Сте-
ван, Станковски С. Миливој, Странцар А Алојз, Шће-
кић В. Светозар, Штукељ С. Ивица, Текавц Ј. Мир-
ко, Тодоровић Л Јово, Трчић Ј. Вили, Трпковић И. 
Љубо, Тришић Р. Ђорђе, Трупељак Б. Фрањо, Ту-
шар В. Петар, Валенчић Р, Богдан, Вилар М. Стане, 
Вујишић Д. Нешко, Зиндовић М. Јован, Зулбехари 
М Шефкија, Жабар С. Ракота, Житко Ј. Никола и 
Жур-га В. Венцељ; 
Бр или А Нинко, Ђокић М. Властимир, Дубајић Д. 
Драган, Облак Ј. Јанез, Паић Ђ. Јово, Шкорић П. 
Милорад и Вукотић С Војислав. 

Бр. 491 
22 августа 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југославије 
на основу члана 2 става 2 Зашла о орденима и 

медаљама, а на предлог Врховног ком1анда-нта ору-
жаних снага ФНРЈ 

,р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, умешност у коман-

довању, осведочену рад на остварењу братства к 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
за народ у току народноослободилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД П.РЕДА: 
поручник Грубић Јосипа Миро; 
потиоручници: Видановић Анђелка Веселин и 

Вранеш Радована Лазар; 
заставници: Кранчевић Ивана Иво и Шибић 

Владе Небојша. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
поручници: Кулић Ристе Сретен, Маљковић Јове 

Раде, Рељић Ђурђа Бранко и Ромић Јована Петар; 

потппручници: Цветковић Илије Дане, Колунџић 
Раде Мићо, Радовановић Ми-лоша Живорад и Ступар 
Дане ИлиЈа; 

заставници: Мркић Милоша Јово, Шобот Петра 
Илија и Влаисављевић Марка Божо. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
поручници': Грабнер Дане Вицо, Јакшић Миле 

Љубан и Загорац Николе ИлЈИја; 
потпоручник Петровић Петра Ђорђе; 
заставник Рељић Стевана Миљан. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
поручници: Дивљакиња Јована Петар, Ђорђевић 

Ницифор)а Радомир и Мамут Анте Иван; 
заставник Рељић Стевана Милан, 

- поручник Војновић Ми-ле Петар;' 
пот поручи ицн: Ћулапић Николе Драгомир, Фран-

чишковић Јосипа Миленко, Францис Ивана Борис, 
Илић Душана Петар, Кул ашанин Ђоке Драго, Пермни-
чић Милоша Ђорђе, Пиљевић Илије Манојло, В.-лић 
Романа Бењанин. Зорић Па-вла Душан и Жемва Ло-
вре Славко; 

заставници- Бајић Илмије Јсван, Фајт Андрије До-
миник, Игњић Ђорђа Страхиња, Мрвош Раде Владо, 
Пешут Раде Бошко, Селмановић Салика Акија, Шо-
бот Петра Илија и Шушњић Ђуре Милан. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
поручници: Делач Николе Иван, Матовић Крсте 

Милорад, Поточник Антона Јад ез и Твртковић Јо-
сипа Антон; 

^ нот по ручни цги: Башић Еде Алија, Дар ић Ђоке 
Војин, Граховац Николе Драган, Матошић Фоање 
Иван, Радомир Стојана Мирко и Радошевић Крсте 
Ђорђе; 

заставници: Драгин Владислава Р озарио, Јантал 
Валента Иван, Митшсавац Уроша Боро, Рајић Марка 
Јаков, Шушнић Ђуре Милан. Вујичић Богољуба Ву-
косав и Вулетић Василија Милорад. 

Бр 454 
6 августа 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, с р. л,р И, Рибар, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

747. Уредба о оснивању и организацији Ге-
нералне дирекције телеграфа и телефона, 
дирекција телеграфа ог телефона и теле-
графско-телефонских центара — — — 1409 

748. Прав-илник о редовни,м при надлежно оти-
м-а припадника народне милиције и о 
додацима грађанским лецима на служби 
у народној милицији 1411 

749. Упутство за спровођење Уредбе о при-
надлежностима службеника и намеште-
ник^ у државним трговачким предузе-
ћима и њиховим продавницама, као и 
продавница^ задруга друштвених м ма-
совних организација — — 1413 

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

еног штампарско!: предузећа, Београд 


