
„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ" излази два пута не-
дељно. — Рукописи се не враћају. — 
Огласи по тарифи. — Текући рачун 
број 10-313-004. — Поштарина плаћена у 

готову. ^ 

Субота, 15 новембар 1947 
БЕОГРАД 

БРОЈ 97 ГОД. Ш 

Цена овом броју је 3.— дин. — Претплата 
за прво полугође износи динара ЗОО.—, а 
за целу 1947 годину динара 600.—. — 
Редакција: Бранкова бр. 20. - Телефони: 
Редакција 28-838, Администрација 27-595 

710. 
У К А З 

На основу тач. 16 чл. 74 Устава ФНРЈ, на п,ред-
лог^ Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

п р о г л а ш у ј е 
з,а предузеће општедржавног значаја: Марибор-

ску бомбажну ткалницу. Марибор. 

У бр. 2114 
8 новембра 1947 године 

Беогр.ад 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослвије 

С екр ет ар, Пр етседник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

711. 
У К А З 

На. основу тач. 16 чл. 74 Устав,а ФНРЈ, на пред-
лед Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Ј у г о с л а в ^ 

п р о м а ш у ј е 
за 'Предузеће општедржавног значаја: Творницу 

шеика, Сплит. 

У. бр. 2146 
12 новембра 1947 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, 
Миле Перуничић, с р. 

Претседник, 
др Иван Рибар, с. р. 

712. 
У К А З 

На основу тач. 16 чл. 74 Устава ФНРЈ, на пред-
лог Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
Федератив,не Народне Републике Ј у г о с л а в ^ 

п р о г л а ш у Ј е 

За преду,зећа општедржавног значаја: 
1) Творница дувана Пула; 

2) Товарна цемента ин сало вита, Анхово; 
3) Истарска творница портланд цемента, Коро-

манчо—Лабин; 
4) Officine meccanico-riavalli e f o n d e r i a Matteo 

Skull, Fiume, Ријека; 
5) »Fondeiria e fahrica macchine Luigi C ussar, 

Rijeka«; 
6) »Dott. ing. Tassilo OsstS^ack et Co Stabilimen-

to tecnico. Ri јека*; 
7) »Impresa costruzioni industriali Dott. ing. Bruno 

Sikull, 'Rijeka, Impicntì e forniture industriali e navali«, 
Р-ијека; 

8) Silurificio Whiiitehiead S. A. Ријека; 
9) Cantieri Navali Scoglio Olivi, Пула; 

10) »Ganitiiere Navale S. A. Piccini*, Мали Лошињ; 
11) » Cam tiare Mediiit erroneo S. A «, Мали Лошињ; 
12) »Camtierii Navali del Quarnaro, società anonima 

con sedie ini Ri јека «; 
13) Бродопрадилиште Pietro TarabocchLa, Мали 

Лошињ; 
14) Бродoпрадилтите Cosufàc, Мали Лошињ; 
15) Рудник живе у Идрији; 
16) Arsa società min ег апа carbonifera p. a., Раша; 
17) Управа иста,рских рудника боксита у Ровињу 

заједно са свима рудницима који се налазе под ње-
зиним руководством; 

18) Управ,а истарских рудника кварцног песка У 
Пули, заједно- са свима ,рудницима који се налазе 
под њезиним руководством; 

19) Cementizia fiumana Mareschi, творница биту-
менске емулзије свећ-а, вазелина и лаких лимених 
бачава; 

20) Државно пољопривредно добро Липица, које 
се састоји из делова „Престранек са Шкулама", „Би-
ље" и „Почек" са ергелом липицанске расе; 

21) Хидроцентрале Добла,р на Сочи и Плаве на 
Ссч.и са далеководом Доблар—Опчина; и 

22) Хид,роцентрале Хубељ код Ајдовшчине и 
Подмелец, Термичка централа Пуљ, са системом 
разводаих постројењ,а и далековода. 

У. бр. 2113 
9 новембра 1947 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, Претседник, 

Миде Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 
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713. 
На основу чл. 46 Закона о државним службени-

цима у вези чл. 40 Основне уредбе о пр н а д л е ж н о -
стима савезних државних службен,ика и на основу 
чл. 1 Закона о овла.шћењу Влади ФНРЈ за доношење 
уредаба по- питањима из неродне привреде, Влада 
ФНРЈ, на предлог Претседник Комитета за законо-
давство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 
Претседник^ Привредног савета Владе ФНРЈ и Ми-
нистра трговине и снабдевања ФНРЈ, доноси 

Члан 4 
Основна плата директора, пословође и руково-

диоца у продаји, набав,ци и отку,пу који организу-
ју о,ве послове износи 80% од предвиђене основне 
плате за њихово звањл , а ако им знање није одре-
ђено, онда 80% најниже плате пр-едвиђене за слу-
жбенике који имају положај а није им одређено 
звање по чл. 25 Осноше уредбе о принадлежностима 
савезних државних службеника односно по одгова-
рајућим прописима о принадлежностима службеника 
народних република. 

У Р Е Д Б У 
ч 

О ПРИНАДЛЕЖНОСТИМА СЛУЖБЕНИКА И НА-
МЕШТЕНИК У ДРЖАВНИМ ТРГОВАЧКИМ ПРЕ-
ДУЗЕЋИМА И ЊИХОВИМ ПРОДАВНИЦАМА, КАО 
И У ПРОДАВНИЦАМА ЗАДРУГА, ДРУШТВЕНИХ 

И МАСОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 1 
По- прописима ове уредбе одређиваће се прина-

длежности продавача, млађих привредних по.моћника, 
привредних помоћеиК;р^старијих привредних помоћ-
ника и привредних лословођа у државним трго-
вачким предузећима и њиховим пр од ав надама, као 
и у про давнинама задруга, друштвених и масивних 
организација уопште, као и плате с л у ж б е н и к а \ на-
мештеник свих звања кода раде непосредно у п,ро-
даји, набавци или откупу робе или као директори, 
пословође и руководиоца1 који ор.ганизују ове по-
слове у наведеним предузећима и продавницама и 
у откупним и набавним предузећима. 

У погледу принадлежност,и млађих привредних 
помоћника, привредних помоћника, старијих при-
вредних помоћника и привредних пословођа који 
ш о у обухваћени у ст. 1, примењиваће се одредбе 
Основне уредбе о принадлежностима са-везних др-
жавних службеника, изузев одредаба о основним 
платама, које ће се одређивати по чл. 2 ове уредбе. 

Члан 2 
О-сновна плата износи: Динар-а 
продавача — 2.000—2.800 
млађег привредног помоћника 2.600—З.ООО 
привредног помоћника — — 3.100—3.400 
старијег привредног помоћника — 3.500—3.800 
привредног пословође — — 4.000—4.400 
Одређивање плате у границам-а ми,нимума и мак-

симума вршиће се према кри^теријуму наведеном у 
чл. 17 Основне уредбе о принадлежностима савезних 
државних службеника односно' према о-дговарајућим 
прописима о принадлежностима службеника народ-
них република. 

Члан 3 
Основна плата из чл. 2 ове уредбе службеника 

и намештеник К О Ј И непосредно раде на п р о д а м и 
набавци робе у државним трговачким предузећима 
и њиховим про давнинама, као и у продав ница ма за-
друга, друштвених и масовних организација, обезбе-. 
ђу је сз само у износу сд 50% (стални део основне 
плате), док ће висина преосталог дела основне плате 
зависити од ефекта рада, тако да укупан износ о-
сновне плате ових службеника и намештеник може 
изнети више односно мање од износа одређених по 
чл. 2 ове уредбе. 

Надлежни ,министар односно, орган може одре-
дити да се извесним службеницима и на,мештеницима 
који осим иа продаји и набавци робе раде претежно 
и на другим пословима повис^ стални део основне 
плате до 80% износа предвиђених у чл. 2 ове уредбе. 

Члан 5 
Службеници и намештеници који раде непосредно 

на откупу (набављаче откупни, накупци), или који 
набављају робу на слободном трж,ишту, немају по 
прав,илу основну плату, него еш се целокупна плата 
одређује према ефекту рада. Надлежни министар 
односно орган може изу,зетно одредити осно,вну пла-
ту до' највише 50% предвиђене основ,не плате за њи-
хово звање. 

Члан 6 
Принадлежности службеника и намештеник на-

бројаних у чл. 1 исплаћују се из о,дређеног фонда 
плата односног предузећа (продавнице), који се до-
бија тако, да се од укупног месечног износа рабата 
и маржи односне организационе Јединице одбију 
одређени трошкојви око набавке ги1 продаје (транспорт-
ни трошкови, кало, лом, кирија, осветљење, чишће-
ње, аранжирање и,зло,га, уле,пшавање ег слично), пла-
нирани допринос за рационализацију и подизање1 

нив,оа културног трговања и планирани1 допринос за 
фонд руксводства, као и плате и награде службеника1 

у администрацији. 

Надлежни1 министар (надлежни орган) односно' по 
његовом овлашћењу администр-ативно-оперативни ру-
ководилац може прописати (норм,ирати) који део од 
укупног износа рабата ,и маржи треба да се одбије' 
на поједине од трошкова наведених у претходном 
ставу. Уколико или док се то не одреди, може то1 

учинити непосредни руководилац предузећа односно 
продавнице који је одговоран да се пословање рад-
ње обавља уредно и на одговарајућем нивоу култур-
ног трговања. Критеријум за одређивање ових тро-
шкова може бити врста радње (мешовита, спе,цијали-
зована и сл.), виси,на про-мета робе, социјална ва-
жност радње, потреба вишег културног трговања 
итд. 

Члан 7 
На основу овако добивеног основног фонда пла-

та, који је променљив према промету робе и извр-
шењу -задатака, руководилац предузећа односно 
продавнице непосредно', или по упутствима админи-
стратиЕно-о.перата,вно.г руководиоца односно надле-
жног министра, 'ако они то нађу за потребно, а 'по 
саслушању ,синдик,алне организације, одређује норме 
по којима ће се мерити плата по ефекту рада. Руко-
водилац мора норме поставит,и тако, да службеници 
и намештеници по -правилу уз добро организовани: 
рад, примерно залагање и предвиђени укупни1 про-
мет робе могу пос г,ићи потпуни ИЗР,ОС основне плате, 
а да га уз нарочито залагање, боље организоване 
послова и њиховом заслугом премашен-и предвиђени? 
промет робе, могу и сразмерно премашити. 

Норме за додатак по ефекту рада морају с^ 
установљавати на основу индивидуалног рада и за^ 
лагања оваког сл,ужбеника и укупног ,залагања рад^ 
ног колектива. Тако се ефекат рада може мерити; 

1) по промету који обави сваки поједини СЈта 
ж бе ни к, с тим да му се од обављеног пр,омета према? 
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врсти и цени артикала даје било одређени проценат 
^ли фиксно одређена свота; 

2) по износу рабата односно маржи сваког ар-
тикла који .продаје, с тим да му се даје одређени 
проценат од рабата односно марже сваког проданог 
артикла; 

3) но учешћу у укупном промету (кад се ради 
о једнородним артиклима који немају велике разли-
ке у цени и могућем промету, као на нр. код коло-
нијалне робе намењене за редовно снабдев-ање), 
с тим да из одређе,ног фонда добије износ сразме-
ран свом учешћу у промету; 

4) и на сличан начин. 
Надлежни министар односно орган може за слу-

жбенике и намештеник у тргова,чким продавницама, 
које тргују искључиво једним артиклом који није у 
слободној продаји, прописати друг,и начин н а г р ђ и -
вања, према упутст,вима Мини,стра трговине и снабде-
вања ФНРЈ 

Код службени-ка и намештеника који учествују 
у откупу ш и набавци артикала на слободном тржи-
шту о д р е ђ у ј се плата према количини откупљених 
и набављеним производа, квалитету, цени итд. 

Члан 8 
Директорима, пословођама и руков одрони ма тр-

говачких, набавних и откупних предузећа да Је се 
додатак по ефекту рада у проценту од остатка који 
се добије кад се од у-купног ме,сечног изн,оса рабата 
и марж,и одбију трошкови1 набавке и продаје, плани-
рани допринос за рационализацију и подизање ни-
воа културног трговања и за фонд руководства, 
плате и награде ,административног особља из чл. 6 
ст. 1, као и укупне принадлежности и свег остало^ 
особља. Овај проценат одређује надлежни министар 
(надлежни орган) односно по ње,говом овлашћењу 
администрати!вно-оперативни руководила,ц. Од остат-
ка укупног износа рабата и маржи, по одбитку про-
цента исплаће,ног директору, 50% иде у фонд руко-
водства, а 50% за рационализацију и подизање 
нивоа културног тргов-ања, 

Члан 9 
Ако предузеће не може покривати трошкове на-

бројане у чл. 6 ст. 1 уредбе, из укупног износа ра-
бата и маржи, надлежни министар односно орган мо-
же одобрити да се службеницима и намештеницим^ 
ових предузећа односн,о продавница стални део о-
с,новне плате пов,иси до "80% од износа предвиђених 
у чл. 2 ове уредбе. 

Члан 10 
Исплата стално.г дела основне плате и додатка 

по ефекту рада врши се месечно. 
Начин обрачуна и време исплате додатка по е-

фекту рада одредиће руководилац предузећа у спо-
разуму оа синдикалном организацијом. 

Службеницим"а и намештеницима трговачких пре-
дузећа односно продавница које имају у поједином 
временском периоду у току године смањени промет 
испад нормалног, може се у периоду смањеног про-
мета (за в-реме „мртве сезоне") наплаћивати поред 
сталног дел1а плате још аконтација у износу до 50% 
од додатка ло ефекту рада оствареног према про-
мету у пуној сезони. Обрачун ов,ако исплаћених из-
носа и,ма се извршити најкасније на крају сваког 
полугодишта. 

Члан 11 
Свима службеници^ и камештеницима из чл. 1 

ове уредбе припада пра,во на додатак на децу, и 
то за свако дете по 175.— динара ме,сечно. 

Службеницима запосленим у држав,ним предузе-
ћима и продавницама исплаћиваће се додатак на 
децу ,под условом и,з чл. 33 и 34 Основне уредбе о 
пр ин ад л еж н о ст и ма саве,зних држав,них службеника 

односно према одговарајућим прописима о п,ринадле-
жностима службеника народних република. 

Члан 12 
За намештенике у сеоским на,бавио-,продајним 

задругама одредиће плате правилником главни за-
дружни! савези народних република на основу начела 
садржаних у овој уредби, 

Члан 13 
Службеницима и намештеницима који примају 

принадлежности на основу ове уредбе исплатиће се 
за месец октобар и новембар раз,лика између њихове 
досадашње плате и пуне основне плате. 

Директори преду,зе,ћа могу увести плаћа.ње слу-
жбеника и намештеник по овој, уредби почев сд 1 
новембра. 

Почев од 1 децембра службеницима и намеште-
ницима из чл. 1 ст. 1 ове уредбе имају се одређи-
вати плате искључиво по прописима ове уредбе. 

Члан 14 
Ближе прописе за извршење ове уредбе доноси 

Министар трговине и снабдевању ФНРЈ. 

Члан 15 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југоелавије". 

13 новембра 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с, р, 

Претседник Комитета 
за законодавство и изградњу 

народне власти, 
Потер ете еди ик Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседник Привредног савета 

Владе. ФНРЈ, 
Министар индустрије, 
Борис Кидрич, с. р. 

Министар трг.овине ,и снабдевања, 
др Заим Шарац, с. р. 

714. 
На основу члана 1 Закона о овлашћењу Влади, 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра пол^-
прив,реде и шумарства ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 
О ПРЕДАЈИ САВЕЗНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ 
ЗА ПЛАНИНСКО ГАЗДОВАЊЕ СА СЕДИШТЕМ У 

САРАЈЕВУ ВЛАДИ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1 
Савезна пољопривредна школа з,а, планинско газ-

довање са седиштем у Сарајеву, основана Уредбо-м 
о оснивању Савезне високе пољопривредне школе 
за планинско га,здовање, п,редаје се у надлежност 
Владе Народне Републике Босне ш Херцеговине. 

- Члан 2 
Уредба о оснивању Савезне високе пољопри-

вредне ,школе за планинско газдов,ање стављ,а се ван1 

снаге даном ступања на снагу ове уредбе." 
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Члан 3 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ У 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

7 новембра 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

Министар пољопривреде и шумарства, 
др Васо Чубриловић, с. р, 

715. 
У споразуму са Министром саобраћаја ФНРЈ и 

Министро.м рада ФНРЈ, пр описујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПРОГЛАШЕЊУ 

УДАРИНКА НА ОМЛАДИНСКОЈ ПРУЗИ 
ШАМАЦ-САРАЈЕВО 

Члан 1 
Члан 7 правилника мења се и гласи: 
„Прописи овог правилника примењиваће се и на 

друге велике омладинске радне акције, као и на дру-
ге велике добровољне акције које по своме значају 
отгока^ају великим омладинским радним акцијама. 
Министар рада ФНРЈ одредиће на које ће се акције 
примењивати прописи овога правилника". 

Члан 2 
Овај- правилник ступа на снагу даном сбјављи-

вања у „Службеном листу Федератшзне Народне Ре-
публике Југославије." 

Бр. 5997 
8 новембра 1947 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Ми,нистар саобраћаја, 

Тодор Вујаковић , с. р. 
Министар рада, 

Вицко Крстуловић, с. р. 

'Привредни савет Владе ФНРЈ, по сравњена са 
изворним текстом, установио је да се у тексту Ре-
шења о продајним ценама на мало животних намир-
ница које се рационирано деле потрошачима, са ва-
жношћу ка читавој територији Федеративне Народне 
Републике Југослав,ије, објављеном у „Службеном 
листу ФНРЈ" бр. 95 од 8 новембра 1947 године, само 
у српском издању, поткрала ниже наведена грешка 
и даје следећу 

И С П Р А В К У 
РЕШЕЊА О ПРОДАЈНИМ ЦЕНАМА НА МАЛО 
ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА КОЈЕ СЕ РАЦИОНАЛ-
НО ДЕЛЕ ПОТРОШАЧИМА, СА ВАЖНОШЋУ НА 
ЧИТАВОЈ ТЕРИТОРИЈИ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ 

РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

На страни 1341, под тач. б) у четвртом реду одо-
зго. уместо: 

„1 кг шећера у кристалу — динара 36", 
треба да СТОЈИ: 

.,1 кг шећера у кристалу динара 33". 
К. бр. 12381. — Из Претседништва Савезне план-

ске комисије, 9 новембра 1947 године. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
н а р о д н и х РЕПУБЛИКА 
УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадни лист Народне Републике Словеније" јт 

броју 44 од 25 октобра 1947 године објављује: 

Уредбу о оснивању Главне дирекције државних 
трговачких -предузећа Народне Републике Словеније; 

Решење о начину продаје и о цени зидне опеке 
(цигле) у слободној продаји; 

Измене Наредбе о пристојбама за бабичку по-
моћ; 

У броју 46 од 29 октобра 1947 године објављује: 

Решење о додељивању парцеле бр. 320, земљиш-
нокњижни уложак -602 среског народног одбора 
Шкофја Лока, на управу Влади Народне Републике 
Словеније; 

Уредбу о ' измени Уредбе %о оснивању главних 
дирекција министарства индустрије Народне Репуб-
лике Словеније; 

Решење о подели прикључено^ подручја На-
родне Републике Словеније на изборне срезове; 

Решење о броју посла лика на прикљученом по-
дручју Народне Републике Словеније и подел,и њи-
ховој на изборне јединице. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

710. Указ о проглашењу Мариборске бо одва-
жне ткалнице. Марибор за предузеће 
општедржавног значаја — — 1357 

711. Указ о проглашењу Творнице кисика^ 
Сплит, за предузеће општедржавног зна-
чаја — — 1357 

712. Указ о проглашењу некта привредних 
предузећа за предузећа општедржавног 
значаја — — — 1367 

713. Уредба о принадлежностегма службеника 
и намештеник у државним трговачким 
предузећима и њиховим продавницама, 
као и у продавницама задруга, друштве-
них ги1 масовних организација 1358 

714. Уредба о предаји Савезне пољопривре-
дне школе за планинско газдовање са 
седиштем у Сарајеву Влади Народне Ре-
публике Босне и Херцеговке 1359 

715. Правилник о допуни Правилник,а о про-
глашењу ударника на Омладинској пру-
зи Шамац—Сарајево — — 1360 

Исправка Решења о продајним ценама на 
мало животних намирница које се раци-
онирано деле потрошачима, са важно-
шћу иа читавој територији Федеративне 
Неродне Републике Југослвије — 1360 

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

ског штампарског предузећа, Београд 


