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25. 

На основу члана- 53 Закона о порезима Влада 
ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПОРЕЗУ 
НА НАСЛЕЂА И ПОКЛОНЕ 

Члан 1 
Први и други став члана 3 бришу се и на место 

њих ставља се нови текст који гласи: 
„Ако је наслеђе односно поклон оптерећен пра-

вом плодоуживања у корист другог лица,- поред 
наследника односно поклонопримца порез плаћа и 
етлодоуживалац. 

Наследнику односно поклонопримцу порез се 
разрезује у моменту престанка плодоуж-ивања, и то 
према чистој вредности примљене имовине и порезу 
на доходак који плаћа на приходе од своје де-
латности и имовине. 

На оне делове наслеђа односно поклона који 
нису оптерећени »плодоуживањем порез се разрезује 
по ступању у фактички посед". 

Члан 2 
У члану 6 додаје се нова тачка која гласи: 
„6) Чланови сељачких радних задруга и њихова 

малолетна деца: з а наслеђа чији је предмет имовина 
'Која је већ унета или се уноси v сељачку радну 
задругу. Ако се оваква имовина изнесе из задруге 
накнадно ће се платити порез на наслеђа". 

Члан 3 
У члану 9 испред досадашњег првог става до-

даје се нов први стар који гласи: 
„Члановима сељачких радних задруга и њихо-

вој малолетно] деци. кад наслеђују имовину која се 
по правилима не уноси У задругу, смањује се порез 
на оваква наслеђа за 25%. Ако оваква лица иступе 
са својом имовином из сељачке радне задруге, ду-
жна су накнадно платити разлику пореза коју би 

"платила да 'нису били. чланови сељачке радне за-
друге". 

Члан 4 
У члану 31 додаје се нов четврти став који 

гласи: 
„Срески суд на сме извршити пренос непокретне 

имовине на наследнике односно поклоноприм. . * 
него што поднесу доказ о плаћеном порезу з-
слеђа односно «на поклоне". 

Члан 5 
Став први члала 32 брише се и на место њега 

ставља се нов текст К О Ј И гласи: 
„Право државе на разрез пореза застарева за 

5 година по истеку године у којој је срески (градски) 
извршни одбор примио пријаву наследника о сту-
пању у фактички посед оставине односно по истеку 
године у К О Ј О Ј је поднета пријава о поклону. 

Право државе на ревизију разреза пореза у 
смислу става 3 члана 12 ове уредбе застарева за 3 
године по истеку године у којој је срески (градски^ 
'извршни одбор примио решење суда о. уручењу 
наслеђа" 

Члан 6 
Члан 37 мења се и гласи: 
,,У случајевима у којима је пореска обавеза на-

стала пре ступања на снагу ове уредбе, а исто тако 
и у случајевима у којима је пореска обавеза настала 
до 8 маја 1947 године у вези последње реченице 
тачка а) става 1) члана 25 Закона о непосредним по-
резима од 11 августа 1946 године, примењиваће се у 
погледу висине пореза прописи Закона о непосредним 
порезима од 11 августа 1946 године У свему осталом 
и у тим случајевима примењиваће се прописи ове 
уредбе, а ако су испуњени услови предвиђени у члану 
5 ове уредбе, онда и прописи тога члана". 

Члан 7 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу Оперативне Народне Републике 
Југославије", 

15 јануара 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Joctfn Бро*-Тито, с. р. 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, е p. 

26. 
На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ, Влада ФНРЈ, 

на предлог Претседник^ Блаце ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ 

Члан 1 
У циљу научно-истраживачког рада из области 

физике е-*«* d се при Претседништву Владе ФНРЈ 
Институт за физику. 
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Институт за физику је самостална установа са 
седиштем у Београду. 

Члан 2 
На челу Института СТОЈИ директор кога по-

ставља Претседник Бледе ФНРЈ. 

Члан 3 
Институт за физику има посебан предрачун при-

хода и- расхода, који улази v састав предрачуна 
прихода и расхода Пр?тседништва Владе ФНРЈ 

Члан 4 
Овлашћује се Претседник Владе ФНРЈ да про-

пише ближе одредбе о раду и организацији 
Инс1ит у га 

Чтан 5 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Фелеративне Народне Републи-
ке Југославије" 

10 јануара 194R »-глине 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосиђ Броз-Тито, с. р. 

27. 

На основу чл 15 Закона о инспекцији рада пре-
писујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ХИГИЈЕНСКИМ И ТЕХНИЧКИМ ЗАШТИТНИМ 
МЕРАМА ПРИ РАДУ НА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ШУМА 

Остварење хигијенских и техничких заштитних 
мера при pa iv i e iHa ' j e од на.,главниЈИх дужности 
техничког особља и радника при радовима на експло-
атацији шума 

Заштитне мере ИМЗЈУ да обезбеде потпуну си-
гурност рада, да побољшају радне услове, а мора.,у 
биги усмерене да унапреде производњу и повисе 
рални учинак. 

Пуно остварење хигијенских и техничких за-
штитних мера трн ралу треба да буде свакодневна 
обавеза целокупног техничког особља и радника 
које непосредно учествује у nip оплодњи, као и 
р\ кочодећег стручног особља v главним упоавама. 

Општи прописи 

* Члан 1 
Хигијенски и технички услови рада при експло-

атацији шума имају се у потпуности прилагодити 
одредбама О-пштег правилника о хигијенским и тех-
ничким заштитним мерама при раду, уколико овим 
правилником ни .е изричито друкчије одређено 

Члан 2 
Сви опаснији радови морају се обављати са до-

вољним бројем љули, КОЈИ су потпуно упознати са 
свим опасност има таквог рада, а под стручним РУ-
ководством и надзором. 

Лица која болују од несвестице, падавице, гр-
чева мишића, вртоглавих, наглувости, кратковид-

ности, киле и осталих сличних здравствених недо-
статка, не смеју се запошљава™ на радовима где 
би такви њихови здравствени недостаци и болести 
могли при раду претстављати опасност каке за њих 
саме, тако и за .њихову околину. 

Запослена лица овакве здравствене недостатке 
односно болести, уколико исте нису лако уочљиве, 
дужна су у сваком поједином случају пријавити 
послодавцу гре ступања на посао 

Сеча 

Члан 3 
Свака партија радника, коиа руши стабла, мора 

бити снабдевена са свим потребним алатом (тестере, 
секире, маљеви, клинови и сл.) који мора увек бити 
у исправном стању. 

Уколико се оштрење и поправка алата не врши 
заједнички у нарочитим 'стручним радионицама или 
од нарочито стручних лица, свака партија радника 
мора бити снабдевена погребним прибором за одр-
жавање алата у исправном стању (турпије, развла-
чило. масат и т сл.). 

Алат за рушење и остали рад v шуми мора бити 
прописно насађен на држаљице, што има сваки рад-
ник пре почетка рада сам испитати. 

За обарање стабла мораву се употребљавати 
гвоздени клинови, чије су стране насечене и на тај 
начин осигурани против избијања. За цепање клала 
могу се употребљавати и дрвени клинови. 

Све врсте секиоа и великих тестера за време 
пренашања и чувања, морају бити снабдевене за-
штитном облог ом (корицама, поклопцима). 

Члан 4 
Рушење стабала по партијама мора бити орга-

низовани просторно по линијама тако, да у свакој 
линији рали искључиво само Једна партија радника. 

Забрањено је, да на стрмом терену једна пар-
тија рали пог-рх друге, без обзира на њихову међу-
собну удаљеност. 

На крајевима линија за време рушења м>сра 
бити удаљеност једне партије од друге најмање за 
двоструку просечну висину стабала ко1з се руше. 

Члан 5 
Пре него што се приступи радовима на рушењу 

стабла, мера се одредити правац у ком стабло треба 
да падне. При избору овог правца треба узети У 
обзир конфиЈ урацију терена, околна стабла и друге 
запреке, нагиб стабла, развиеност крошње, смер 
ветра и сл 

Обарање стабла на благо нагнутом терену, где 
не прети опасност отискивања стабла низ стрмину 
има се по правилу вршити тако, ла стабло приликом 
рушења падне на горњу страну терена. 

Забрањено је приступати обарању стабла пре 
него што се изврши обарање околних стабала која 
угрожавају раднике (ветроломи, сува, јако нагнута 
и трула стабта) 

Члан 6 
Пре рушења, околину стабла треба очистити од 

грања, а зими од снега и других запрека, које оме-
тају слободан рад и склањање радника, када стабло 
почне падати. Вреднији подмладак (млада стабла) 
довољно је савинути, да не смета при раду. 

Забрањено је рушити стабла по тами, за време 
јаког ветра, густе магле и јаче поледице 

- Забрањено је подрезивао више стабала и исто-
времено их рушити једно помоћу другога. 

Рушење старијих стабала без употребе клинова 
је забрањено. 
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Алат, који се употребнава за време рушења ста-
ф а и , .»нора се одмах после употребе уредно сло-
жити на унапред одређено место, да не смета раду 
и склањању радника, када стабло почне падати 

Члан 7 
Забрањено је обарати стабла пре него што се 

изврши клинасти засек тестером или секиром у ду-
бину до« 1/3 пречника стабла са стране на коју мора 
да буде оборено. 

Засек се не оме вршити са две или више страна 
или по целом обиму стабла. Рез тестером са „су-
протне стране засека мора бити мало нагнут према 
засеку и не сме бити нижи од*дои>ег руба засека. 

Члан 8 
Када стабло почне падати, радници запослени 

на рушењу морају се склонити на довољну удаље-
ност од стабла и то устрану, a у супротном правцу 
енд падања стабла. 

Почетак падања већ насеченог стабла мора се 
суседним партијама радника правовремено објавити 
викањем или којим другим уговореним звучним сиг-
налом. 

Ако се рушење стабла врши у близини прометног 
пута, потребно је предузети потребне мере сигурно-
сти да се за време обарања стабла нико путем не 
креће 

Члан 9 
Приликом пењања на граната стабла у младим 

састојинама ради кресања грана пре рушења, треба 
до прве гране употребити сигурне лестве. 

Приликом рушења оваквих стабала мора се по-
ступити са нарочитом опрезом, пошто оваква стабла 
падају много већом. брзином него граната стабла. 

Лица, која крешу грање на оваквим стаблима, 
везаће се по потреби сигурним ужетом. 

За време кресања грана не сме се нико задржа-
вати иапод стабла 

Члан IO 
Стабло, које је у паду случајно запело o друго 

здраво стабло (наслони), не сме се по правилу , оба-
рати рушењем стабла на које је запело. Овакво 
стабло мора се по могућности до краја струшити 
употребом довољног дугог ужета, цапина, диза-
лице, прикраћивањем доњег дела стабла и т. сл. 

Ако се у п р и с у т н о с т одговорног лица установи 
да није могуће ни на који други сигурнији начин 
срушити стабло које је запело, приступиће се ру-
шењу и стабла на које је наведено стабло у паду 
запело. 

Забрањено је пењање на стабло које је у паду 
запело o друго стабло. 

Члан l i 
Сви радови на рушењу стабала морају се за-

почети тако, да могу са сигурношћу бити довршени 
још за време дневне светлости 

Забрањено је остављање насечених и непотпуно 
палих стабала. 

Трупљење и израда огревног и другог кратког 
дрвета 

Члан 12 

Партије радника запослене на трупљењу и из-
ради огревног и другог кратког дрва на стрмом 
терену, уколико постоји опасност утискивања тру-
паца низ стрмину, не смеју радити једна поврх друге 
без обзира на њихову међусобну удаљеност. 

Члан 13 
Свака партија за израду трупаца, огревног и 

осталог кратког дрва мора бити снабдевена свим 
потребним алатом, a у сваком случају и окретаљкол 
(кантајзном) или папином 

Радници, који приликом трупљења стабла клече 
на једном колену, морају бити снабдевени подесни* 
штитницама за колено. 

Члан 14 
Приликом трупљења стабла мора се водити ра-

чуна o могућности покретања појединих делова 
стабла, па се у ту сврху морају на време предузети 
потребне мере сигурности подулирањем појединих 
делова стабла, забијањем колача у земљу или окре-
тањем трупаца у сигурни положај. 

За време трупљења изваљених стабала забра-
њено је задржавање у близини јаме изваљеног 
корена. 

Огревно и друго кратко дрво сме се слагати до 
висине од 2,20 м. На -крајевима се сложаји морају 
осигурати унакрсним слоговима или у земљу заби-
ј е н е ступцима. 

Сеча и трупљење моторним и електричним тестерама 

Члан 15 
Одредбе, Koje се односе на сечу и трупљење 

стабала ручном снагом, важе у целости и за сечу 
и трупљење са моторним и електричним тестерама 

Радници запослени на сечи и трупљењу мотор-
ним и електричним тестерама морају бити стручно 
обучени за ту врсту рада. Код сваке моторне или 
електричне тестере мора бити запослено барем једно 
квалификовано лице за руковање тестером. 

Изношење дрва до места утовара 

Члан 16 
Партије радника, које врше сабирање и спу-

штање (штрапање, штрајфање) трупаца на стрмом 
терену са места г д е ' j e стабло срушено до места 
где почиње вуча трупаца, морају бити снабдевене 
свим потребним алатом за ту врсту рада. Сви рад-
ници морају бити снабдевени цапинима или окре-
таљкама (кантајзнима). 

Радници који раде на стрмом терену морају 
бити снабдевени крагочама (крамиижима, дерезама). 

Члан 17 
Поједине партије радника, које врше сабирање 

и спуштање трупаца на стрмом терену, a уколико 
постоји опасност, не смеју радити једна поврх друге 
без обзира на њихову међусобну удаљеност. 

Правовремено се имају предузети све мере си-
гурности, да се испод места, где се врши сабирање 
и спуштање трупаца не налазе људи или запрежна 
стока. 

Ако испод места, где- се врши сабирање и спу-
штање трупаца постоји пут или који други објект, 
имају се предузети мере сигурности да се нико 
испод тот места не креће (понављањем стража, 
видљивих ознака и сл.). 

Члан 18 
Трупци КОЈИ се извлаче запрежном стоком на 

стрмом терену имаЈу се, по правилу, вући помоћу 
извозне руде која <онемогућ»ује да трупац сустигне 
запрежну стоку и људску послугу. 
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Лида која извлаче трупце запремином стоком не 
смеју ићи у висини трупца него уз за.прежну стоку, 
а на стрминама иза трупца, како би се спречило да 
буду пригњечени од трупаца. 

Члан 19 
На стрмом терену путеви за извлачење трупаца 

мораву бити на страни према стрмини осигурани 
заложеним трупцима или забијеним ступцима, како 
би "се спречило да трупци кош с*е вуку не, клизну 
низбрдо. 

На стрмом терену, тае прети опасност да се 
трупци услед стрмине сами клижу, путеве треба 
стално посипати песком или туцаником. 

Члан 20 
. Трупци довучени на место* утовара не смеју у 

се у шуми остављати на извозном путу, да се не би 
закрчио довоз трупаца. Сви довучени трупци имају 
се на стоваришту уредно* сложити и подупрети, како 
не би. дошло до њиховог осипања. 

Ако се д0'В03ни пут налази изнад стоваришта, 
обарање трупаца (бацање) на стовариштима и сла-
гање сме вршити само једна партија радника тако, 
да за време бацања нема на стоваришту угроженог 
људства. 

Ако се извлачење огревног и другог кратког 
дрва са места сече врши тумбањем, имају се пра« 
современо предузети све мере сигурности, да се 
нико не налази испод места где се врши тумбање 
дрва. Исто тако имају се предузети потребне море 
сигурности ако се испод места, где се врши тумба-
ње, налази сталан пут или К О Ј И други објект. Као 
ааштитна мера може бити и ограда од слогова огрев-
ног дрва. 

Члан 21 
Кола, која се употребљава^:/ за превоз дрва, мо-

рају бити исправна, а када се употребљавају на стр-
мом терену морају имати и кочницу. 

Трупци на колима морају бити тако осигурани 
да се прилико-м преважан^ не могу расути, а када 
се превоз врши по стрмим терену морају се осигу-
рати против порицања и у уздужном смеру. 

Код привоза дужих трупаца на стрмим терену, 
ув кочијаша мора бити запослен и кочничар, на 
задњем делу кола. 

Пре него што кола наиђу на, стрмину морају се 
зауставити и закочиш, а зати'м тек кренути низ 
стрмину. 

Члан 22 
i./л санкању огревног и другог кратког дрва 

не сме никада бити запослено само једно лице, него 
најмање двоје, како би у случају потребе могла 
'један другоме прискочити у помоћ. 

Санкање дрв:- помоћу стоке сме се вршити само 
на санкама са чврстом рудом, а на стрмим теренима 
са санкама које имају направу за кочење, како би 
се спречило да санке сустигну запрежну стеку 
•односно људство. 

Код санкања људском снагом мора се ограни-
чити количина (висина) дава, која се превози об-
зиром на стрмину терена. Висина товара на санкама 
установиће се о д р е ђ и в а н а висине предњих ступаца 
на санкама тако, да висина предњих степана одго-
вара дозвољено] висини товара. 

Члан 23 
Сви стални извозни путеви у шуми морају биги 

стручно изграђени, а ако воде изнад потока, увала 

и провалија у висини већој од 2 м морају бити оси-
гурани робном гредом и чврстом оградом високим 
1 м. 

Члан 24 
При извлачењу трупаца M Q T O P H H M . (превозним 

средствима, забрањено, ј е запосленим лицима да се 
возе на трупцима, Иа да тор ним превозним средстви-
ма сме се возити онолико лица за колико има пред-
виђених седишта. . , , 

Суве и водене риже (точила) 

Члан 25 
Све суве и водене риже Mopajy бити прописно 

изведене од стручњака, а пре пуштања у рад мо-
рају бити комисиски прегледане и одобрене за 
употребу. 

Суве и водене риже морају се за време упо-
требе свакодневно прегледати у погледу њихове 
исправности, а нарочито после топљење снега, олуја, 
дуготрајних киша и сваког дужег прекида рада. 

Св,и примећени недостаци на рижама морају се 
у најкраће могућем времену отстраните 

Члан 26 
Осим стручно техничких прописа, к о Ј И м а морају 

одговарати риже, на рижама морају бити спрово-
ђене нарочите заштитне мере, особито на местима, 
где постоји већа в е р о в а т н о г искакања дрва или где 
искакање дрва може проузроковати веће несреће 
и штете. Овакве заштитне мере имају се извести 
нарочитим повишењем страница риже у луковима 
подизањем јаких заштитних зидова код пролаза 
риже преко цеста и путева, покрај млинова, брана и 
осталих објеката. Заштитни зидови морају.бити тако 
изведени, да дрво које искочи из риже не може па-
сти на цесту или К О Ј И други објекат уз рижу. 

Члан 27 
Уста риже морају бити тако израђена да омо-

- гућују безопасно убацивање дрва. 
На стоваришту код уста риже мора бити тачно 

означено докле радници смеју силазити у уста риже. 

Члан 28 
Са једне стране уста риже, а на једној камара 

(сложају, мегли. витлу) оме радити само једна пар-
тија радника, тако да на устима риже могу бити 
запослене свега две партије и то на супротним стра-
нама уста риже. 

Помоћна стоваришта за убацивање уздуж риже 
морају бити израђена на кратком О Д Б О Ј К У са изра-
ђеним устима за убацивање дрва. 

Убацивање мањих количина дрва може се уздуж 
риже вршити у главном потезу али тако, да евенту-
ални судар дрва у ражи и избачено дор во не може 
угрозити раднике који убацују дрво у рижу. Ово 
ће се постићи изграђивањем дужег потеза убаци-
вања или изграђивањем јаких заштитних зидова и 
сл. ѕо.и штите &,\с:о vSaiiHBii^a. 

Члан 29 ' 
Дрво на стоваришту покра ј уста риже мора бити 

уредно сложено тако, да код убацивања осипање и, 
рушење дрва не може угрозити раднике, који врше 
убацивање дрва у рижу. Ради тога ситно дрва 
(огревно, јамско) не сме се v начелу слагати код 
уста риже у висини преко 2 м. Трупци у не,по-
средној близини уста риже смеју бити сложени « 
припремљени по висини само v једном реду, како 
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би се у случају потребе могло у сваком моменту 
обуставити убацивање. 

Члан 30 
Ако се убацивање у рижу врши непрестано и 

форсирано, ради ограниченог радног времена, a саме 
теренске прилике tle1 д о з в о љ а в а ј упослена сразмерно 
Јвећег броја радника, убацивање у рижу има се вр-
шити са више партија, које се међусобно смењују 
у краћим размацима^времена, како би се спречило, 
да услед премореног™ радника дође д о несреће. 

Код сувих рижа мора по целој, њеној дужини 
са једне и са друге стране опасан простор' бити вид-
љиво означен црвеном бојом на стаблима или по-
н а в љ а њ е м нарочитих знакова. 

За време рада риже нико се не сме задржавати 
у опасном простору уздуж риже. 

Члан 31 
Уста риже, односно свако место убацивања у 

рижу, мора • бити стално повезано са местом изба-
цивања из риже дојавном службом. Дојавна служба 
може бити телефонска или усмена тј . постављањем 
„поштара" уздуж целе дужине риже. Удаљеност по-
јединих поштара сме бити толика да се суседни по-
штари могу међусобно видети и споразумети гла-
сом или знаком. 

Стајалишта појединих -поштара морају по пра-
вилу бити изван опасног простора уздуж риже, a ако 
се у случају потребе налазе у опасном простору, 
морају бити у сигурним заклонима. 

Са радом на убацивању дрва у рижу сме ре за-
почети тек пошто је претходно уздуж целе риже 
објављен почетак рада. На исти начин мора бити 
објављен сваки завршетак рада риже. 

Сви знакови v дојавној служби уздуж риже мо-
рају бити једнообразни, унапред договорени и увек 
исти. 

Члан 32 
Код водених и осталих рижа поштари морају 

бити снабдевени прописаним алатом, да могу несме-
тано и без опасности уклањати сметње које настају 
у току рада. Забрањено је руком уклањати сметње 
Koje настају у воденим рижама за време рада. 

Код свих рижа, поштари и остали радници, мо-
рају бити снабдевени крапчама (крампижима, дере-
зама, мачкима) ради сигурнијег кретања на стрмој 
и мокрој рижи. 

Члан 33 
Код водених и осталих рижа, на местима где je 

зад поштара ради висине риже изнад земље немо-
гућ или отежан, мора се уз рижу изградити стаза 
ногоступ) широка најмање 30 сантиметара. Стаза 
ногоступ) уз рижу мора бити ограђена сигурном 
брадом високом I м. 

Члан 34 
Радници на рижама, којима се транспортују 

рупци и јамско дрво, морају бити цапинери и мо-
ају бити упознати са свим опасностима њиховог 
ада. 

Члан 35 
Квашење, посипање шљунком и отклањање раз-

их других сметњи, сме се вршити на сувим рижама 
амо за време прекида рада риже. 

Члан 36 
За време јаког смрзавања, јаке магле, јаког не-

времена и по ноћи не сме се вршити транспорт 
рижама * 

Свршетак рада на убацивању дрва у рижу мора 
бити таке подешен, да у рижу убачено дрво може 
ЈОШ за време дневне светлости стићи на место изба-
цивања. 

Изузетне се може вршити транспорт рижама по 
ноћи ако је рижа оспособљена за ноћни рад (до-
вољно осветљење, организација рада и сл.), a по 
претходном одобрењу надлежног инспектора рада 

Члан 37 
По престанку рада на устима риже, као и дру-

гим местима sa убацивања дрва у рижу, морају се 
поставити направе којима ће се уста риже и друга 
места за убацивање затворити, како би се онемогу-
.ћило нехотично упадање или злонамерно убацивање 
дрва у рижу. 

Материјал, који је ^а време рада риже избачен 
из риже, мора се по престанку рада покупити и 
склонити тако, да је радницима кретање уздуж риже 
увек потпуно слободно. 

Члан 38 
Ходање по рижи je забрањено без обзира да 

ли рижа ради или не. Ова забрана мора бити на 
појединим местима видљиво истакнута. Ово се не 
односи на раднике који су за време мировања риже 
запослени око поправке риже. 

Члан 39 
Риже морају на свом доњем Kpajy биги тако 

изграђене, да омогућују испааање дрва без суда-
рања. 

Код сувих рижа, и за време рада риже, не сме 
се у простору стоваришта на месту избацивања из 
риже нико задржавати. 

Одношење и одважање избаченог материјала из 
риже може се вршити тек по обустави рада риже, 
уколико не постоје уређаји са коЈима се то може 
вршити без опасности по упослена лица. 

Члан 40 
На крају риже морају се изградити оавојци (је-

дан или више) који се стављају у употребу помоћу 
нарочитих скретница, како би се омогућило рад и 
отстранување еЕентуалних сметњи у појединим де-
ловима стоваришта. 

По завршетку рада риже, скретница мора бити 
тако постављена, да ток риже буде одведен у онај 
одвојам где не може бити угрожено радништво v 
случају нехотичног или злонамерног отискива-ња 
дрва у рижу. За време рада риже скретница мора 
бити добро осигурана (закључана) или мора бити 
под сталним надзором скретничара. 

Члан 41 
Код водених рижа мора се вода пре места изба-

цивања одвојити каналима, уколико се избацивање 
не врши у водене канале (базене), тако да радници ; 
на стоваришту раде на сувом терену. 

Плављење дрва и сплаварење 

Члан 42 
Плављење дрва у природним водотоцима не сме 

се вршити за време смрзавања. 
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Члан 43 
Места убацивања (стоваришта) морају бити из-

грађена тако, да се бацање или спуштање дрва у 
воду може вршити без опасности по запослене рад-
нике. 

Члан 44 
Ако се плављење врши непрекидно дуже вре-

мена, морају се дуж водотока поставити поштари 
(стражари) ко,и ће сплављење надзирати и сметње 
у плављењу отстрањивати. 

Поштари морају бити снабдевени прогнаним ала-
том (рижарски чекић, цапин, чакља и сл.) те непро-
мочивим чизмама, a по потреби и непромочивим 
оделом. 

Члан 45 
Код плављења по дубоким рекама смеју се за 

поштаре употребљавати искључиво лица која зназу 
пливати. 

Члан 46 
Радници, који прате трупце, при плављењу, мо-

рају бити снабдевени потребним алатом, непромо-
чивим чизмама и rio потреби и непромочивим оде-
лом, да би могли да уклоне сметње које наступају 
у таку плављења. Радници запослени на том послу 
»opajy знати пливати. 

Члан 47 
Вађење дрва из воде на одредишту има се вр-

шити помоћу нарочитих направа (грабаља) и помоћу 
чврстих или пловећих брана. 

Ако је на местима, где се дрво вади из воде, 
обала стрма, има се уредити или изградити тако, 
да износ ;;рва буде омогућен без нарочитих опа-
сности. 

Ако се дрво вади из воде помоћу брана, оне 
морају имати довољно широку иатосану стазу (но-
гоступ), тако да је приступ на брану и рад на њој 
лако омогућен. 

Радницима који раде на брани на вађењу дрва из 
воде забрањено' је ходати по трупцима који сло-
бодно плове. Прелажење по трупцима који слободно 
плове дозвољено Је само ако с / међусобно повезани 
кланфама или жицом, или ако се преко трупаца при-
кују довољно широке даске. 

Члан 48 
Ако се плављење врши на тај начин, да се плав-

љ е ^ трупци на погодном месту прикупљају ради 
уграђивања у сплавове иза природних и изграђених 
устава или брана, стварање бране и осипање тру-
паца смеју вршити само поуздани и вешти радници 
који потпуно познају опасности тога рада. 

Уставе и бране морају бити стручно- комисиски 
испитане и одобрене за употребу. 

Члан 49 
За сплаварење могу се употребити само ква-

лификувани сплавари који знају пливати. 

Члан 50 
Повезивањем сплава мора руководити стручно 

и искусно лице. 
Сплав не сме бити ужи од 2 м нити краћи од 

4 м, без обзира да ли је изграђен од прерађеног или 
облог дрвета. 

За састав и повезивање сплава од облог дрвета 
треба употребити челично уже или сирове поврве 
са про-писним кланфама. 

Сплавови од израђеног дрвета морају бити чвр-
сто повезани жицом. 

Сплаварење преко нарочито опасних места сме 
се обављати само дању. 

Члан 51 
Сваки сплав мора бити опремљен најмање са два 

весла (думана) и једним резервним веслом, једном 
мотком (дајаком за потискиван^), резервним клан-
фама у довољној количини и жицом. Осим тога 
сваки сплав мора бити снабдевен довољном коли-
чином поврта и ужетом за привезивање сплава уз 
обалу. 

Сваки сплав мора бити снабдевен и потребним 
алатом (секира, тестера и сл.). 

Код сплаварења на дужим пругама, сплавови 
морају бити снабдевени средствима за заштиту спла-
вара од невремена (шаторска крила и ел.). 

Члан 52 
За растављање сплава важе исти прописи као 

и за вађење дрва из воде приликом плављења. 

Члан 53 -

На местима где се врши састављање или растав-
љање сплавова као и на местима где се сплавови 
редовно задржавају, имају се подићи подесне про-
сторије (бараке) са потребним уређајем у које ће се 
сплавари моћи склонити, а зими и огрејати. 

Жичаре (жичне железнице) 
Члан 54 

Жичаре морају бити саграђене на основу савре-
мених техничких искустава и правила, a на темељу 
одобрених нацрта и прорачуна. 

Свака жичара мора пре употребе бити стручно 
комисиски испитана и одобрена за употребу. 

Жичаре се морају најмање свака два месеца 
стручно прегледати. O резул1атима прегледа мора се 
водити посебна књига. 

Преглед жичаре мора се увек обавити и након 
дужег прекида рада. као и након јачег невремена. 

Члан 55 
За утовар и истовар дрва на жичари морају се 

изградити утоварна и истоварна станица. 
Простор за утовар и истовар мора бити довољно 

широк да се радници запослени »на утовару и исто-
вару магу лагано кретати и за време рада жичаре. 

Члан 56 
Сви радници запослени на жичари морају бити 

тачно упознати са свим опасностима рада на жи-
чари. 

Утоварна и исговарна станица на жичари мо-
рају бити међусобно сполне телефонском везом, 
a осим тога и сигналним уређајем (звонцем) 

Промет жичаром одвијаће се употребом сигнала. 
Уговорени сигнали биће на утоварног и истоварној 
станици истакнути на видном месту. Сви радници на 
жичари морају бити упознати са сигналима. Сигнали 
морају бити једнообразни, унапред договорени и 
увек исти. 



^СЛУЖБЕНИ лист 
•ЕАБРДТИВНВ НАРОД H Е РЕПУБЛИК6 ЈУГОСЛАВ!«.!* 

ОГЛАСНИ ДЕО 
•ИЗ Р Ш К Ц Н Ј Е 

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ ЗА 1948 ГОДИНУ 
„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" 

Дирекција ..Службеног листа ФНРЈ" одредила је 
ове цене претплате на „Службени лист ФНРЈ" у 
1948 години: 

За целу годину претплата је 400.— динара ако 
се положи одједном и најдаље до 31 марта 1948 го-
дине, a после тога рока 450,— динара. 

Претплата само за једно полугође је 225.— ди-
нара. 

Годишња претплата за иностранство је 700.— 
динара. 

Ових дана биће упућени позиви на претплату 
за 1948 годину са закључницама свима досадашњим 
претплатницима. Закључницу треба попунити читко 
и тачно према упутству које је дато у позиву, пот-
писати, печатом le озваничити и послати најдаље до 
25 децембра 1947 године. 

Свима претплатницима који до 25 децембра 1947 
године не положе претплату за идућу годину или не 
пошаљу прописно испуњену закључницу лист ће се 
обуставити I јануара 1948 године. 

„СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА САВЕЗНОГ УРЕДА 
ЗА ЦЕНЕ" 

Претплата за „Службена саопштења Савезног 
Уреда за цене" — посебно издање ..Службеног листа 
ФНРЈ'* за целу 1948 годину износи 200,— динара, 
ако се претплата положи одједном и најдаље до 31 
марта 1948 године, a после тога рока 220— динара. 

Претплата за једно полугође је ПО.— динара. 
Свима претплатницима који до 25 децембра ове 

године не доставе прописно попуњене закључнице 
или не уплате претплату за 1948 годину, лист ће 
би̂ ги обустављен даном I јануара 1948 године. 

Б И Л Т Е Н 

КОМИТЕТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ 
НАРОДНЕ ВЛАСТИ ВЛАДЕ ФНРЈ 

Комитет за законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ наставиће у 1948 години са 
издавањем свога БИЛТЕНА. Претплата износи за 
целу 1948 годину 120.— динара. 

БИЛТЕН ће и даље доносити упутства и правна 
мишљена како Комитета за законодавство и изград-
њу народне власти Владе ФНРЈ тако и савезних 
министарства у којима се расправља проблематика 
изградње и развоја нашег државног и правног 
система; з&конодавне и правне акте страних држава 
као и преглед њиховог права и законодавства; 
најинтересантнија обавезна тумачења Президијума 
Народне скупштине ФНРЈ са образложењима и мо-
тивима за њихово доношење и други материјал који 
ће бити од интереса и користи како свим државним 
органима који се н«чнгп?1но баве изградњом нашег 
правног поретка тако и ширим круговима правника. 

Претплата ce полаже преко „Службеног листа 
ФНРЈ" иа текући рачун бр. 1—470880 са назначењем 
тачне адресе (име и презиме, назив установе или 
предузећа, места и улице, a за сва мања места и 
последња пошта). 

Претплату треба послати одмах, а најдаље до 
31 јануара 1948 године и изричито на чеку или упут-
ницу нагласити Да је за БИЛТЕН. 

С Л У Ж Б Е Н Е ^ О Б Ј & В Е 
НАРОДНА БАНКА ФНРЈ 

Народна банка Федерати<вне Народне Републике 
Југославије из Београда, на основу чл. 14 Уредбе 
o организации и пословању Народне банке ФНРЈ, 
објављује да је Гувернер банч-ин: 

I. — Доделио право колективног потписивања 
фирме Главне централе Народне банке ФНРЈ у Бео-
граду, и то: 

a) По пословима Пословне кореспонденције: 
1) Видојевић Обраду службенику; 
2) Стевановић Драгићу, службенику; 
3) Стојановић Ружици, службенику; 
4) Церенић Анти, службенику. 

б) По пословима Дирекције платног промета и 
штедне службе: 

Павлич др Фрањи, директору. 

в) По пословима Дирекције за кредитирање: 
1) Зјалић Стевану, шефу Службе по републи-

к а н е ц м кредитном плану; 
2) Марину Миловану, шефу Службе по кредит-

ном плану за noejnneha општетфжавног значаја; 
3) Туфегџићу Николи, шефу Службе по кре-

дитном плану за сезонске кредите; 

г) По пословима Службе клиринга: 
Црвенчићу Душану, службенику, по пословима 

Службе клиринга за нашу земљу и инострансгво, 
е тим да други потписник може да буде само лице 
које има право потписа целокупне банчине поште 
или поште Дирекциое девизних послова. 

д) По пословима Девизне службе: 
Ивановић Момчилу, службенику, по пословима 

Девизне службе и то само за нашу земљу, е тим 
да други потписник може да буде само лице које 
има право потписа целокупне банчине поште или 
поште Дирекције девизних послова 

II. — Укинуо право колективног потписивања 
фирме Главне централе Народне банке ФНРЈ у Бео-
граду, и то: 

1) Видошевић Обраду, службенику, по пословима 
Службе прихода и расхода Дирекције sa извршење 
буџета објављено огласом у „Службеном листу 
ФНРЈ" бр 99/47; 

2) СтаЈић Стевану, досадашњем директору Ди-
рекције планирања и статистике објављеном огла-
сом у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 45/47; 

3) Гаћеши др Николи, досадашњем директору 
Дирекције плзтног промета и штедне службе, објав-
љено огласом у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 45/47; 
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4) ЗЈалић Стевану, као шефу Индустриског и 
рударског кредита објављено огласом у „Службе-
ном листу ФНРЈ" бр. 55/47; 

5) Туфегџићу Николи, као шефу Трговинског 
кредита обављено огласом у „Службеном листу 
ФНРЈ" бр. 55/47; 

6) Марину Миловану, као шефу Пољопривредног 
и осталих кредита објављено у; „Службеном листу 
ФНРЈ" бр. 55/47, vi 

7) Церенићу Анти, досадашњем шефу Службе 
прихода и расхода објављено огласом у' „Службе-
ном листу ФНРЈ" бр. 55/47. 

Излажу се потписи именованих, којима је доде-
љено право потписивања. 

Потписи именованих изложени су и у, публици 
.приступним, просторијама Главне централе Народне 
банке ФНРЈ" у Београду. 

Бр. 4565. — Из Народне банке ФНРЈ у Београду, 
IO Јануара 1948 године. 

Пуномоћник 
Народне банке 

Ф е д е р а л н е Народне Републике Југославије 
Главна централа 
Н. Илишин, с. р. 

Видојевић Обрад, с. р. 
Стевановић Драгић, с. р. 
Стојановић Ружица, с. р. 
Церенић Анта, с. р. 

'^Павлић др Фрања, с. р. 
З^алић Стеван, е p. 
Марин Милован, с. р. 
Туфегџић Никола, с. р. 
Црвенчић Душан, с. р. 
Ивановић Момчило, е. е 
Окружни суд за тра i Београд у Београду, чо 

наплати таксе из Тбр. 37 и 41 Закона o судским 
таксама под Фи-9/48 од, 14 .ануара 1948 године пот-
врдио је ову промену у Народној банди ФНРЈ. 

Број Фи-9/48. — Од Окружног суда за град 
Београд у Београду, 14 јануара 1948 године. 110 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ИЗДА-
ВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕ-

ВИНА ФНРЈ" 
Министарство финансија ФНРЈ. у смислу чл. 17 

Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника.-о. регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

На основу решења (Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр. 56540 .од 30 децембра 1947 године упи-
сано је У Регистар државних привредних .предузећа 
\шштедржавног значаја под редним бројем 315 св. И 
•државно привредно предузеће општедржавног зна-
чаја под фирмом: 

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МИНИСТАРСТВА ГРА-
ЂЕВИНА ФНРЈ 

са седиштем у Београду. л и т 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ, 

IV бо 5800/47 од 16 новембра* 1947 године. 
Предмет пословања предузећа је: a) спремање 

за штампу и издавање стручне техничке литературе 
за потребе г р а ђ е в и н а р ^ службе; б) редиговање за 
штампу и издавање стручног листа Министарства 
грађевина ФНРЈ „Наше грађевинарство ; в) штам-
пање техничких норми и прописа; г) издавање струч-
них техничких уџбеника за школе и течајеве; д) из-
давање научних расправа по проблемима из грађе-
винарске струке; ђ) ангажовање научника, профе-
сора и других стручних писаца за израду рукописа 

за издања наведена од а) до д; е) склапање уговора 
са штампарским, књиговезачким и цинкоографским 
предузећима ради п у б л и к о в а н издања наведених 
од a) до д). 

Фирму потписује Маџаревић Љубиша, директор 
предузећа у границама овлашћења. 

IV бр. 56540. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 30 децембра 1947 године. K 6 Д-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА САВЕЗНИ 
ПРОЈЕКТАНТСКИ БИРО ЗА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА 

ПОСТРОЈЕЊА СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ 
„ХИДРОБИРО" 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о- регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

На основу, решења Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр. 5 од 3 јануара 1948 -године уписано је 
у Регистар државних привредних предузећа- опште-
државног значаја под редним бројем 318 св. li др-
жавно привредно предузеће општедржавног значаја 
под фирмом: 

САВЕЗНИ ПРОЈЕКТАНТСКЕ БИРО ЗА ХИДРО-
ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА СКРАЋЕНИ НАЗИВ 

ФИРМЕ „ХИДРОБИРО" 
са седиштем у Београду. 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 

IV бр. 4154/3 од 4 октобра 1947 године. 
Предмет пословања предузећа је: израда свих 

пројеката за изградњу хидр.оелектричних постројења; 
технички надзор над квалитативна и правилним 
извршењем пројеката; техничка консултација; над-
зор нац истражним радовима за хидроелектрична 
постројења. 

Фирму потписује инж. ВуЈИца Јевђевић, дирек-
тор v границама овлашћења. 

IV бо. 5. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
3 јануара 1948 године. K 13 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА РУДНИЦИ 

УГЉА „ТИТО" — БАНОВИЋИ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

На основу решења Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр. 56567 од 2 јануара 1918 године уписано 
је у Регистар државних привредних предузећа опште-
државног значаја под редним бројем 316, св. Il др-
жавно привредно предузеће општедржавног значаја 
•под фирмом: 

РУДНИЦИ УГЉА „ТИТО" БАНОВИЋИ 
са седиштем у Литви. 
Предузеће je основано решењем Владе ФНРЈ 

TV бо. 4496/47 од 23 октобра 1947 године. 
Предмет пословања предузећа је: производња и 

продаја угља. 
У састав овог предузећа улазе рудници: Бано-

вићи, Бегов Поток, Јеленак, Ђурђевим Литва, Му-
т и т и , Радин и Сеона. 

Фирму потписује Милан Трнинић, директор пре-
дузећа у границама овлашћења. 

IV бр. 56567. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 2 Јануара 1948 године. K 15 1-1 
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РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА САВЕЗНИ 
ПРОЈЕКТАНТСКИ БИРО ЗА РАЗВОДНА ПОСТРО-

ЈЕЊА Vi ДАЛЕКОВОД ОВЕ СКРАЋЕНИ НАЗИВ 
X ФИРМЕ „ЕЛЕКТРОБИРО" 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима1 и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

На основу решења Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр. 6 од 3 јануара 1948 године уписано је 
у Регистар државних привредних предузећа опште-
државног значаја .под редним бројем319, св. Il др-
жавно привредно предузеће општедржавног значаја 
под фирмом: 

САВЕЗНИ ПРОЈЕКТАНТСКИ БИРО ЗА РАЗВОДНА 
ПОСТРОЈЕЊА И ДАЛЕКОВОДОВЕ СКРАЋЕНИ 

НАЗИВ ФИРМЕ: „ЕЛЕКТРОБИРО" 
са седиштем у Београду 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 

IV бо. 4154/1 од 4 октобра 1947 године. 
Предмет пословања предузећа je: пројектовање 

електричних развпдних постројења ,и далеководова 
и решавање техничких питања у вези са изградњом 
ових постројења. 

Фирму потписује инж. Владимир Жепић, дирек-
тор предузећа у 1раницама овлашћења. 

IV бр. 6. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
3 јануара 1948 године K 16 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА САВЕЗНИ 
ПРОЈЕКТАНТСКИ БИРО ЗА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНА 

ПОСТРОЈЕЊА СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ 
„ТЕРМОБИРО" 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

На основу решења Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр. 4 од 3 јануара 1948 године уписано је 
у регистар државних привредних предузећа опшге-
државног значаја под редним бројем 317, св. Il др-
жавно« привредно -предузеће оиштедржавног значаја 
вод фирмом: 

САВЕЗНИ ПРОЈЕКТАНТСКИ БИРО ЗА ТЕРМО-
ЕЛЕК1РИЧНА ПОСТРОЈЕЊА СКРАЋЕНИ 

НАЗИВ ФИРМЕ „ТЕРМОБИРО" 
са седиштем у Београду. 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 

IV бо. 4154/2 од 4 октобра 1947 године. 
Предмет пословања предузећа је: пројектовање 

термоелектричних централа и решавање техничких 
питања у вези са изградњом ових постројења. 

Фирму потписује инж. Јура ј Михајлов, дирек-
тор предузећа у границама овлашћења. 

IV бр. 4. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
3 јануара 1938 године. K 17 1-1 

REGISTRACIJA DRŽAVNOG PRIVREDNOG PREDUZE-
ĆA OPŠTEDRŽAVNOG ZNAČAJA BOKSITNI RUDNICI 
DRNIŠ SKRAĆENI NAZIV FIRME »BOKSITI — DRNIŠ 

Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu či. 17 Osnov-, 
nog zakona o državnim privrednim preduzećima a či. 
18 Prava Ulaka o registraciji državnih privrednih predu-
zeća, objavl ju je : 

Na osnovu Rešenja Ministarstva f . nans j a FNRJ IV 
br. 72 od 3 januara 1948 godine upisano je u Registar 
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državnih privredna!! preduzeća oipštedržavnog značaja 
pod rednim brojem 3(20 sv. Il državno privredno predu-
zeće opštedržavno'g značaja pod firmom: 

BOKSITNI RUDNICI DRNIŠ SKRAĆENI NAZIV FIRME 
»BOKSITI—DRNIŠ« 

sa sedištem u Drnišu. 
Preduzeće je osnovano rešenjem Vlade FNRJ IV 

br. 4364/47 od 4 oktobra 1947 godine. 
Predmet poslovanja preduzeća је: 
iskorišćavanje nalazišta boksiitne rude; o rganizovane 

i vođenje drugih poslova, koja su sa radom preduzeća 
u neposrednoj vez . 

Pomoćni uređaji, nalaze se u p.o. Trbounje \ p.o. 
Drniša a sastoje se iz rudničkih pomoćni!! radionica, 
kalorične električne centrale i hemijskog laboratori jama. 

Firmu potpisuje Boško Mileta, a u slučaju nje-
gove sprečenoisti Glavni inžinjer inž. Damir Frano tovć 
u granicama ovlašćenja. 

IV br. 72 — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 3 ja-
nuara 1948 godine. K 14 i-1 

' И З Г У Б Љ Е Н Е " И С П Р ^ В Б 
ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА бр. 17516 из-

губио сам и оглашавам г а неважећим. — Баста 
Богдан, ппоручник, Београд. 102 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА бр. 29086 и -
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 71712 изгубио сам и ' 
оглашавам их неважећим. — Антун Раичевић, ка-
петан. Београд . 101 l - l 

У В Е Р Е Њ Е o ношењу Медаље заслуге за народ III 
реда бр. 889 изгубио сам и оглашавам га неваже-
ћим. —. Чедомир Ђорђевић, Доње Видово—Пара-
ћин. 100 1-1 

УВЕРЕЊЕ o ношењу Ордена за храброст бр. 32257 и 
УВЕРЕЊЕ o ношењу Ордена заслуге за народ HI 
реда бр. 20666 изгубио сам -и оглашавам их нева-
жећим, — Стеван Д а ш ч и ћ , капетан, Београд 

99 1-1 
УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ПАРТИЗАНСКИ ЗВЕЗДЕ III 

РЕДА бр. 12723, УВЕРЕЊЕ Ордена заслуге за на-
род И реда бр. 3681. УВЕРЕЊЕ Ордена за хра-
брост бр. 48162 и УВЕРЕЊЕ Ордена братства и 
јединства бр.5449 изгубио сам и оглашавам их не-
важећим. — Крста Грозданић, Београд. 98 1-1 

У В Е Р Е Њ Е Ордена за храброст, УВЕРЕЊЕ Ордена за 
заслуге з а народ li реда и УВЕРЕ Њ Е Ордена 
братства и јединства изгубио сам и- оглашавам их 

' неважећим. — Саичић Јово, потпоручник, Зре-
њанин. . 103 1-1 

УВЕРЕЊЕ o ношењу Ордена за храброст бр. 31833 
и УВЕРЕЊЕ o ношењу Медаље за храброст изгу-
био сам и оглашавам их неважећим. — Огњено-
вић Здравко, Хум. К. 20 1-1 

ПРИВРЕМЕНУ потврду за ношење „ П а р т и з а н к е 
споменице 1941" бр 19204/46 изгубио сам и огла-
шавам је неважећом — Остоја Т. Бркић. Блатна — 
Босански Нови- K 19 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 72765 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Милан С. Дозет, Сплит. 

K 18 1-1 
ОРДЕН заслуге за народ MI реда изгубио сам и 

оглашавам га неважећим. — Млађен Ј. Ракић, 
Горња Пилица. K 21 I-»I 

ПАРТИЗАНСКУ СПОМЕНИЦУ 1941 бр. 3262 изгу-
био сам и оглашавам је неважећом. — Миле Мар-
тиновић, капетан, Бела Црква. 104 1-1' 

УВЕРЕЊЕ и ОРДЕН заслуге за народ изгубио сам 
и оглашавам их неважећим. — Михаило М. Голу-
бовић, старији водник, Београд, 106 1-1 
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З Б И Р К А З А К О Н А 
ЗБИРКА ПРОПИСА O СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ 

Збирка прописа o социјалном осигурању на хрват-
ском и словеначком језику изишла је као свеска I 
„Збирке преписа из радног права" у издању „Слу-
жбеног листа ФНРЈ' . Предговор савезног министра 
Вицка Крстуловића. У овој књизи сакупљени су сви 
•савезни прописи који су досада објављени из ове 
области. Књига је неопходна свим руководиоцима 
предузећа и установа, синдикалним руководиоцима, 
режисерима, .народним одборима итд. 

Ова Збирка прописа o социјалном осигурању 
уствари је друго издање раније објављене књиге 
под истим насловом на српском језику. У овој књизи 
другог издања сакупљени су сви важећи прописи 
из области социјалног осигурања, у пречишћеним 
текстовима. Она се разликује од првог издања У 
томе, што садржи све нове, измењене и допуњене 
прописе, који су донесени од априла месеца до краја 
ове године, то значи после изласка из штампе првог 
издања н д српском језику. 

Књига има 22 табака. На крају је дат регистар 
по појмовима, који омогућава врло брзо сналажење 
у овој обимној материји. 

Цена је Дин 35.— Може се добити преко „Слу-
жбеног листа ФНРЈ" и свих књижара у земљи. 

ПРОПИСИ O ПЛАТАМА ОСОБЉА У ТРГОВАЧКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ЗАДРУГАМА СА УПУТСТВИМА 

У издању „Службеног листа ФНРЈ" као свеска 3 
„Збирке прописа из радног права" изишли су ових 
,:ана Прописи o платама особља у трговачким преду-
зећима и задругама са детаљним упутствима за при-
мену уредбе и обрачун а в ањ е зараде службеника и 
намештеник у државним трговачким предузећима и 
њиховим продавницама, задругама и продавницава 
друштвених и масовних организација. Књига .i® 
изишла на сва четири народна језика. Неопходна је 
свим директсрима и осталим руководиоцима држав-
них трговачких предузећа, као и свим намештени-
цима државних трговачких и откупних предузећа, 
синдикалним руководиоцима, да би се упознали и 
пратили правилну примену и извршење овог за наше 
прилике потпуно новог система плаћања особља 
запосленог у трговачком апарату. 

Цена је Дин. 7.—. 

ОПШТИ ЗАКОН O НАРОДНИМ ОДБОРИМА 
Општи закон o народним одборима са образло-

ж е н ^ , које је Претседник Владе ФНРЈ дао пред 
Народном скупштином ФНРЈ, изишао је у тренем 
издању ћирилицом 

Цена je Дин. 8.—. 

ЗБИРКА ПРОПИСА O СТРУКАМА И ПЛАТАМА 
ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

У издању „Службеног листа ФНРЈ" као свеска 64 
„Збирке закона" изишла је Збирка прописа o стру-
кама и платама државних службеника. 

У овој књизи сакупљене су све уредбе o стру-
кама, наредбе o распореду звања струка у врсте, 
уредбе o платама државних службеника и правил-
ници за њихово извршење. На та ј начин овде су 
објављени прописи колима се спроводи у живот За-
кон o државним службеничиња тако да ће веома 
корисно послужити свим руководиоцкма, персонал-
ним р е ф е р е н т а државним службеиицима итд. 

Предговор су дали др A. Балтић и В. Николић. 
На крају књиге је регистар који омогућује лака 
сналажење у OBOJI опсежној материји. 

Књига има 528 страна иа средње финој хартији. 
Књига је изишла на сва четири народна језика. 

Цена Је Дин. 50.— 

ОСНОВНИ РАСПОРЕД КОНТА (КОНТНИ ПЛАЧ) 
ЗА РУДАРСТВО И ИНДУСТРИЈУ 

Нови Основни распоред конта за рударство и 
индустрију изишао .je издању „Службеног листа 
ФНРЈ". 

Поред основног распореда конта, књига садржи 
увод у коме су изложена начелна питања, и опширна 
упутства за примену новог контног плана за рудар-
ство и ИНДУСТРИЈУ. 

Књига је штампана само латиницом и Са при-
лозима стаје Дин. 25.—. 

ОСНОВНИ РАСПОРЕД КОНТА (КОНТНИ ПЛАН) 
ЗА ТРГОВИНУ 

Основни распоред конта (поитни план) за трго-
вину са предговоре^ и детаљним упутствима за при-
мену новог контног плана, изишао је у издању 
„Службеног листа ФНРЈ' 

Књига је изишла само латиницом и стазе 
Дин. 25.—. 

ОСНОВНИ РАСПОРЕД РАЧУНА (КОНТНИ ПЛАН) 
ЗА КРЕДИТНА ПРЕДУЗЕЋА 

Основни распоред рачуна за кредитна предузећа 
изишао је из штампе у издању „Службеног листа 
ФНРЈ". 

Поред новог распореда рачуна, објављена су 
упутства 3д његову практичну примену. 

Књига је штампана само латиницом. 
Цена 'је Дин. 12.—. 

СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИ-
НЕ ФНРЈ 

Стенографе^ белешке I ванредног заседања 
Народне скупштине ФНРЈ од 31 јнауара до 4 фебру-
ара 1946 године изишле су из штампе у издању 
Народне скупштине. 

Цена Дин. 20.—. 
Стенографске белешке II редовног заседања 

Народне скупштине ФНРЈ од 2 до 21 децембра 1946 
године изишле су из штампе у издању Народне скуп* 
штипе. 

Цена Дин. 70.—. 
Стенографе^ белешке могу се добити преко 

„Службеног листа ФНРЈ" и у свим књижарама које 
продају издања „Службеног листа ФНРЈ" у целој 
земљи. 

ЗАКОНИ O СТАРАТЕЉСТВУ И УСВОЈЕЊУ 
Закони o старатељству и усвојењу изишли су из 

штампе као свеска бр 16 Збирке закона ФНРЈ 
у издању „Службеног листа ФНРЈ" са предговором 
и регистром на сва четири народна језика. Цена 
8.— динара. 

КОНТНИ ПЛАН ЗА ГРАЂЕВИНСКА ПРЕДУЗЕЋА 
У издању „Службеног листа ФНРЈ" ових дана 

изишло je из штампе друго издање Контног плана 
за грађевинска предузећа. Цена 20.— динара. 
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Члан 57 
Вожња људи жичаром je забрањена. На жичари 

се смеју возити само радници, који уз знање одго-
ворног руководиоца врше оправке и радове на одр-
жавању жичаре. 

За превоз радника КОЈИ врше оправке и одржа-
вање жичаре морају постојати посебна кола (ко-
шаре), која су ограђена пуном оградом до висине 
1 м. У таквим колима се не сме никада возити више 
од два лица. 

Члан 58 
Поједини возови на жичари смеју се отпремати 

само у одређеном размаку Један за другим. Одре-
ђени размак возова мора биги на утоварној ста-
ници истакнут на видном месту. 

Члан 59 
Вожња на жичари сме отпочети само након 

• датог сигнал i за почетак вожње. 

Члан 60' 
Простор испод жичаре уздуж целе жичаре мора 

бити видљиво означен, a нарочито на местима где 
жичара прелази пут, цесту и друге објекте. 

Висина терета на жичари не сме бити нижа од 
2 м изнад земље. 

Утовар и истовар трупаца 

Члан 61 
Утовар трупаца има се вршити гдегод Је могуће 

употребом утоварне рампе. 
Ако су услови утовара људском снагом тешки 

и опасни, И М З Ј У се за утовар трупаца употребљавати 
одговарајући уређаји за дизање и преношење. 

Члан 62 
Скидање трупаца са гомиле сме се вршити само 

одозго котрљањем преко трупаца који се налазе 
одоздо. Код гомиле трупаца, која је са једне стране 
подупрта »помоћу вертикалних ступаца, трупци ће 
се когрљати преко вертикалне стране гомиле, a ступ-
ци који подупиру гомилу скраћиваће се од слоја до 
слоја. 

Забрањено је, по правилу, нагомилавање тру-
паца на утоварким стовариштима. са стране са које 
се врши утовар, у гомиле више од I м изнад уто-
варне површине превозног средства. 

Код гомила трупаца које су више од I м изнад 
утоварне површине возила, морају се за утовар упо-
требити одговарајући уређаји који обезбеђују си-
гуран утовар. 

Члан 63 
За утовар трупаца имају се употребљавати ис-

правне и довољно јаке подлоге (леге). За време 
утовара подлоге морају бити на сигуран начин 
осигуране против клизања и помицања. 

Код већег нагиба подлога (преко 30°) или када је 
клизаво, утовар трупаца вршиће се помоћу довољно 
јаких ужета и утоварних направа. 

За подупирање трупаца, који се утоварују, имају 
се употребити папуче, које су оковане и сигурне 
против клизања. 

Члан 64 
Под на којем стоје радници приликом утовара 

трупаца, мора бити довољно широк и од дасака 
толике дебљине да не могу наступити већа угибања. 

Приликом утовара, под мора бити осигуран против 
помицање и клизања. 

Код већих нагиба под ће бити потпуно патосан 
и снабдевен прикованим попречним летвицама, које 
онемогућују клизање радника, a за време када ie 
клизаво пол се M'Opa посипати и песком 

Члан 65 
Слагање Сугерисање) трупаца има се обезбе-

дити тако да не дође до склизања и котрљање на-
ниже. Јачина вертикалних ступаца који одржавају 
трупце мора бити сразмерна притиску и нагибу. За-
брањено је слагање трупаца на нагибима већим 
од 30°. 

Члан 66 
Радници КОЈИ врше утовар морају радити обу-

вени, a по потреби биће снабдевени и крапчама 
(крампижима, дерезама) 

Приликом утовара трупаца мора бити запослен 
довољан бро ј радника. Једно одређено лице, ко,,е je 
потпуно упознато са свим опасностима тог посла, 
мора увек руководити са радовима на утовару тру-
паца. 

Лице, које руководи утоваром трупаца, не ра-
чуна се међу број радника који ev потребни за 
утовар. 

Члан 67 
За време утовара, возило на Koje се трупци уто-

варују, мора бити закочено или на који други начин 
осигурано против нежељеног кретања. Код во-зила 
са запрежном стоком, 'стока мора бити »спрегнута. 

Ако се утовар врши на стрмом* терену, возила 
морају бити на сигуран начин подупрта, да се спре-
чи њихово евентуално превртање. 

Члан 68 
Алат, потребан за утовар трупаца, мора се нала-

зити на месту утовара у довољној количини, те 
мора увек бити у исправном стању. 

Члан 69 
Трупци натоварени на возила морају бити на 

сигуран начин везани исправним и довољно .јаким 
ланцима. 

Код превоза трупаца узбрдо-, подколица (грук-
сови) морају међусобно бити повезани ланцима или 
чврстим спојницама. 

Котураче, чекрци и шумске железнице 

Члан 70 
Техничке заштитне мере приликом превоза дрва 

котурачама, чекрцима и шумским железницама одре-
диће се посебним правилником 

Остали прописи 

Члан 71 
Рацницима, који су запослени на шумским ра-

довима и на извозу дрва из шуме, забрањено је 
доносити и уживати алкохолна пића за време рада. 

Лицима у .пијаном стању има се забранити и оне-
могућити приступ на радна места 

Члан 72 
Сва радна места, као и сва возила за извоз дрва 

морају за случаЈ потребе бити снабдевена исправним 
светиљкама. које се не гасе ни за време јаког ветра. 
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Члан 73 
Радницима, КОЈИ раде у великој влази и води, 

имају се ставити на расположен^ непромочива за-
штитна обућа, а по потреби и заштитна одећа. 

Радницима, који се за време рада могу посећи 
секиром (кресање грана, тесање) морају се ставити 
на расположение штитници за доколенице и колена. 

Радницима, који свој посао морају обављати и 
за време временских непогода, имају се ставити на 
расположение кишни огртачи од неиромочивог мате-
ријала. 

Прва помоћ у несрећи 

Члан 74 
На свим радилиштима, без о<бзира на број за-

послених лица, мора постојати ормарић (сандуче) са 
»[потребним санитетским средствима за пружање прве 
помоћи у несрећи. 

Ако се поједини радови обављају на међусобно 
удаљеним местима, свако такво радио« место мора 
бити снабдевено на.,нужнијим средствима за пружање 
прве помоћи у несрећи, 

Члан 75 
На свим већим радним местима у шуми морају, 

бити у припреми подесна носила за пренос унесре-
ћених лица. Осим тога на овим већим радилиштима 
у шуми мор a jy бити стално у припреми и специјална 
у ту сврху одређена возила за превоз унесрећених 
лица. Возила морају бити тако -подешена, се уне-
срећени могу превозити у лежећем ставу (на носи-
лима). 

Транспорт омеђених лица до најближег превија-
лишта, амбуланте или болнице у сврху указивања 
помоћи, има се извршити најближим и .најбржим пре-
возним средствима. 

Члан 76 
Сва већа радна места У шуми, у циљу што 

брже организације прев-оза унесрећених у болници, 
морају бити са управом шумских радова (повезана 
поузданом телефонском везом. 

Вода за пиће 
Члан 11 

Свим запосленим радницима мора се ставити на 
расположение здрава и питка вода У довољној ко-
личини. 

У недостатку здраве и питке воде мора се за-
посленим радницима ставити на расположение де-
зинфикована или »прокувана вода са освежу.,ућим 
додацима. 

Сви извори питке воде који се налазе у близини 
радилишта и становања имају се већ -пре почетка 
рада осигурати тј. очистити и оградити да буду 
способни за снабдевање радника здравом питком 
водом. 

Нужници 

Члан 78 
На свим сталним радним местима у шуми ци на 

местима где радови трају дуже времена имају се 
подићи нужници — латрине. 

Нужници морају бити ограђени, наткривени e и 
са вратима која се са унутрашње стране затварају. 

Нужници се морају редовно чистити, a повре-
мено и дезинфиковати одговарајућим дезинфекцио-
ним раствором. 

Забрањено је изграђиван* нужника изнад или 
у близини шумских потока. 

Раднички станови 

Члан 79 
У близини радних места у шуми имрју се за 

запослене раднике подићи здрави и удобни станови 
(бараке). 

У заједничким просторијама за спавање, на свако 
лице које у њима, спада мора да има најмање 6 мв 

простора. У једној просторији не може бити смеште-
но више од 20 радника. Просторије за спавање мо-
рају бити најмање 2,30 м високе. 

Подови ових просторија морају бити подигнути 
изнад околног терена, a морају бити од материјала 
који се може лако чистити и прати. 

Свако лице у заједничким просторијама за спа-
вање мора -имати посебан кревет (лежај) са потреб-
ном 'постељином. 

Предузеће је дужно да постељину ваједничких 
-просторија за свавање одржава у чистом стању по-
временим прањем. Слама у сламарицама или на ле-
жајима мора се мењати најмање два пута годишње, 
a према потреби и више пута. 

Просторије, у којима се спава не смеју бити 
пренатрпане непотребним стварима и у њима се не 
см>е чувати алат ни други материјал. 

Уз сваку барку мора постојати посебно одељење 
за сушење одела и остављање алата. 

Чишћење и прање просторија за спавање мора 
се обављати редовно. За време јаче хладноће про-
сторије за спавање морају бити загреване. Забра-
њено је за загревање употребљавати отворено ог-
њиште. 

У близини радничких станова мора бити довољно 
здраве и питке воде. Ако не постоји могућност згод-
нијег начина прања, поставиће се у заједничким про-
сторијама за 'Спавање на сваких 6 лица по један уми-
ваоник. 

Уз радничке станове треба да постоји заједничка 
просторија са уређајем за прање рубља. 

У случају да се у радничким становима појави 
гамад и штеточине, имају се одмах предузети по-
требне мере да се униште. 

Уз радничке станове са заједничким просторија-
ма за спавање треба да ПОСТОЈИ и заједничка кухиња 
са трпезаријом за припремање и узимање хране. 

Завршне одредбе 

Члан 80 
Шумски радови који су у току, a који нису у 

складу са прописима овог правилника, имају се у 
што краћем року потпуно саобразити овим пропи-
сима, и то у погледу сигурности при раду и хиги-
јене рада, најдаље у року од 3 месеца, a у грађе-
винском погледу сагласно одредбама чл. 184 Општег 
(правилника o хигијенски^ и техничким заштитним 
мерама при раду. 

Рокове за поступно испуњавање прописа овог 
правилника на већ постојећим радовима одређиваће 
надлежни инспектори рада водећи при томе рачуна 
o објективни^, материјалним и технички ногућно-
стима. 

Члан 81 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федерагивне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 14 
6 јануара 1948 године 

Београд 
Министар рада, 

Вицко Првуловић, с. р. 
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28. 
У вези чл. I Уредбе o обављању послова међу, 

народне шпедиције и оснивању Генералне дирекције 
ara међународну шпедицију прописујем 

i t , . 1 i * 

У П У Т С Т В О 
O НАЧИНУ ОТПРЕМЕ РОБЕ ЗАМЕЊЕНЕ ИЗВОЗУ 

1. ~ "К!од пошиљака упућиваних међународним 
товарним листом, као иредавалац може фунгирати 
само. државно предузеће за међународну шпедицију 
— „ТрансуЈг" — у име извозника. 

2. — За пошиљке одређене за извоз горско неке 
домаће луке или речног пристаништа као "прималац 
мора увек бити — „Трансјуг" — док као пошиља-
лац може до даљњега осим „Трансјуга" бити и било 
које друго предузеће или установа. У таквом слу-
чају пошиљаоци be добити потребна упутства, од 
„Трансјуга", док железница није дужна да испиту-
је да ли постоје таква упутства односно она није 
дужна да испитује легитимност предаваоца. 

3 — Све пошиљке које се отпремају бродовима 
или шлеповима у иностранство отпремаће надлежно 
предузеће за међународну шпедицију „Трансјуг" по 
налогу и за рачун извозника. Речно и поморско бро-
дарство може примати робу на превоз једино на 
основу превозних уговора и исправа закључени* по-
с р е д н о м „Трансјуг"-а. 

4 — Ово упутство ступа на снагу даном об-
јављиван^ у „Службеном листу Федеративне На-
родне Републике Југославије". 

I бр. 68242 
26 децембра 1947 године 

Београд 

Министар спољне трговине, 
Мелентије Поповић с. р. 

Сагласни: ч 

Министар саобраћаја. 
Тодор Вујаковић, е p. 

Министар поморства 
Вицко Крстуловић, с. р. 

29. 

На основу чл. 13 ст. 3 Финансиско? закона за 
буџетску 1946 годину у вези Обавезног тумачења 
Президијума Народне скупштине ФНРЈ од 19 мар-
та 1947 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 27/47) 
a у споразуму са Министром финансија ФНРЈ и 
Претседник©** Привредно-? савета Владе ФНРЈ a по 
одобрењу Претседник Владе ФНРЈ. издајем 

Н А Р Е Д Б У 

O ИЗМЕНИ ЧЛАНА I ТАЧ. 2 И ЧЛАНА 3 НАРЕД-
БЕ O ОСЛОБОЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МА-
ШИНСКИХ СТАНИЦА ОД ЈАВНИХ ДАЖБИНА 

(„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" БР. 65/46) 

Члан I 
Мења се члан I тач. 2 Наредбе o ослобођењу 

пољопривредних машинских станица од јавних да-
жбина, тако да гласи: 

„2) царине и царинских дажбина на погонска 
горива и мазива за тракторе и друг.© машине и мо-
торе у пољопривредним радовима." 

Члан 2 
Мења се члан 3 Наредбе o ослобођењу пољо-

привредних машинских станица од јавних дажбина, 
тако да гласи: 

„Пољопривредне машинске станице, набављаће 
погонско гориво и мазиво по цеиама које важе и 
за друге потрошаче,, 1 Плаћена царина и царинске 
дажбине на гориво и, мазиво, употребљено за по-
љопривредне радове, вратиће се пољопривредним 
машински^,, станицама, преко Министарства пољо-
привреде ФНЃЈ по обрачуну утрошеног горива и 
мазива за тракторе и друге машине и моторе у по-
љопривредним радовима". 

Члан 3 
Ова наредба ступа на снагу# даном објављива-

ња у „Службеном' листу Федеративне Народне Ре-
публике Југо сл a ви је". 

Бр. 504 
13 јануара 1948 , године 

Београд 
Министар спољне трговине, 

Мелентије Поповић, с. р. 
Сагласни: 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. Р-

Претседник Привредног савета, 
•Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 
Одобравам: 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране. 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

30. 

На основу чл. 3 и 9, у вези чл. I ст. 3) Уредбе 
o организацији и пословању Државног осигуравају-
ћег завода („Службени лист ФНРЈ" бр. 24 од 21 
.марта 1947 године) a У циљу да се државна имо-
вина осигура противу штете која настаје услед по-
жара на износ који одговара вредности те имови-
не, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

O ОБАВЕЗНОМ ОСИГУРАЊУ ДРЖАВНЕ ИМОВИ-
НЕ ПРОТИВ ШТЕТА КОЈЕ НАСТАЈУ УСЛЕД ПО-
ЖАРА НА ИЗНОС КОЈИ ОДГОВАРА ВРЕДНОСТИ 

ТЕ ИМОВИНЕ 

1) Сви државни органи, установе и државна 
привредна предузећа обавезно ће осигурати проти-
ву штете која настаје услед пожара сву државну 
имовину KOJOM управљају на износ који одговара-
вредности те имовине. 

2) Код већ. закључених осигурања, државни ор-
гани. установе и предузећа дvжни су да одмах по 
ступању на снагу ове наредбе провере да ли је 
имовина која им је поверена на управљање оси-
гурана правилно, тј. у смислу тач. I) ове наредбе. 

Уколико се приликом провере установи да је 
државна имовина осигурана на износ мањи од из-
носа вредности те имовине, државни органи, уста-
нове и предузећа д>жни су да такве случајеве од-
мах доставе надлежном органу Државног осигура-
вајућег завода и да поднесу предлог За повишење 
суме осигурања. 
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3) Ради утврђивања вредности појединих врста 
државне имовине, државни органи, установе и пре-
дузећа поступиће на следећи начин: 

а) код непокретних ствари узеће се као њихо-
ва вредност це,^а њихове обнове (новоградње од-
носно набавке) Цена новоградње се израчунава на 
основу одређених цена материјала постојећих про-
писа o платама, као и на основу других прописа 
који су на снази у погледу осталих елемената цене 
(режија, добит, порез на промет и сл.); 

б) код покретних ствари (производи, полупроиз-
води, сировине и сл.): уколико се ради o набавље-
ним стварима, њихова вредност израчунаће се на 
основу одобрених набавних цена (јединствена про-
дајна цена произвођача, јединствена цена у продаји 
а мало и сл.;, a уколико се ради o покретним ства-
рима сопствене производње која још није пуштена 
у промет (фабричка стоваришта готових произво-
да и сл.) — њихова вредност ће се израчунати на 
основу пуне цене коштања, франко фабрика. 

Степен истрошеност осигураних ствари на дан 
осигурања имг се у сваком од наведених случајева 
одбити од цека утврђених на основу предњих одре-
даба. 

4) За прекршај одредаба ове наредбе одговоран 
је надлежни руководилац. 

5) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федератив-не Народне Ре . 
публвд<е Југославије". 

Бр. 7191/47 
IO јануара 1948 године 

Београд 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

31. 
У вези чл. I Уредбе o обављању послова ме-

ђународне шпедиције и оснивању Генералне дирек-
ције за међународну шпедицију издајем 

Н А Р Е Д Б У 

O ВРШЕЊУ УВОЗНОГ И ИЗВОЗНОГ ЦАРИЊЕЊА 
РОБЕ 

1. — Увозно и извозно царињење ро<бе, која 
подлеже контроли Министарства спољне трговине 
ФНРЈ, вршиће царинарнице само на основу пријава, 
које подноси државно предузеће За међународну 
шпедицију — „Трансјуг". 

2. — Од прописа из претходне тачке изуземају 
се, и то: 

а) царињење поштанских пакета; 
б) установе и предузећа која увозе робу на 

име репарација и реституција, 
в) инострани дипломатски претставници када 

увозе или извозе робу за своја претставништва; 
г) путници за робу коју собом носе; и 
д) успутне железничке пошиљке за које је до 

сада железница подносила пријаве е тим, да ца-
рињењу СБИХ пошиљака мора увек присуствовати 
службеник државног предузећа за међународну 
шпедицију „Трансјуг"-а. Железничка станица ду . 
жна је позвати службеника државног предузећа за 
међународну шпедицију — „Трансјуг"-а. a ради 
лрисуствовања царинском прегледу успутних по-
шиљака. 

3. — За извршење ове наредбе стараће се Ге-
нерална дирекција з а међународну шпедицију и 
Управа царина преко СВОЈИХ царинарница, . 

4. — По овој наредби поступиће се почев од I 
јануара 1948 године. 

Бр. 69312 
30 децембра 1947 године 

Београд 

Министар спољне трговине,. 
Мелентије Поповић, с. р. 

32. 

На основу чл. 24 Девизног закона и У вези чл. 
45 Девизног правилника издајем 

Н А Р Е Д Б У 

O НЕПРИМЕЊИВАЊУ НЕКИХ ПРОПИСА O УНО-
ШЕЊУ И ИЗНОШЕЊУ ДИНАРСКИХ НОВЧАНИЦА 
ИЗ ЗЕМЉЕ, НА ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ СА НА-

РОДНОМ РЕПУБЛИКОМ АЛБАНИЈОМ 

Прописи Решења бр. 11168 од 29 јуна 1946 го-
дине („Службени лист ФНРЈ" бр. 54/46) и наредаба 
VH бр. 16338/3 од 12 сегтембра 1946 године и Vil бр. 
17858/3 од 9 новембра 1946 године, који се односе на 
уношење и изношење динарских новчаница из наше 
земље у иностранство од стране домаћих лица и 
иностранаца, -не примењују се у путничком саобра-
ћају са Народном Републиком Албанијом 

Ова наредба ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном листу Федератив,не Народне Репу-
блике Ј у г о с л а в и ј а . 

Бр. 1316 
12 јануара 1948 године 

Београд 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

33. 

На основу чл. 2 и 17 Опште уредбе o комитетима 
Владе ФНРЈ, a у сагласности са Министром пошта 
ФНРЈ, Комитет за заштиту народног здравља Владе 
ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

O ДОПУНИ ПРИВРЕМЕНЕ НАРЕДБЕ O КОНТРОЛИ 
ЛЕКОВА УВЕЗЕНИХ ИЗ ИНОСТРАНСТВА ПУТЕМ 

ПОШТАНСКИХ ПАКЕТА И ПИСМОНОСНИХ 
ПОШИЉКИ 

У тачки I) после трећег става под и) додаје се 
нов као четврти став који гласи: 

„У погледу увоза лека Стрептомицина одредишне 
поште односно месни, градски (рејонски) и срески 
извршни одбори испоручиваће примаоцима пошиљке 
Стрептомицина само уз потврду лекара специјалисте 
за плућне болести у државној служби, или према 
захтеву односно налазу државног завода за лечење 
•плућних- болести". 

Став 5, 6, 7, 8, 9, IO, l i и 12 постају ставови 6, 
7. 8, 9, IO, U, 12 и 13. 
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Ова наредба ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном адету Федеративне Народне \ Репу-
блике Ју roje л а ш је". 

Бр. 147 
IO јануара 1948 године 

Београд 
Министар без ресора 

и Претседник Комитета 
за заштиту народног здравља 

Владе ФНРЈ 
др Дмитар Несторов, с. р. 

Сагласан, 
Министар пошта, 

др Драго Марушић, с. р. 

о д л и к о в а н 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративна Народне 
Републике Југославија 

на основу члана 2 става 2 Закона o орденима 
tf медаљама, a на предлог Врховног команданта ору-
жаних снага ФНРЈ 

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

народ у току народн.оослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Агатић С. Фердо, Бошковић Ч. Ма-

ринко, Цацановић Г1. Василије, Џурак К. Милан, 
Грубор С. Милош, Јефтић П. Радомир, Мушћеш М. 
Ћирил, Рајковић М. Бранислав, Селимовић Ј. Мио-
драг и Затезало С. Миле; 

водници: Бегоња Т. Срећко, Бубек Ј. Иван, Бун-
чић A. Јован, Дришти T Риза, Ђурински М. Драгу-
тин, Кадовић С. Милорад, Олујић П. Ђуро, Пиваш 
fJ. Остоја, Пеповић Д Миодраг, Сертић Ђ. Милан, 
Шолаја М. Милан и Волос A. Звонимир; 

мл. водници* Вулевић Р. Момчило, Јанковић JI. 
Тривун, Панић Ђ. Милош, Панић В. Бранко и Врга 
П. Миладин; 

десетар«: Крсмановић Ј. Симо и Сној Ф. Вла-
димир; 

борци: Бенко Ф. Карамел, Бркић Г, Дмитар, Ђу-
кић A. Божидар, Данић Б. Бранко, Ломовић Б. Звон-
ко, Фућак Марјан, Ивошевић И. Душан, Јари Ф. 
Иван, Кликовац M Гојко, Ковачевић И. Вјекослав, 
Кућарић К. Иван, Милић В. Вјекослав, Миловановић 
Т. Живојин, Премру М, Матија, Рајковић Д. Свети-
слав, Ружић Н. Милован, Стојовић М. Велимир. Ше-
паровић Н. Антон, Шушњић В. Илија и Укмар Ф. 
Јоже. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
ст. водници: Агатић С. Фердо, Аљотовић Ђуро, 

Алексић М. Василије, Андрић Р. Владимир, Бабић Ј. 
Радова«, Боричан Ф. Виктор, Бошковић П. Маринко, 
{Брате И. Фране, Брзаковић С. Чедомир, Чрња Ј. 
'Јосип, Дедић Ј. Бранко, Џуран Милан, Гломазић М. 
Милорад, Грубор С. Милош, Јевтић П. Радомир, Ко-
вачевић П. Пајо, Максимовић Ђ. Јован, Марковски 
Г. Љуба, Нојевић М. Славко, Отић Ј. Ало, Пајковић 
М. Бранислав, Гујевац М. Божо, Радаковић С. Ђуро, 
Радан С. Милан, Симић П. Душан, Стојан М. Јо-
сип и Вулетић Д. Љубомир; 

водници: Анђелковић Д. Богољуб, Бјелан С. Па-
јо. Бои Б. Светозар, Бохнец С. Стерео, Бубек Ј. 

Htmн* Дурма« M. Срђан, Ђепра P. Слободан, Ђу* 
рић Ђ. Милорад, Гаић М. Ђурађ, Гредељевић С. 
Раде, Грчић Ђ. Драгоје, Ицић В. Борисав, Илић М. 
Здравко, Јовановић Ј. Радивоје, Јовић J Светолик и 
Кнежевић A. Јоаким; 

водници: Латковић П. Ђуро, Марић С. Бећин, 
Маријанац Д. Богдан, Михајловић П. Стеван, Ми. 
хаље-вић Н. Љубомир, Милосављевић С. Петар, Ни-
колић С. Веселин, Оџић Ж. Драгутин, Оџић Н. Сте-
ван, Огњановић Ж. Александар, Олуић Т. Ђуро, 
Ожанић П. Иван, Пајић П. Василије, Паландацић Ј. 
Никола, Павловић С. Филип, Павловић П. Мило-
рад. Перић М. Стеван, Петровић М. Милорад, Плав-
шић М. Ратомир, Радовановић Ж Мирослав, Само-
ловчев Р. Богдан, Стаменковић М. Ђорђе, Стојако-
вић A. Милан, Шушњар Д. Војислав, Текић В. Мир-
ко, Урошевић М. Светозар, Волоц A. Звонимир и 
Зорко И. Вјекослав; 

мл. водници: Бацковски Ј_ Костадин. Баруџија М. 
Гојко, Блажевић И Марко, Божанић П. Мате, Цанић 
'Драгољуб, Ђанковић A. Душан, Филиповић A. Јо-
сип, Јакшић Ф. Јоже, Јеличић Б. Његован, Јованов-
ски С. Стојан, Крстић Д. Миодраг, Малешевић П. 
Петар, Мичић Т. Јосип, Михајловић С. Гаврило. Ми-
јатовић М. Александар, Милошевић Д. Милован, Па-
нић Ђ. Милош, Павловски Т. Владо, Радошевић С. 
Хранислав, Вељић М. Дмитар, Војновић В. Радоје, 
Врга П. Миладин, Вукичевић С. Мојсије и Зрнић Д. 
Владо; 

десетара Анђелковић Н. Бранислав, Велесић Н. 
Раде, Согошевић Д. Милутин, Ристић Б. Глигор, Сто-
јановић М. Милорад и Вујовић С. Милорад; 

борци: Аранђеловић Д. Видимир, Бан И. Златко, 
Бошњак М. Љубомир, Бркић Г. Димитар, Булато-
вић В. Милорад, Чемчевски Н. Александар, Чогурић 
С. Велизар, Дакић М. Пиљо, Данчетовић Ђ. Божи-
дар, Данић Ђ. Бранко, Девић П. Славко, Димитри-
јевић Д: Драгослав, Ломовић Б. Звонимир, Дубајић' 
Н. Божидар, Дујмовић С. Драгиша, Ђорђевић М. 
Аћим, Фућак Марјан, Гашпарић М. Ђуро, Гечевски 
JI. Димитар, Главан П. Шиме, Грчић A. Стипе, Гру-
бор С. Василије, Хаџи Илијевски Т. Илија, Хаки/ 
X. Јамар, Хрњак Д. Драгољуб, Иванчевић Н. Нико-
ла, Ивошевић И. Душан, Јаничић Б. Томо, Јарц Ф. 
Иван, Јелић Д. Петар, Јосиповић В. Милован, Јова-
новић Д. Сретен, Јовановић Ж Огњен, Јовановић 
М. Радомир, Јовановић Ј. Синиша, Јовановић В. 
Живко, Карличић Д. Мирослав, Кимовски П. Нико-
ла, Кликовац М. Гојко, Кочић Ј. Миодраг, Косић C. 
Лазар, Лазовић 3. Владимир, Лучић С. Ђоко, Лучић 
Д. Михајло, Лучић Р. Милисав, Ловрић Ј. Јуре, Мар-
јановић Ч. Витомир, Марковић Ђ. Миодраг, Марко-
вић М, Велибор, Матановић Петар, М и ц к о в с к и Ге-
расим, Милчетић П. Пчвле и Милетић C Никола; 

борци: Милетин Ж. Илија, Милинчић Р. Славко, 
Милосављевић Б. Чедомир, Милосављевић С. Ми-
лутин, Миљковић М. Бранислав, Мирјанић М. Вели-
мир, Мишић I . Војислав, Мишић М. Живомир, Мо-
кар И. Бранко, Мудринић A. Живко, Николић К. 
Благоје, Николић П. Никола, Новаковић J I . Петар, 
Новковић M Александар, Опсеница Ђ. Милан, Пан. 
џо P. Ђамил, Панић Д. Љубомир, Рашић М. Остоја, 
Павелић 3. Звонимир, Павковић И. Иван, Павковић 
iM. Лазар, Павловић М. Александар, Павловић М. 
Живорад, Поповић М. Бранко, Поповић Т. Милу-
тин, Прекајац С. Светозар, Рацков A Милорад. Ра-
дечић Ј. Бранко, Радић С. Гојко Радовановић Б. 
(Бранко, Радуловић Р. Вељко, Ракић Р. Драгомир, 
Стијовић М. Велимир, Стојчевић H Шпиро, Софре-
новић H Стево, Станковић П Бранислав, Станковић 
Ђ. Живојин, Стојић И, Радисав, Сударевић У. Радо-
мир. Тепавчевић Р. Момчило, Тампа Ј. Јанко, Тор-
бица Д. Дамјан, Трбовић M Светозар, Туловски C. 
Тодор, Узелац P Бранко, Василевски С. Васко Вид-
мар Марјан, Војиновић M Петар, Врга Љ. Петар, 
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Вучуровић Душан, Вукичевић C. Душан, Вукосавље-
вић C. Рајко, Вуксан П. Марко, Вуксановић Ђ. Нино, 
Закић В. Јован и Зихерл М. Станислав. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водник Мајер Ђ. Мирко; 
водници: Предељевић C. Раде, Јовановић А. Бра-

нислав, МмхаЈловски А. Коста, Перихан И. Кемал, 
Савелић Ђ. Војислав и Савић J. Велиша; 

мл. водници: Вијук M. Антон, Павловић Р. Ни-
кола, Тешевски M. Трајко, Станар A. Вељко, Тин-
тар, Ђ. Стеван и Вељић М. Дмитар; 

десетар Цигољ A. Славко; 
борци: Ајдиновић Ш. Ајдин, Десница Ђ. Гојко, 

Николић И Никола и Пенчић A. Најелко. 
Бр. 442 

28 јула 1947 године 
Београд 

Секретар, Претседник, 
М. Перуничић, с. p др И. Рибар, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
У броју 58 од 26 децембра 1947 године објављује: 

Указ o проглашењу C анафори ј1ума за дечју ко-
штану пуб ер ку лозу у Сремској Каменици 

У броју 59 од 29 децембра 1947 године објављује: 
Закон o наменама и допунама За к о т o админи-

стративно-териториј алео j подели Народне Републике 
Србије; 

Уредбу o организацији Државне арбитраже иа 
територији Народне Републике Србије; 

Наредбу o потврди привремене важности Решења 
Министра финансира Народне Републике Србије број 
83Ф55 од 17 јула 1946 годите и Одлуке Извршног на-
родног одбора града Београда бр. 13118 од 24 де-
цембра 1946 године; 

Решење з скраћењу лова (ловостају) иа зечеве 
и фазан е. 

У броју 60 од 30 децембра 1947 године објављује: 
Уредбу o допунама Уредбе o пришил ежнос ти ма 

државних службеника Народне Републичке Србије; 
Уредбу o струци унутрашње пловидбе; 
Уредбу o струци контроле мера и драгоцених 

метала; 
Правилник o повишицама основне плате према 

годанама службе, o положај«™ додацима и проми-
слим додадам^ за службенике проев етно-научи е 
струке; 

Правилник o повишицама основне плате по го-
динама службе за службенике здравствен« струке; 

Наредбу o распореду звања струма унутрашње 
пловидбе у врсте; 

Наредбу o распореду звања струке контроле 
мера и драгоцених метали У врсте; _ 

Наредбу o у вођењу новог зв ања „виши научни 
сар раниќ" у просветно-научној струци; 

Наредбу o одређивању основне плате за ново 
уведено звање „виши научни сарадник" и o измени 
основне плате за звање „научни сарадник,, у нро-
светио-научној струци. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина у броју I од 7 јануара 1948 године 
објављује: 

Закон o опозиву народних претставника; 
Закон o санитарној инспекцији; 
Закон o именима насељених места и улица и o 

обележаван^ кућа бројевима; 
Закон o изменама и допунама Закона од 8. Јану* 

ара 1947 године o потврди, изменама и допунама 3»ah 
кона o располагању становима и пословним просто-
ријама од 17 децембра 1945 године; 

Закон o допунама Закопа o обавезној оправци 
оштећених, довршењу започетих и на доградњи по-
стојећих зграда; 

Закон o објављивању закона и других општих 
прописа; 

Закон o добровољним ваггрогасним друштвима; 
Уредбу o среским (градским) државним арбитра-

жама; 
Наредбу o примени Правилника o администра-

цији и унутрашњем пословању месних народних од-
бора од 15 новембра 1946 године на администрацију 
и унутрашње пословање извршних одбора народних 
одбора градских насеља; 

Наредбу o примени Наредбе o администрацији 
и унутрашњем пословању среских и градских извр-
шних одбора, њихових органа и установа о д 22 но-
вембра 1947 године на администрацију и унутрашње 
пословање реонских извршних одбори у Сарајеву, 
њихових органа и установа; 

Решење o постављењу повремених арбитара др-
жавне арбитраже при Влади Народне Републике Бо-
сне и Херцеговине; 

Упутство за исплату хонорара за предобро jero 
одржане часове у учитељским школама, учитељским 
теч»ајевима, припремним учитељским течајевима, те-
чајевима за опште образовање радника, гимназијом a. 
Државној музичкој школи и Државној школи за ли-
ковне уметности; 

Упутство o распоређивању радника у каменоло-
мим'3; 

Упутство o допуни Упутства o p асп сређивању 
грађевинских радника. 

С А Д Р Ж А Ј -

Страна 
25. Уредба o изменама и допунама Уредбе o 

порезу на наслеђа и поклоне 57 
26. Уредба o оснивању Института за физику — 57 
27. Правилник o хигијенским и техничким за-

штитним мерама при раду на експлоатацији 
шума — 58 

28. Упутство o начину отпреме робе намењене 
извозу — — — 65 

29. Наредба o измени члана I тач. 2 и члана 3 
Наредбе o ослобођењу пољопривредних 
машинских станица од јавних дажбина 
(„Службени лисг ФНРЈ" бр. 65/46) 65 

30. Наредба o обавезном осигурању државне 
имовине против штета које настају услед 
пожара на износ који одговара вредности 
те имовине 65 

31. Наредба o вршењу увозног и извозног ца-
рињења робе : — 66 

32. Наредба o непримењивању неких прописа o 
уношењу и изношењу динарских новчаница 
из земље, на путнички саобраћај са Народ-
ном Републиком Албанијом 66 

33. Наредба o допуни Привремене наредбе o 
контроли лекова увезених из иностранства 
•путем поштанских пакета и писмоносних 
пошиљки — — — — 66 

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

ско!* штампаром предузећа, Београд 


