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685. 
У К А З 

На основу тач,. 16 чл. 74 Устава, Президијум На-
родне скупштине ФНРЈ, иа предлог Владе Федер а-
тивне Народне Републике Југослви је , 

п р о г л а ш у ј е 
за лечилиште ошитедржааног значаја: Лечили-

ште за ванплућиу туберкулозу у Ровињу. 

У. бр. 2056 
31 октобра 1947 године 

Београд 

Президијум- Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, 
Миле Перуничић, с. р, 

Претседник, 
др Иван Рибар, -с. р. 

686. 
На основу чл. 80, ст. 2 Устава ФНРЈ, иа предлог 

Министра унутрашњих послова ФНРЈ, Влада ФНРЈ 
доно-си 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ ЗАШТИТНОГ ДОМА 
ОСУЂЕНИЦА-ПОРОДИЉА 

Члан 1 -
Оснива се Заштитни дом осуђеница-породиља У 

Инђији за целу територију Федеративне Народне 
Републике Југо славке. 

Члан 2 
Задатак дома је да бременитој осуђеници пружи 

потребне здравствена услове за -порођај, лекарску 
негу ире и после порођаја, к-ао и да се стара за пра-
вилан развој детета. 

Члан 3 
Дом -стоји под руководством и надзором Мини-

стра унутрашњих послова ФНРЈ. 

Члан 4 
На челу дома стоји1 управник који има помоћ-

ника. 
Управника дома и ње,говог помоћника поставља 

Министар унутрашњих послова ФНРЈ. 
Управник дома и његов помоћник морају бити 

женска лица. 

Члан 5 
Дом има свој посебан предрачун прихода и ра-

схода у оквиру предрачуна прихода и расхода Ми-
нистарства унутрашњих послова ФНРЈ. 

Управник дома је наредбодавац за извршење 
предрачуна. 

Дом послује као привредна установа (чл. 30 
Основног закона о буџету). 

Члан 6 
Овлашћује се Министар унутрашњих послова 

ФНРЈ да донесе ближе прописе ,о организацији и 
кућњем реду дома. 

Члан 7 
Ова уредба стзчпа на снагу даном објављивању у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југоелавије". 

28 октобра 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Ј у г о с л в и ј е 
Јосип Броз-Тито, с, р, 

Министар унутрашњих' послова, 
Александар Ранковић, с. р. 

687. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу - Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, Бла дп ФНРЈ, на предлог Комитета за ки-
нематографију Владе ФНРЈ и Комитета за школе и 
науку Владе ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ КИНЕМАТОГРАФСКОГ 
ТЕХНИКУМА . 

Члач 1 
У циљу спремања и добијања средњих стручних 

кадрова за кинематографоко-техничку службу .оснива 
се Кинематолрафски техникум са седиштем у За-
гребу. 

Члан 2 
технику^ има ранг потпуне Кинематографски 

средње школе. 
Кинематографски техникум .стоји под ру,ковод-

ством Комитета за кинематографију Владе ФНРЈ. 
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Члан 3 
Настава ев (Практични радови У Техник,у му трају 

три године. 

Члан 4 
У Техником се пр,имају држављана ФНРЈ који су 

свр.шили нижу гимназију или њој равну школу са 
нижим течајним ис-питом. 

По одобрењу Комитета за кинелгатографију Вла-
де ФНРЈ могу се у Техникум примити и нарочито 
даровита лица, запослена у филмској производњи, и 
без прописаних школских к-з али фик а,ци ја уз .полага-
ње пријемног испита. Под истим условима мо,гу се 
у Техникум примати и лица из других грана про-
изводње, с тим да по правилу остају и даље у про-
изводњи. Оваквим лицима може надлежно милис!ар-
ет,е о смањити радно време у производњи и то нај-
више до половине од нормалног радног Бремена, 
уколико то дозвољава извршење производно? плана 
и стање кадрова. 

Члан 5 
Ученици који заврше Техникум стичу опрему и 

звање техничара кинематографско-техничке службе. 

Члан 6 
Техникум има свој издвојени предрачун прихода 

и расхода који улази у састав предрачуна прихода 
и расхода Комитета за кинематографију Владе ФНРЈ. 

Члан 7 
Одредбе- о наставном плану и програму као и 

ближе одредбе о раду и организацији Гехникума 
прописаће правилником Комитет за кинематографиј,у 
Владе ФНРЈ у споразуму са Комитетом за школе и 
науку Владе ФНРЈ, 

Члан 8 
Она уредба ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Ф ед ер ат иви е Народне Републике 
Југо сл ани је". 

28 октобра 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбра,не, 

Маршал Југослав ије 
Јосип Броз-Тито, с, р. 

Министар 'без ресора, 
Милован Ђилас, с р, 

688. 
На основу члана 3 Указа Президијум^ Народне 

скупштине ФНРЈ о -проширењу важности Устав-а, за-
кона и дру-гих правних прописа ФНРЈ на подручје 
припојено територији Фед вратише Народне Репу-
блике Југо славије по Уговору о миру са Италијом, 
У.бр. 1733 од Г5 септембра 1947 године, Влада ФНРЈ 
доноси 

У Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОЧЕТКА ТОКА КАО И ИСТЕКА 
РОКОВА, ОДРЕЂЕНИХ ПР-ОПИСИМА ФНРЈ, ЗА 
ПОДРУЧЈЕ ПРИПОЈЕНО МА ОСНОВУ .УГОВОРА 

О МИРУ СА ИТАЛИЈОМ 

Чла-н 1 
Рокови одре-ђени -'законски-м -и другим иравшш 

,прописима ФНРЈ моји су били на снази на дан 16 

септембра 1947 године, уколико прописима ов)е 
уредбе није друкчије одређено, почињу тећи одно-
сно истичу на подручју припојеном Федеративној 
Народној Републици Југославен на основу Уговора 
јр миру са Италијом по следећим .прописима: 

а) рокови чији је почетак тока одређен даном 
сту,пањ-а на снагу појединих прописа или другим 
утврђеним датумом, почињу тећи од 16 септембра 
1947 године; 

б) рок-ови који су одређени тако да се заврша-
вају утврђеним даном истичу протеком онолико вре-
мена, рачунајући од 16 септембра 1947 го дене, ко-
лико је протекло од д-ана ступања на снагу прописа! 
којим је рок одређе,н до утврђеног дана истека 
рока. Ако је обавезно спровођење таквог прописа 
почело са доцнијим даном од дана његовог ступања 
еа снагу, рок у том случају истиче по протеку оно-
лико времена, рачунајући од 16 септембра 1947 го-
дине, колико је протекло' од дана његовог обавезног, 
спровођења до дана истека рока. 

Уколико су поједини закони и други прописи 
ФНРЈ, на основу прописа надлежних локалних орга-
на народне власти или В О Ј Н И Х власти ФНРЈ, ступили 
на снагу на појединим деловима приложеног под-
ручја још пре 16 септембра 1947 године, или су ти 
ор.гани пре тога донели за своје подручје .одгова-
рајуће прописе, рокови одређени тим прописима, 
који се рачунају од дана НЈЖХО-ВОГ сту-пања на снагу 
почињу тећи, уколико прописим.а ове уредб-е -није 
друкчије одређено, даном када су, према одредба.ма 
локалн-их органа народне власти или војних власти 
ФНРЈ, на том подручју ступили на снагу прописи 
ФНРЈ односно одговарајући прописи тих органа. 

Члан 2 
Одредбе чл. 1 ове уредбе не односе се на рокове 

којима се одређзгје ступање на снагу закона и дру-
гих правних прописа ФНРЈ. 

Исто тако одредбе чл. 1 не примењују се на 
рокове из правних прописа који су по својој -при-
р-оди важили само за протекло временско раздобље. 

Члан 3 
Рокови предвиђени ниже нзаведеним законима и 

другим правним прописима ФНРЈ одређују се по-
себно за 'цело припојено под,ручје на следећи начин: 

1) рок из чл 28 За;,она о уче-ницима у привреди 
(,.Службени лист ФНРЈ" бр. 28/46), у коме радници 
који су разврстани као квалификовали р.адници, 
иако формално вису гсвалификовани, имају права на 
п-олага,ње стручног испита по том закону, истиче да-
ном 31 децембра 1949 године; 

2) рск од године дана из чл. 91 Основног за-
кона о браку (,,Службени лист ФНРЈ" бр. 29/46), у 
коме се морају пријавити ради уво.ђења у матичне 
књиге венчаних бракови склопљени у времену од 
6 априла 1941 године до 16 септембра 1947 године 
пред војним властима или народноослободилачким 
одно-сно народним одборима, почиње тећи даном 16 
септембра 1947 године; 

3) рок од шест месеци из чл. 55 Закопа о др-
жавним матичним књигама („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 29/46) за пријављивање рођења деце рођене у, 
времену од 6 априла 1941 го,дине до 16 септембра 
1947 године која нису уписана у матичну књигу 
рођених, почиње тећи даном 16 септембра 1947 
године; 

4) рок од 30 дана у коме је порески обвезник 
(соп ст-в шик, пло д о у жтв ал ац) из от. .3 .Уредбе о фи-
нанеиским олакшицама за подизање нових, доврше-
ње в-ажувдетих и "опр.авку ,ожтегћеи-их .стамбених '-згра-
да (,,Службени лист ФНРЈ" чбр. '.29/46) дужан окрва-
вити --надаежатом свеском одаш оно -градском геафодолоод 
одбору прав-о на олакшице у смислу чл. 1 -и 2 -те 
уредбе, почиње тећи за згр-аде довршене или обрада-: 
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љене пре ступања ва снагу ове уредбе да-ном њеног 
ступања на снагу; 

5) рок од 30 дала из чл. 1 Закона о продужењу 
меничних и чековних рокова („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 42/46) у чијем трајању се продужују ме-
нични и чековни рокови доспели у времену одређе-
ном у том члану, као га рок од 30 дана из чл. 2 
истог закона у чијем тр.ајању се продужују ме-
нични и чековни рокови за предузиман^ радњи од 
којих зависи одржање регресних права, уколико су 
истекли у времену одређеном у том члану, почиње 
тећи 5 октобра 1947 године; 

6) рок у коме су становници целог припојеног 
подручја дужни, у смислу чл. 4 ст. 1 и чл. 7 ст. 2 
Уредбе о издавању и пријављивању акција („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 50/46), депоновати све акције 
акционарских друштава и комаидитних друштава на 
акције са седиштем иа ранијем подручју Ф-едератизне 
Народне Републике Југославије односно у коме су 
дужни поднети потребну изјаву о ранијем депоно-
вању акција, износи 15 дана од дана ступања на 
снагу ^ве уредбе, а рок за депонован- ' акција 
односно за подношење пријаве за а-кције таквих 
друштава са седиштем иа припоменом подручју, изне-
си шест "месеци од дана ступања на снагу ове уредбе; 

7) рок из члг 27 Закона о бирачким списковима 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 58/46), у коме лица која 
нису уведена у бирачки списак или чији је захтев за 
исправку бирачког списка био одбијен, могу поднети 
ме-сном односно градском народном одбору нов 
захтев за увођење у бирачк,и списак односно за 
исправ-ку тога опаска, истиче 31 децембра 1947 го-
дине; 

8) рок из чл. 64 Основи снг закона о државним 
привредним предузећима („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 62/46), у коме државна предузећа која су отпо-
чела са радом пре 16 септембра 1947 године морају 
бити уписана у регистар државних привредних пре-
дузећа, као и рок из чл. 69 тога заиска за саобра-
жавање организације и односа државних привредних 
предузећа томе закону, истиче 30 новембра 1947 го-
дине; 

9) рок из чл. 4 ст. 3 Закона о поступању са имо-
вином коју су сопственици морали напустити у току 
окупације и имовином која им је одузета од стране 
окупато,ра и његових помагача (,,Службени лист 
ФНРЈ" бр. 64/46), измењеног Одлуком о потврди 
измена и допуна у томе закону У, бр. 718 од 23 де-
цембра 1946 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 
105/48), у коме надлежни орган може поднети захтев 
за невраћање имовине, истиче даном 31 маја 1948 
године; 

10) рок од три месеца из чл. 11 Закона о обаве-
зно.ј служби медицинске^ особља (,,Службени лист 
ФНРЈ" бр. 82/46), у коме су лекари и апотекари, 
држав,љани ФНРЈ, дужни да се" региструју, почиње 
тећи даном 16 септембра 1947 године; 

11) рок из чл. 5 Закона о заштити општенародне 
имовине по,д управом државе („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 86 '46), у ко.ме су лица у чијој се држа-
в н и затекне имовина која по чл. 1 Закона о прелазу 
у државну својину непријатељске имовине и о сек-
вестар аци ји над имовином отсутних лица прелази 
у држа-вну својину, износи 30 дана рачунајући од 
дана ступања на снагу ове уредбе; 

12) рок за подношење пријаве о времену прове-
деном на школовању по чл. 22 ст. 1 Уредбе о спро-
вођењу социјалног осигурања по прописима Закона 
о социјалном осигурању радника, намештеник и 
службеника („Службени лист ФНРЈ" бр. 100/46), рок 
из чл. 86 ст. 4 исте уредбе за подношење захтева за 
допуну времена осигурања и захтева за обнову пен-
зионог осигурања по ст. 1 и 2 истог члана, као ст ро,к 
за подношење захтева за урачунавање времена по 

чл. 89 ст. 2 и.сте уредбе, истичу даном 15 септембра 
1948 године; рокови из чл. 81 ст. 6 исте уредбе за 
подношење захтева о правима из ет. 1 м 2 исто'Г 
члана и за подн.ошење дока,за о запослењу у кате-
горија,ма тешких и на,,тежих .радова по чл. 97 исте 
уредбе, истичу даном 15 септембра 1949 године, ар ок 
за подношење пријаве ,о добровољном про-дужењу 
оси,гурања по чл. 96 ст. 4 ,исте уредбе, истиче даном 
15 марта 1948 године; 

'3) рок од године дана из чл. 25 Закона о усв.о-
јењу („Службени лист ФНРЈ" бр. 30/47), у коме мо1гу 
склопити1 усвојење малолетни усвојеник и усвојилац 
који није старији од усвојеника најмање 18 година, 
ако се у току народноослободилачког рата усвојилац 
старао о, усвојенику као родитељ, почиње тећи 16 
септембра 1947 године. 

Чла,н 4 
Приватним привредним преду,зећима опште држав-

ног и реп-убликанског значаја, која по чл. 1 Закона 
о национализација приватних привредних предузећа 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 93/46) прелазе у државну 
својину сматрају се на припој еном подручју, у сми-
слу чл, 2 тога закопа, она предузећа кој/а су или буду 
проглашена кго, таква до 30 новембра 1947 године 
указима Президијума Народне скупштине ФНРЈ 
односно ука,зима народних скупштина народних ре-
публика. 

Члан 5 
Препи,си Вла,де ФНРЈ и других надлежних са-

везних органа државне управе о структури цена 
производње и њиховим елементима обавезно- ће се 
примењивати на припојеном подручју почев од 1 ја-
нуара 1948 године. 

Члан 6 
Привредни савет Владе ФНРЈ посебно ће одре-

дити за припојено подручје којим ће даном при-
вредна предузећа, п,о п.остојећим прописима, осни-
вати своје фондове руководства и централне фон-
дове. 

Члан 7 
Чланови Владе ФНРЈ, комисије и комитети Владе 

ФНРЈ могу. за припојено подручје почетак тока од-
носно истек рокова, предвиђених прописима које су 
они донели, одредити друкчије него што је одре-
ђено чланом 1 ове уредбе. 

Члан 8 
Прописи Уредбе о м анимирању каматних стопа 

(„Службени лист ФНРЈ" бр. 49/47) примењиваће се 
на послове из чл. 2 и 3 те уредбе који се воде у ра-
чунима од последњег закључка рачуна, а на послове 
и,з чл. 1 и 4 те уредбе од следећег рока плаћања 
после ступања иа снагу прописа те уредбе на п.ри-
пој еном подручју односно на појединим деловима 
тога подр учи а. 

Члан 9 
Владе Народне Републике Хрватске и Народне 

Републике Словеније мону, према приликама на 
подручјима прикљученим њиховој територији, одло-
жити најдаље до 31 ј,ануара 1948 године примену 
одредаба Закона о порезима и Уредбе о порезу на 
доходак, које се односе на разрез и наплату пореза 
на доходак земљорадника, пореза на доходак за-
друга, пореза на доходак друштвених организација 
и пореза на доходак од приватних занимања и 
имовине. 
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Члан 10 
'Ова уредба -ступа на снагу даном објављивање 

у „,Службеном листу Федеративне Наредне Репу-
блике Југославије". 

3 новембра 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослав ије 
Јосип Броз-Тито, с, р, 

689. 
На основу чл. 2 и 17 Опште уредбе о комите-

тима Владе ФНРЈ а у вези Обавезног тумачења чл. 
29 Закона! о установљењу права на пензију и о пен-
зионисању државних службеника од 24 јуна 1947 го-
дине (,,Службени лист ФНРЈ" бр. 56/47), Комитет за 
заштиту народно,г здравља! Владе ФНРЈ, у сагла-
сности са Претседником Владе ФНРЈ, прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О БЕСПЛАТНОМ ЛЕЧЕЊУ НОСИЛАЦА „КАРА-

ЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ С МАЧЕВИМА'' 

Члан 1 
Носиоци „Кара,ђорђеве звезде с мачевима", који-

ма се исплаћује новчана награда у смислу Обавезно-г 
тума-чења чл. 29 Закона о установљења прав-а на 
пензију и о пензионисању државних службеника, 
и,мају право на бесплатно лечење у свим државним 
здрав,ственим установама (клиникама, оп,штим болни-
цама, специјалном болницама, амбулагнтно-поликли-
ничким установама, хигијонским установама и бања-
ма) Iпо прописима оног пра,вилника. 

У случају када се ова лиц.а лече код куће, имају 
право на бесплатну лекарску помоћ и бесплатне ле-
кове. 

Члан 2 
Носиоци „Карађорђеве звезде с мачевима" који 

желе да користе право на бесплатно лечење у др-
жавним здравствених установама дужни су да се 
обрате једној, од ових установа, која ће их, по из' 
вршеном прегледу, задржати на лечењу или упутити 
ради лечења у другу државну здравствену установу. 

Упут за лечење може издати и сваки лекар У 
државној или другој ј-авној служби. 

Члан 3 
Ако се носила,ц „Карађорђеве звезде с м,ачевима" 

лечи код куће, има право да, се за бесплатну лекар-" 
оку помоћ обрати лекару који се налази у државној 
или другој јавној служби. 

У случа.ју да је потребна хитеа лекарска интер-
венције, а у месту обо-љења нема лекара у држа,вној 
или другој јавној служби, овакво лице може з,атра-
жити лекарску помоћ и од најближег приватног ле-
к.ара. Прив.атни лекар дужан је да бесплатно укаже 
лекарску помоћ. Накнада за указану лекарску помоћ' 
исплатиће ,се приватном лекару на основу рачуна ове-
реног од стране надлежног повереника извршног од-
бора преко, министарств.а народног здравља народне 
републике, које ће претходно испитати правилност 
овог рачуна. 

Чла.н 4 
На основу рецепата које издају лекари државни31 

здравствених установа, лекари у државној или дру-

гој јавној служби, као и приватни лекари по чл. 3 
ст, 2 овог правилника, носиоци ,,Карађорђеве звезде 
с мачевима" имају право на бесплатне лекове у др-
жавним апотекама. 

Ако у месту обољења не-м.а државних апотека 
оваквим лаицима дужне су приватне апотеке издати 
бесплатно лекове. 

Накнада за издате лекове исплатиће се држав-
ној апотеци на основу та креираних рецепата, а при-, 
вати ој, апотеци на основу так сира них рецепата ове-
рених о^ стране надлежног' повереника извршног! 
о.дбора, лр еко министарства народног здравља на-1 

родне републике које ће претходно извршити ретак-
с аци ју рецепата. 

Члан ,5 , 
Носиоци „Карађорђеве зве,зде с мачевима" имају 

право на 'потпуно бесплатно лечење у бањама само 
на основу упутнице издате од стране државне здрав-
ствене установе или лекара У државној клет другој 
јавној служби. 

Под бесплатним бањским лечењем подразумева 
се право на бесплатни стан и храну, лекарски пре-
глед, лекарску помоћ и лекове. Поред тога оваква 
лица 'ослобођен-а су плаћања боравишне таксе и 
других такса. 

Члан 6 
Носиоци „Карађорђеве звезде ,с мачевима" при-

лико,м коришћења повластица по .про-писима овог1 

правилника дужни су п.оказати личну легитимацију 
носиоца „Карађо,рђеве звезде с мачевима" и поднети 
-последњи купон уплатнице о примању новчане на-
граде. 

Члан 7 

Надзор над правилним извршењем прописа овог 
правилника вршиће министарства народн.ог здравља 
народних република,. 

Члан 8 
Потребни кредити за наплату трошкова и нак-

нада из чл. 2, 3. 4 и 5 ово,г правилника предвидеће 
се у предрачуну прихода и расхода Министарства 
финансија ФНРЈ. 

Исплате трошкова и накнада по овом правилнику 
вршиће се на начин предвиђен у упутствима које 
доноси Министар финансира ФНРЈ (Упутство бр. 
27660/47 од 2 јула '1947 године). 

Члан 9 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вању у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југослвије" . 

II бр. 3246 
28 октобра 1947 године 

Београд 
Мини,стар без ресо.ра 

и Претседник Комитета 
за заштиту народног здравља 

Владе ФНРЈ, 
др Дмитар Несторов, с. р. 

Секретар Комитета 
за заштиту народно.г зд,равља 

Владе ФНРЈ, 
д-р Воја Ђукановић, с. р, 

Сагласан, 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југослав^е -

Јосип Броз-Тото, с. р, 
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690. 
На основу члана 2 3 ' т 30 Основне уредбе о принадлежностима савезних државних службеника, 

у споразуму са Министро-м финансија ФНРЈ и 'Прет седником Комитету за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, а по одобрењу П р е т с е д н и к Владе ФН^Ј. преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ФУНКЦИОНАЛНА И ПРЕМИСКИМ ДОДАЦИМА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ПОМОРСКЕ ГРАНЕ СТРУКА 
ПОМОРСКЕ И УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ И ОСТАЛЕ НА ПЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА ЗАПОСЛЕНЕ 

СЛУЖБЕНИКЕ У РЕСОРУ МИНИСТАРСТВА ПОМОРСТВА ФНРЈ 

А. Функционални додатак 
Члан I 

Према својству ук(рцања и бруто регистарској 
пада фу:жционалии додатак'по следећој табели: 

Путнички бродови ВРТ 

Путничко-теретни ВРТ 

Теретни ВРТ 
Команданту 
I офи,циру 
II официру 
III официру 
Управ, строја 
I стр о ј ару 
II стр о ј ару 
III стр о ј ару 
Упр ав. р ади о ст анице 

тснаж,и пловног објекта члановима посаде при-

До 451 851 1351 2701 3501 7001 преког 
451 850 1350 2700 3500 7000 15000 15000 

До 451 851 1351 2701 3501 преко 
450 850 1350 2700 3500 5000 5000 

До 451 851 1351 2401 4001 6001 преко 
450 850 1350 2400 4000 6000 10000 10000 
ЗОО 600 950 1300 1650 2000 2300 2600 2800 3000 

— 350 500 700 900 ИСО 1300 1500 1700 
— — — 200 350 500 700 900 1100 1300 

— — — 200 350 500 700 900 1100 
200 400 650 1000 1250 1500 1800 2100 2400 2600 

— 350 500 700 900 1100 1300 1500 1700 
— — 200 350 500 700 900 1100 1300 
— — — 200 350 500 700 900 1100 

— — 200 350 500 700 900 1100 1300 

У прву врсту распореду је се положај командан-
та путничких бродова изнад 1350 ВРТ, путничко-те-
ретви,х изнад 2700 ВРТ и теретних изнад 4000 ВРТ 
и положај управитеља строја путничких бродова из-
над 3500 ВРТ, путничко-теретних изнад 5 0 0 0 ВРТ и 
теретних изнад 10000 (ВРТ. Сви остали положаји из 
претходног става распоређују се у другу врсту. 

Б. Премиски додатак 

Члан 2 
Члановима посаде пловног објекта д,ок су укр-

цани препада додатак на укрцање према зонама пло-
видбе, и то: 

а) у локалној пловидби, тј. у пловидби по Ја-
дранском Мору до рта Св. Марије ди Леука и Ар-
гиро Кастро-, 800 динара месечно; 

б) у овалној ,пловидби, тј. у пловидби у Средо-
земном Мору еа припадајућим морима и Црвеним 
Морем до Адена, 1.200 динара месечно; 

в) у дугој пловидби, тј. у пловидби по свим 
осталим морима и океанима, 1300 динара месечно. 

Радости и вођи палубе и строја док су укрцани 
на путничким бродовима преко 460 ВРТ, на лутнич-
ко-теретв^ш бродовима преко- 850 ВРТ м на теретним 
бродовима преко 1350 ВРТ овај се додатак повећава 
за 250 динара месечно. 

Члан 3 
Додатак на укрцане из ,претходног члана меће 

ее исплаћиван! посади ако се пловни објект налази 
на генералној оправци или у распреми у домаћим 
водама. 

Ако се пловни објект налази на генералној о-
лрааци или у распреми у страним вода!ма, та ј дода-
так исплаћиваће,се = у износу додатка за локалну пло-
видбу, предвиђен ом у члану 2 став I тач. а) овог 
правилника. 

Члан 4 
Особљу укрцаном на бродовима цистернама ир и,-

пада премиски додатак у износу 10% од основних 
плата из члана 3 Основне уредбе о принадлежности-
ма савезник државних службеника 

Када брод цистерна превози нафтине дестилате,, 
та ј додатак износи 15%. 

Члан 5 
Службени,цима који су одређени да врше ду-

жност пељара припа,да ,премиски додатак у износу 
10% од основних плата из члана 3 Основне уредбе 
о ири надлежности,ма савезних државних службеника. 

Члан 6 
Службеницима раопоређеним у звања лучке слу-

жбе и службе безбедности пловидбе припада дода-
так за ноћну службу, и то: 

а) 10 динара за сваки час, ако је службеник у 
току 24 ч,аса вршио искључиво ноћну службу; 

б) 20 динара за сваки час, ако је службеник у 
току 24 часа поред своје редовне дневне службе вр-
шио и ноћну службу. 

Време ноћне службе рачуна се од 1 маја до 30 
септембра од 20 до 5 часова, а од 1 октобра до 30, 
априла од 18 до 6 часова. 

Посебном наредбо,м одредиће се у којим лукама 
н у коме опсегу ће се вршити ноћна служба. 

Члан 7 
Службеницима лучке службе и службе безбедно-

сти пловидбе, кад врше ронилачке послове, поред 
ссеовне плате припада и ронилачки додатак, којот 
се одређује стреме дубини, трајању и врсти послова, 
које су швршили вод водом, а према следећој за-
бели: ' ^ 
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Дубина 
у метрима 

Рад под нормалним 
околностима и зи-

дарски радови 

Награда за рад са под-
водним апаратом, реза-

ње при спасавању 
бродова 

Н А Ч А С 

У јаким струјама У хладној води 
испод 10° Ц 

1 ДО 5 Дин. 40 Дин. 60 По 5 дин. више По 5 дин. више 
5 п 10 11 60 70 „ на сваки дубин- на сваки дубин-

10 п 15 49 70 почев од 10 мет. дуби- ски метар и час ски метар и час 
15 п 20 )) 90 не на сваки даљњи ду- рада на основни рада на основни 
20 м 25 ђу 120 бински метар и час рааа део додатка део додатка 
25 п 30 м 150 по 5% више о д основ-
30 и 35 ) ) 190 ног дела додатка 
35 п 40 ад 

м 
240 

40 45 
ад 
м ЗОО 

45 п 50 

ад 
м 

400 

Члан 8 
Премиски додаци из претходних чланова испла-

ћују се ме.сечно уназад, с тим да се додаци одређени 
у месечним износима рачунају сразмерно данима 
укрцане, узимајући да месец има 30 дана. 

Члан 9 
Члановима посаде стално укрцаним на броду 

поред смештаја припада и храна у натури, 

Члан 10 

Укрцаном особљу као и службеницима лучке 
службе ,и службе безбедности пловидбе, запосленим 
у екзекутивној служби, припада службено одело 
према звању и положају. 

Члан 11 

Додаци по овом правилнику иоплаћиваће -се од 
Т октобра 1947 године. 

Члан 12 
Озај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у ""„Службеном листу Федер ат нине Народне 
Републике Југослав ије". 

Бр, 214 
22 октобра 1947 године 

Београд 
Министар поморства, 

Анте Вркљан, с, р. 
Сагласни, 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

Претседник 
Комитета за законодавство и 

изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Одобравам, 
Претседник Владе ФНРЈ 

т Министар народне одбране, 
Маршал Југо сл ани је 

Јосип Броз-Тито, с. р, 

691. 
На основу чл. 101 Уредбе о спровођењу соци-

јалне г осигурања по прописима Закопа о социјал-
ном осигурању радника, намештеник и службеника, 
а у вези прописа Наредбе о здрав ств слој заштити 
државних службеника, у сагласности с Министром 
финансија и с Министром иностраних послова про= 
п ису; ем 

У П У Т С Т В О 

О СПРОВОЂЕЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОСО-
БЉА ЈУГОСЛОБЕНСКИХ ПРЕТСТАВНИШТАВА У 

ИНОСТРАНСТВУ 

1) По. одредбама овог упутства користиће право 
на здравствену заштиту службеници југословенских 
диплсматских и кокзулар-шх претставништава као и 
службеници тровинских, поморских и других прет-
ставништава, КОЈИ су као чланови односних прет^ 
ставништава акредитовани односно пријављени код 
органа надлежног за иностране послове у појединој 
држави, а У погледу своје службе непосредно орга^ 
низационо везани на ди,пломатско третставништво 
ФНРЈ (амбасаду или посланство). 

2) Државни службеници који се налазе у ино-
странству само пролазно у циљу извршења неког 
одређеног посла или задатка, не могу по правилу 
користити здравствену заштиту по одредбама овог 
упутства, изузев у случају хитне потребе лекарске 
помоћи. 

3) Службеници наведени У тач. 1) овог упутства 
имају по основу права на здравствену заштиту за 
себе лично и за чланове своје породице сва гарава 
предвиђена у чл. 3 ст. 1 и у чл. 4 Наредбе о здрав-
ст.вгној заштити државних службеника. Ако се ради 
о потреби санаторског лечења, за које се предвиђа 
да ће трајати дуже од 2 месеца, може се право на 
ово лечење користити у иностранству ^ м о по прет^ 
ходном одобрењу Дирекције државног завода за 
социјално осигурање. Лица на служби у ваневроп-
ским државама нису обавезна да прибаве ово прет= 
ходно одобрење. 

4) Организација пружања лекарске помоћи извр-
шиће се ЈЛ.а следећи начин: 

а,) шеф дипломатског претставништва Федера-
тивне Народне Републике Југослви је у свакој по-
јединој земљи, као и шефови југ осло венских кон-
зулата, одредиће сваки у свом седешту потребан 
број лекара и здравствених завода којима ће се осо-
бље пр етст аш ништава искључи,во обраћати за здрав-
ствену помоћ, руководећи се код тог одређивања 
конвенционаллим критеријуме^ у односу ,на прет-
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ставништва других земаља, а водећи, уједно рачуна 
о потребној мери штедње финансиских средстава; 

б) службеник, који жели да користи здравствену 
помоћ за себе лично или за чланове своје породице, 
дужан је пре него што се обрати за помоћ одређе-
ном лекару или здравственој установи издејствова,ти 
потребно одобрење лечења од стране шефа прет-
ставншитва; одобравајући лечење, шеф претставни-
штва одобраваће уједно и избор једног, од одређе-
них лекара односно једне од здравст,вених установа; 
само у доказаним хитним случај-евима може оболели 
службеник ово одобрење шефа претставништва 
издејствовати накнадно; 

в) шеф претставништва овериће сваки поједине 
пекарски и а п о т е к а р е ^ рачун односно рачун здрав-
ствене установе код које је лечење извршено, клау-
зулом из које ће се видети да ли је здравствена 
помоћ била коришћена у смислу датог одобрења; 

г) оверени рачуни за извршено лечење исплаћи-
ваће се на терет посебне позиције која ће се пред-
видети У редовном предрачуну прихода и расхода 
Министарства иностраних послова ФНРЈ; 

д) службеници, наведени под -тач. 2) овог упут-
ства, као и чланови њихових породица, ако с,е лече 
на подручју Федеративне Народне Републике Југо-
славије, имају за време лечења једнака права на 
здрав,ствену заштиту из социјално.г осигурања као и 
остали државни службеници. 

5) За уживање здрав ств ене заштите по одред-
бама овог упутства плаћају службеници наведени у 
тач. 2) допринос у висини 3% од укупних својих 
принадле-жности које им припадају за време службе 
у иностранству (плата и с,ви додаци), с тим да се 
овај допринос има плаћати почевши од првог дана 
наредног месеца по ступању на снагу овог упутства. 
Наплата овог доприноса врши се по прописима Уред= 
бе о висини доприноса за социјално осигурање дра 

жавних службеника и пензионера (,,Службени лист 
ФНРЈ" бр 106 од 31 децембра 1946 године) и упут-
ства за извршење ове уредбе („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 6 од 21 јануара 1947 године). 

6) Обрачун издатака за здравствену заштиту 
спроведену по одредбама овог упутства врши се са 
Државним заводом за социјално осигурање посред-
ством Министарства .иностраних послова ФНРЈ на 
следећи начин: 

а,) југословенска дипломат ска претставништва у 
иностранству достављаће месечно (у текућем месецу 
за прошли месец) обрачун трошкова здравствене за= 
штите код њих запосленог особља са потребним при-
лозима (овереним рачунима) рачуноводству Мини-
старства иностра-них послова ФНРЈ; 

6)^ Министарство иностраних послова ФНРЈ во-
диће у свом књиговодству два рачуна, и то један 
збирни рачун здравствене заштите државних слу^ 
жбеника у иностранству, коме ће одобравати све 
издатке у вези са здразетвеном заштитом државних 
службеника на служби у иностранству, и рачун ДР ' 
жавног зав-ода за социјално ^осигурање, који ће са 
тим износима теретити; краје.м сваког месеца до-
с т а в и ћ е Министарство чиностргжзх послова ФНРЈ 
Филијали Државног завода за социјално ос-игурање 
у Бео-граду извештај о салду њеног рачуна код себе, 
д остављајући јо ј и еве 'потребне .прилоге; 

в) Филијала Државног гвавода гза социјално 'оси-
гурање у Београду д о з н а ш е Министарству ино^ 
страних послава 'ФНРЈ износ у р а ч у н а т о г салда до 
10 дана у идућем месецу, .а Министарство иностра--
них послова -ФНРЈ унеће .приходе од наплаћених ра -
чуна у одговарајућу .позицију ,прихода свог -пред^ 
рачуна прихода и -расхода. 

7) Дирек-ција 'Државног завода -за социјално 1 оси-
гурање може на предлог надлежне -филијале страве? 

ти приговор на поједини достављени рачун ако је 
спорно да ли се ради о осигураном случају болести 
у смислу прописа о социјалном осигурању, као и У 
случају кад рачун не би био- испостављен у смислу 
одредаба овог у.путства. По таквом приговору ре-
шава коначно Министарство рада ФНРЈ. 

8) Одредбе овог упутства у погледу права на 
здравствену заштиту примениће се сходно и на 
оне случајеве болести, трудноће и порођаја који су 
наступили од 1 јануара 1947 године до ступања на" 
снагу овог упутства 

9) Валутно-девизна питања, у вези са спрово-
ђењем у живот одредаба овог упутства, ре,гулисале 
Министарство иностраних послова ФНРЈ непосредно 
са Мин истарском финансија ФНРЈ. 

ГО) Ближе одредбе за извршење односно за 
спровођење одредаба овог упутства издаће Мини-
старство иностраних послова ФНРЈ непосредно ше-
фовима југословенских претставништава у инострана 
ству, о чему ће бити обавештено и Министарство? 
рада ФНРЈ. 

11) Ово упутство ступа на снагу дано,м потписа. 

Бр. 12727 
25 септембра 1947 године 

Београд 
Министар рада, 

Вицко Крстулолћћ, С. р.; 
Заступа Министра иностраних послова 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
Министар финансија, 

Сретен Жујовић, с, р. 

Президијум Народне скупштине Федер активне 
Народне Републике ЈугославиЈе, по извршеном срав-
њ е н ^ са изворним текстом, установио је да су се 
у тексту Обавезног тумачења чл. 23 Закона! о уре-
ђењу и деловању кредитног система, у српском 
издању, објављеном у бр. 92 „Службено-г листа 
ФНРЈ" од 29 октобра 1947 године,, поткрале ниже 
наведене грешке и даје следећу 

И С П Р А В К У 
ОБАВЕЗНОГ ТУМАЧЕЊА МЛ. 23 ЗАКОНА О УРЕ-

ЂЕЊУ И ДЕЛОВАЊУ КРЕДИТНОГ СИСТЕМА 
На првој страни, првом ,па,-сусу, трећем реду 

одозго, уместо: „августа 1947 године", треба да сто-
ји: „августа 1946 године". 

Затим, у другом пасусу, првом реду одозго, 
уместо: , Д о смислу ове уредбе", треба да стоји: 
„По смислу ове одредбе". 

Бр. 49. — Из Президијума Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије, 1 но-
вембра 1947 године. 

ОДЛИКОВАНА 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Нерадне скупштине Федеративне Народне 
Републике аЈугославнје 

.на .основу члан-а 2 Закона о -орденима 1и 'меда-
љама, ,а 'на -предлог 'Вр,ховног -команданта 'Оружаних 
снага ФНРЈ 

о е -ш -м о ј е 
да хе -за .показану ^храброст, умешност у ;кодак-

дова-њу зи .стечене, заслуге .за .народ у токулнарздно:-
осЈшбодилачке борбе одликују 
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стр ек Томе Славко, Фредотовић Ма.тин Динко, Глу-
тица Ђу-кана Миле, Гркчевић Мартина Петар, Гру-
бишић Илије Стево, Хрњак Николе Душан, Ивко-
вић Филипа Воислав, Јандрић Остоје Душан, Ко-
лунџије Пере Ђорђе, Концурад Ивана Карло, Кораћ 
Ивана Богић, Ковачевић Анте Цветко, Кр агу љ Мир-
ка Љубомир, Крњић Анте Мирко, Лаковић Иве Ми-
лан, Лековић Мила Иво, Лепен Николе Ив1ан, Лончар 
Милије Крсто, Лучић Милије Мирко, Марчок Ми-
хајла Михајло, Медвед Антона Аугуст, Меић" Мате 
Казимир, Мики-ћ Цвијетића Спасоје, Миладиновић 
Ђорђе Милош, Миљковић Илије Милан, Мирковић 
Драгана Милорад, Мирков,ић Стевана Трифун, Ми-
шић Јовану Васко, Мра,овић Ђуре Јанко,, Мркић 
Стевана Душан, Олић МиЈе Крсто, Орески Мија 
Владимир, П-ахор Јожеф,а Виктор, Перете Дака Мар-
ко, Подунавац Милана Петар, Праштало Ђуре Илија!, 
Продановић .Петра ЈБогдан, Радишић Спасе Стеван, 
Радивојевић Драгутина Радоје, Раљевић Алекс,а Све-
тозар, Рашета Петра Илија, Родић Ловра Јосип, 
Селић Стевана Ђуро, Симовић Радована Петар, 
Сорли Игњатија Ал бео т, Станковић Александра Спа-
соје, Стојчић Тасе Радојко, Струјић Рагиб Абас, 
Свитлица Митрја, Каменко, Шакић Миле Илија, Шега 
Ивана Ро-берт, Шегедин Марка Марио, Шестан 
Антона Ор есо, Шевић Милана. Васо, Шошкић Ста-
ноја Душа,н, Шпановић Јове Саво, Штраус Јожефа 
Јо,же, Тамбуровић Руже Тонко, Тодоровић Милок 
в1ана Добривоје, Влајковић Стевана Павле, Водених 
Карла Миливоје, Вујичић Стојана Саво, Вукелић 
Илије Раде, Вукотић Павла Данило, Вуксан Ивана 
Јосип т Згомбић Марка Звонко; 

Барановић Пашка Петар, Ковачић Ивана Ђуро, 
Крпица Мате Блаже и Пастуовић Сапуна Антон. 

Бр. 304 
26 априла 1047 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА,: 
капетани: Са,вић Миле Душан и Видњевић Стан-

ка Марко; 
поручници: Мирковић Драгана Милорад, Љубо-

вић Раде Мићо. Релић Н. Миле и Вшпанац Глише 
Сав.о; 

потпоручници: Бањац .Милоша Јово, Бунчић 
Ђуре Стево, Ковачев,ић Симе Стева, Маричић Све-
томира Жи°рко, Миодраг Л. Перо, Пилиповић Д. 
Раде и Живковић Мирка Благоје; 

заставници: Медић Мар кота Стојан и Веховец 
Ив1ана Иван. ^ 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
поручник Кур ица Љубомира, Стево. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
заставници: Битенц Алојза Звонко, Ђурић Саве 

Милан, Подунавац Милана! Петар и Мр,аовић Ђуре 
Јанко. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетани: Фиљак Марка Игдаац, Јовановић Не-

дељка Боривоје, Калман Ив-ана, Александар и Розман 
Љ д р е ј а Јанез. 

поручници: -Белић Ђорђа Саво, Буњевчевић Јо-
сипа Владимир, Цревар Ђуре Никога, Чавић Вршка 
Здравко, Драшковић Новице Вељко, Дукић Петра 
Никола, Ђаконов-ић Павла Радован, Ђуровић Спасоја 
Душан, Газибарић Боса Веселин, Грбавчевић Живка 
Шпиро, Јаковљевић Јосипа Љубо, Јакшић Тодора 
Васо, Јовић Младена Арсен, КоплиЧ Славка Ђорђе, 
Мазинанин Павла Милан, Михљанен; Ђуре Рудо-лф, 
Мучић Марка Вицко, Обрадовић Саве Миле, Пели-
дстја Хусе Шефкија, Радојевић Стевана Милорад, 
Радоња Андреја Јурај, Шарчевић Спасоја Петар, 
Штукеља Р. Душан, Тадић Петра Антоније и Воро-
товић Саве Владо; 

потпоручници: Атанасовић Радована Стојан, 
Бодановић Јакова Милутин, Бр ацић Ивана Алек-
сандар, Бр одар ац Николе Ђуро, Брознић Филипа 
Иван, Дамјановић Миле Стојан, Деспић Младена1 

Мих-ајло!, Дрно.вшек Франца, Богомир, Гороњ,а, Сто-
јан ЈБубан, Караџић Миха,јлу Миодраг, Киш ер ев ац 
Адама Петар, Кекић Драгутин,а Мирко, Косорић Ми-
ливоја Бранко, Ковачевић Николе Божо, Кречковић 
Милосава Илија, Кучан Луке Даница, Курешевић 
Симе Илија, Лапчевић Радиса,ва Милорад, Мајсто-
р о в о Уроша Угљеша, Маравић Раде Никола, Марић 
Луке Цветко, М-арковић Илије Петар, Михајловић 
Пере Дане, Михаљевић Анте Пашко, Миленковић 
Милице Стојан, Милонић Николе Лука, Мудрић Ми-
лована Раде, Новаковић Милена Душан, Новаковић 
Саво Мирко, Орлић Стевана Душан, Перишић Ду-
шану Исаило,, Радошевић Стеве Ранко-, Раичевић 
Симе Александар, Рајчевић Ђуре Мићо, Ранђеловић 
Ђуре Живко, Ранисављевић Недељка Радивој, Ру-
жак Ињана Милан, Самарџић Стојгана Жарко, Сла-
вица Иве Јерко, Ср,дић Илије Светозар, Стр бо Павла 
Петар, Ступар С,пасе Милан, Тмушић Петра Милоша, 
Тошић Глигорија Радомир, Векић Душан,а' Лазо, Вла-
ховић Милана Божидар, Вукобрат Јандрије Блажо 
,и Зрнић Марка Илија; 

за.ставници: Ахачић Антона Мирко, Андријашић 
'Јозефа Марјан, Арбутина Ђуре Душан, Бачић Мате 
Т а н , Баук Јосипа Анте, Бе,зић Јосипа Аникола, 
Билић Мартина Мило, Битеец Алојза Звонко. Бо-
шковић Душана Бранко, Божић Миха Јосип, Брдар 
Луке Славко, Бркић Алије Ј^зуф, Буличић Каје 
Фрањо, Буздсшчић Јосипа Иван, Царина Варите 
Иван, Дадић Анте Ивица, Дамја,новић Стеве Никола, 
Ден-шар Виктора Виктор, Драгић Луке Душан, Ђо-
кић Благоја Драгољуб, Фалетић Јосипа Мирко, Фи-

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

685. Указ о прогла,шењу ^Лечилишта за ван-
плућну туберкулозу у Ровињу за лечи-
лиште опште држ апн ог значаја 1329 

686. Уредба о оснивању Заштитног дома осу-
ђензгца-псродиља — — — 1329 

687. Уредба о оснивању Кинематоградског 
технику ма — — — — 13,29 

6в8. Уредба о одређивању почетка тока као и 
истека рокова, одређених ,прописима ^ 
ФНРЈ, за подручје припојено на о-снову 
Уговора о миру са Италијом 1330 

669. Правилник о бесплатном лечењу носилаца 
„Карађорђеве звезде ,с мачевима" 1332V 

690. Правилник о функционалним и премиским 
додацима за службенике поморске гране 
струка помсрске и унутрашње п,ловидбе 
и остале на п,ловним објектима запослене 
службенике у ресору Министарства по-
морства ФНРЈ 1333 

691. Упутство' о спровођењу здрав-ствене за-
штите особља југословенских претстав-
ништава у иностранству — 1334 

Исправка Обавезног тумаче,ња чл. 23 Закона 
,о уређењу и деловању кредитног система 1335 

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

ског штампареког предузећа, Београд 


