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У К А З 
Ка основу тач 16 чл. 74 Устава ФНРЈ, па пред-

лог Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

п р е г л а т у ј е 
За предузеће општедржавног значаја Механичку 

радионицу „Вулкан" на Сушаку. 

У. бр. 2505 
24 децембра 1947 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федератпвне Народне Републике Југослвије 

Секретар, 
Миле Перуничић, с р, 

Претседник, 
др Иван Рибар, с р. 

830 

На основу чл. П Основног закона о буџету, на 
предлог Министра финансија ФНРЈ, Влада ФНРЈ 
доноси 

У Р Е Д Б У 

О ПРИВРЕМЕНО^ ФИНАНСИРАЊУ ДРЖАВНИХ 
ПОТРЕБА ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
Ј У Г О С Л В И Ј Е И ПОТРЕБА НАРОДНИХ РЕПУ-
БЛИКА ЗА ПЕРИОД — ЈАНУАР-МАРТ 1948 ГОДИНЕ 

Члан 1 
До доношења Смптедржавног буџета за 1948 го-

дину привремено финансирање државних потреба 
Федеративне Народне Републике Југославије и по-
треба народних република вршиће се на основу 
тромесечних планова прихода и расхода за период 
'јануар—март 1943 године. 

Ч л а н 2 

3-1 финансирање потреба из чл 1 одобравају се 
приходи и расходи по тромесечним плановима за 
период јануар.—март 1948 године, и то: 

1) у тромесеч-ном плану по Савезном буџету: 
приходи у износу од — дин. 15 660,000 ОСО — 
расходи у износу од — дин. 14 747,282.595,— 

Вишак прихода у износу од дип. 902,717 405 — 
2) у т р о м е с е ч н у пл-ановима по државним бу-

динима народних република: 

приходи у износу од — дин 9.803,400 000.— 
расходи у износу од — дин 10 019 000 000.— 

Вишак расхода у износу од дин. 215,600.000.— 
Од предње суме отпада на: 
Народну Републику Србију: 

прихода — — дин. 3 650'.000.000.— 
расхода дин 3.650,000 009.— 

Народну Републику Хрватску: 
прихода — — — дин 2 480,000 000.—. 
расхода дин 2.480,000 000.— 

Народну Републику Словенију: 
прихода — — лин 1 239,000 000 — 
расхода дим 1 239000 000.--

Наводну Републи,ку Босну и Херцешвину: 
прихода — дин. 1 510 000.000 — 
расхода дин 1.510.000 000— 

Народну Републику Македонију: 
прихода — дин. 740,000 ОСО.— 
расхода — — — тин 740,000 000.— ' 

Народну Републику Црну Гору: 
прихода дин. 184,400 000 — 
расхода дин 400,000 000 — 

Вишак расхода — — дин 215 600.000.— 
Укупно тромесечни планови: 
приходи у износу од — дин. 25 453 400 000.— 
расходи У износу од — дин. 24 766 232 595.— 

Вишак прихода у изнесу од дин. 687,117.405.— 

Члан 3 
Приходи и расходи одобрени у чл. 2 за троме-

сечје јануар—март 1948 године чине саставна део 
укупних износа К О Ј И ће бити одобоени Савезним 
буџетом односно државним буџетима народних ре-
публика за 1948 годину. 

Члан 4 
Износи савезних прихода који ће се уступити 

народним републикама у циљу уравнотежења др-
жавних буџета народних република за 1948 годину 
биће утврђени финансиским законом К О Ј И М ће се 
одобрити Општедржавни буџет за 1948 годину. 

Члан 5 

Вишак расхода над приходима у тромесечном 
плану прихода и расхода за Јануар—март 1948 го-
,дине по државном буџету Народне Републике Црне1 

Горе, у износу од 215,600.000— подмириће се изг 
тромесечне^ плана Савезног буџета за јануар—март; 
1948 године, 
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Члан 6 
Народне републике ће у периоду јануар—март 

1648 године од наплаћеног пореза на доходак одва-
јати у корист Савезног буџета следеће износе: 

а) од пореза на доходак радника, наме-
ш т е н и к и службеника — 3% 

б) од пореза на дох-одак земљорадника 1% 
в) од пореза на доходак задруга 4% 
г) оа пореза на доходак друштвених ар- . 

ганизаци;а — — 5% 
д) од пореза на доходак приватних за-

, нимања и имовине 2% 
ђ) од наплаћеног дужног пореза еа до-

ходак свих облика — — \У2% 

Члан 7 
Оза уредба ступа на снагу 1 јануара 1948 године. 
31 децембра 1947 године 

'Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар нар о дие 'сд бд ане, 

Маршал Југо-славије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

' Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

8'37 
На основу мл. 55 Закона о порезима, а на пред-

лог Минист,ра финансија ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

838 

На основу чл 7 и 27 Закона о порезима, а на 
предлог Министра финансија ФНРЈ. Влада ФНРЈ 
доноси 

У Р Е Д Б У 

О ЧЕТВРТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРИ-
ВРЕМЕНЕ ТАРИФЕ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

ПРОИЗВОДА 

Члан 1 

Привремена тарифа пореза на (промет произво-
да -и њене доцније измене и допуне мењаху се и до-
пуњују Четвртим .изменама и допунама Привремене 
тарифе повеза п промет производа које су састав-
ни део оне уредбе. 

Члан 2 

Порез по стопама из Четвртих измена и допуна 
Привоемене тарифе пореза на промет нооизвода има 
се плаћати на промет К О Ј И је извршен после сту-
пања на снагу ове уредбе уколи,ко у Тарифи није 
друкчије предвиђено. 

У погледу државних нз(бавки које ће се изво-
шити после ступања на снаг^ о-че у^ецбе ехо чио ће 
се пр,именити одредбе чл. Зв Уредбе о порезу на 
промет производа 

У Р Е Д Б У 

О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК НА ПОВЕЋАЊА ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

Члан 1 
Повећања принадлежности, која државни слу-

жбеници примају у вези са превођењем на нова зва-
'ња и при надлежности по прописима о етру хама и 
принадлежиостима државних службеника, опорезују 
се одвојено од осталих њихових примања из односа 
службе. 

Државним службеници!^ који су постављени 
после 1 октобра 1947 године односно К О Ј И буду по-
стављени после ступања на снагу ове уредбе узеће 
се као повећање принадлежности, у смислу претход-
ног сте-ва, 20% од основне плате и додатака које при-
мају по прописима о принадлежностима државних 
службеника. 

У свему осталом и при разрезу и наплати по-
реза на ова повећања важе .по оп иси о раареву и 
.наплати пореза на доходак радника, намештеник и 
службеника, 

Члан 2 

Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу Фе дер атини е Народне Републике 
ЈугославиЈе", а примењиваће се од 1 јануара 1948 
године 

27 децембра 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р, , 

Члан 3 

На дан 1 јануара 1948 године извршиће се попис 
затечених количина ал,кохолних пића из Тбр 701, 
702 и 704 код свих продаваца сем V пореским сме-
стиштима На затечене количине пића има сеу року 
од тридесет лаг.а п-латити порез на промет произ-
вода по новим стопама, по одбитку плаћеног носе-
ва на промет производа и трошарине по досада-
шњим стопама. 

Члан 4 

Озладлћ^је се Министао финансија "ФНРЈ да 
може из цати пречишћен текст Привремене тапифе 
пореза нд поомет производа и да тем приликом 
може извршити потребне измене и до-пуне. 

Члан 5 

О-за уредба ступ,а на снагу дано;.л објављен ања 
у „Службеном листу Федератисне Народне Репу-
блике Југосла'ВИје,Ј. 

25 децембра 1917 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне у б р а н е , 

Маршал Ј-угославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с, р. 
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На основу чл. 53 Закона о порезима, на предлог 

Министра финансија ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О УКИДАЊУ ТРОШАРИНЕ НА РОБУ 

Члан 1 
Почев од 1 марта 1948 године укида се наплата 

трошарине на робу. 

Члан 2 
На робу коју државна привредна предузећа, пре-

.дузећа инвалидних и друштвених организација и 
задруге бу,ду набавила у времену од 1 јануара до 
29 фебруара 1948 године закључне, неће се унапред 
наплаћивати трошарине. Наведена предузећа прода-
ваће у поменутом временско.м периоду ову робу по 
цени, на коју Је додата треперила, иако ову нису 
-платила. 

Предузећа из претходно.г става дужна су да на 
дан 31 децембра 1947 године изврше попис робе на-
бављене до овога дана и израчунају укупан износ 
плаћене трошарине на затечену робу. Ова преду-
зећа израчу-наће на даи 29 фебруара 1948 године из-
нос наплаћен на име трошарине на сву робу која је 
стављена у промет у бремену од 1 јануара до 29 
фебруа-ра 1948 године. Уколико се том приликом 
утврди да су наведена предузећа наплатила на име 
трошарине већи износ сд износа плаћене трошарине, 
утврђеног при попису робе од 31 децембра 1947 го-
дине, положиће разлику надлежном среском односно 
градском (реонском) извршном одбору. 

' Члан 3 
Срески односно градски (ре он ск-и) извршни од-

бори вратиће трошарину наплаћену на робу ко^а се 
гарантује потрошачима ке-ја се на дан 29 фебруара 
1948 године буде затекла код предузећа и лица која 
врше њену оаспо,делу (државних привредних пр с д у 
зећа, предузећа инвалидних и друштвених органи-
зација, задруга и приватних продавалаца) Повраћај 
трошарине извршни одбори народних одбира извр-
шиће из из-носа трошарине наплаћене на робу ко,а 
је стављена V промет у Бремену од 1 јануара до 29 
фебруара 1948 године, као и из износа разлике 
коIV су предузећа из чл. 2 ове уредбе дужна да 
уплате. 

Члан 4 
Овлашћује се Министар финансија ФНРЈ да мо-

же поодужити продају појединих врста собе на на-
чин предвиђен у чл 2 ст. 1 ове уредбе као- и да 
доноси бли,же прописе за спровођење ове уредбе. 

Члан 5 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
'Југославије". 

31 децембра 1947 године 
Београ,д 

Поетседник Владе ФНРЈ 
и Министао народне одбране, 

Маршал Југослав^ е 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

840 
На основу чл 102 Закона о државним службени-

цима, на преглог Претседник Комитета за законом' 
давство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 
Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

1. — Радно време за све службенике савезних, 
републикачских и локалних државних надлештава и 
установа почиње у 7 30 часова ујутро и траје без 
прекида до 14 30 часова. 

И — И з у з е т е од ових прописа а обзиром на 
специфичност потреба појединих надлештава и уста-
нова, дозволзаваће, на предлог ресорног министра, 
Претседник Владе ФНРЈ, односно преседници вла-
да народних република 

Ш — Овлашћује се Претседник Комитета за за-
конодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ 
да доноси ближа упутства за спровођење ове 
наредбе. 

IV — Ова наредба примењиван?, се почев од Ј 
јануара 1948 године 

Истим даном престаје важитих Наредба Владе 
ФНРЈ ТУ бр 7151 од 13 децембра 1947 године (,,Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 107 од 17 децембра 1947 го-
дине). 

IV бр. 7631 
25 децембра 1947 године 

Београд 
П,-р-етседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југослава? 

Јосип Броз-Ткто, с р. 
Претседник 

Комитета за законодавство и ^градњу 
народне власти В^аде ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 

841 

' На основу чл. 28 Закона о бирачким списковима 
Комитет за законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ издаје 

У П У Т С Т В А 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАВИЛНУ ПРИМЕНУ 
ЗАКОНА О БИРАЧКИМ СПИСКОВИМА 

По чл 20 Закона о бирачким списковима месни 
и градски народни одбори дужни су сваке године 
у току месеца Јануара да изврше исправке бирачког 
списка и да унесу сре промене настале у току прет-
ходне године Овако исправљени бирачк,и списак 
народни одбори дужни су да пошаљу најдаље до 
5 фебруара иа потврду комисиш за бирачке списко-
ве, која ћ-е без одлагања прегледати и потврдити 
бирачки списак и вратити га народном одбору Ово 
исправљање бирачких спискова које се сваке године 
врши но службеној дужности, има за циљ да се би-
рачки спискови доведу у сагласност са стварним 
стањем 

Бирачки спискови први -пут су успостављени кра-
јем 1945 године У време када еу многи грађани били 
у војсци или се нису били вратили из заробљеништра, 
и н т е р н а т а итд. Осим тога, од тада су наступиле 
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знатне промене, пошто су у међувремену многа лица 
променила своЈе боравиште, стекла бирачко право 
лунолетством итд^ Бирачки спискове морали су да 
иду у корак са овим -променама и да их региструју, 
пружајући верну слику стварног стања Међутим, у 
томе се ниЈе у потпуности успело и приликом спро-
вођења избора за народне одборе показало се да 
бирачки спискови у већој или мањој мери не одго-
варају стварном стању, у том смислу што у њима 
нису регистроване све промене у погледу бирача 
настале од момента састављања' спискова. 

Да би се ови недостаци бирачких спискова откло-
нили и ови спискови довели у сагласност са стварним 
стањем, потребно Је предузети следеће мере: 

Ј, — Сви месни и градски (реонс,ки) народни од-
бор.и дужни су у току месеца јануара 1948 године 
као и убудуће сваке године по службеној дужности 
да провере да ли има у.писаних бирача К О Ј И су у 
току протекле године умрли или се отселили (укљу-
чујући и отсељене колонисте), или К О Ј И су из било 
ког разлога изгубили бирачко право и да К О М И С И Ј И 

за бирачке спискове доставе списак свих таквих лица 
ради брисања из бирачког списка, назначујући за 
свако од тих лица из ког разлога треба да буде бри-
сано и чиме 'Се то утврђује. Ово проверавање на-
родни одбор ће извршити лрибављањем ' података 
о умрлим лицима од надлежног државног матичара, 
података о лицима која су изгубила бирачко право 
на основу судске пресуде од надлежног отсека уну-
трашњих послова, као и установљењем преко одго-
варајуће евиденције која су се лица отселила. 

Поред тога народни одбори дужни су унети у 
.бирачки списак сва лица која су у протеклој године 
односно До дана када се врши исправка напунила 
18 година ,и тиме стекла бирачко право, даље ока 
лина која су се у току године доселила и стално 
настанила у месту, демобилисана лица ако раније 
нису била уписана, као и она лица коЈима је враћено 
раније одузето бирачко право. Ради то.га народни 
одбор дужан Је одмах објавом обавестити грађане 
на свом подручју да ће у току месеца јануара бити 
извршена исправка бирачког списка и позвати сва 
лина која су се у протеклој години доселила или 
навршила 18 година да се -пријаве ради уписа у би-
рачки списак Овом објавом позваће се лица која су 
се доселила из другог места да поднесу потврду да 
су исписана из бирачког списка места њиховог ра-
нијег боравишта, а У -случају да раније нису била 
,уписана у бирачки списак да поднесу потврду на-
родног одбора места ранијег боравишта да нису 
изгубила бирачко право Поред овога, народни од-
бор прибавиће по службеној дужности податке о 
лицима која су навршила 18 година од надлежног 
матичара односно од лица које рукује старим веро-
исповедним матичним књигама рођених, а може се 
о томе обавестити и лрегдедом магичних књига Ро-
ђених преко свега службеника. 

За прибављање и проверавате свих наведених 
података народни одбори користиће и помоћ на-
родних организација. 

Овако исправљени бирачки списак као и списак 
бирача које треба брисати из списка, народни одбор 
доставиће комисији за бирачке спискове најдаље до 
5 фебруара 1948 године. После уношења иовоуписа-
иих бирача бирачки списак се мора закључити у 
смислу чл 13 Закона о бирачким списковима и иза 
последњег уписа треба назначити, уз печат народног 
одбора, словима колико бирача има у списку ,и ко-
лико страна има свеска која садржи списак. 

ц — Комисија за бирачке спискове, пошто оце-
ни да ли су новоуписзни бирачи правилно унесени 
у списак и испита да ли постоје оправдани разлози 
за брисање лица наведених у посебном списку који 
је поднео народни одбор, проверавајући по потреби 

податке" дсбивене од народног одбора, извршиће у 
бирачком списку примљеном од народног одбора и 
свом примерку тога списка брисање свих бирача 
К О Ј Е треба брисати и потврдити С В О Ј И М печатом и 
потписом С В О Ј И Х чланова исправљени списак, па' ће 
тако потврђени списак вратити народном одбору. 
Брисање појединих бирача из бирачког списка:ко-
мисија ће извршити ,прецртавањем њиховог имена 
правом цртом нззначуЈући са стране број и датум 
свог решења -на основу кога је извршено бриса,ње. 
Комисија ће сваком бирачу К О Ј И се брише из списка 
услед губитка бирачког права доставити писмено 
решење.. 

Нар-едни одбор чим прими потврђени сп,исак 
објавиће на табли имена свих лица ко,ја су на 
основу решења комисије за бирачке спискове бри-
сана из бирачког списка као умрла или зато што су 
се отселила Свим лицима која су брисана због отсе-
љења народни одбор ће издати потврду да су била 
уписана у бирачки списак и да су из њега исписана. 

Ш, — Скреће се пажња месним и градским (ре-
оисккм) народним одборима да по чл. 5 Закона о 
бирачким списковима у бирачки списак морају бити 
уведена сва лица која у,живају бирачко право и 
имаЈу своЈе пребивалишта (стално боравиште) на 
подручју народног одбора У бирачки списак увешће 
се и лица која. иако немају пребивалиште на под-
ручју народног одбора, на том су подручју запосле-
на или имаЈу ту само боравиште, ако се с разлогом 
може претпоставити да ће се задржати у месту где 
се налазе бар толико времена да ће моћи да уче-
ствују на бил,о К О Ј И М изборима, а под условом да 
буду исписана из бирачког списка места њиховог 
пребивања. 

Сагласно томе у стални бирачки ошсак могу 
бити уписан,а само она војна лица која су стално 
на служби на подруч1у наоодног одбора (официри, 
подофицири, В О Ј Н И чино-вници итд.), изузео лица на 
отслужењу кадра коЈа се у месту где служе кадар 
У П И С У Ј У само у војне бирачке спискове. 

Лица на отслужењу кадра морају, међутим, бити 
уписана у стални бирачки списак места њиховог пре-
бивалишта. Исто тако унеће се у бирачки списак по 
њиховом захтеву студенти, сезонски радници и дру-
га запослена лица која имају пребивалиште у другом 
месту, ако поднесу потврду да су исписана из би-
рачког списка места свог 'пребивалишта. 

IV. 1— Лица којима је раније правоснажним ре-? 
ше РБ ем било одузето бирачко право из кога од 
разлога наведених у чл. 4 ст. 1 тач. 1—6 Закона 
о бирачким списковима могу бити уписана у би-
,рачки списак само ако у погледу њих иостоје усло-
ви из ст. 2 истог члана за повраћај бирачког права, 
или ако по захтеву јавног тужиоца за заштиту за-
кона или ио њиховом захтеву за обнову поступка 
буде поништено раније решење о одузимању би-
рачког права. Насупрот теме дица кобима је судском! 
пресудом одузето бирачко право из којих разлога 
сем оних наведених у тач. 1—б ст. 2 поменутог; 
члана стичу поново бирачко право по истеку вре-' 
мека за коЈе губитак траје по пресуди, као и амне-, 
сти јом или помиловањем казне губитка бирачког,' 
прав,а. 

V. — Месни и градски (реонски) народни одбо-' 
ри дужни су да одмах по пријему потврђеног би-
рачког списка сходно чл. 16 Закона о бирачким спи-
сковима то објаве на уобичајени начин и упозоре 
грађане да им списак стоји на расположен^ да га 
прегледају и да могу тражити исправке у њему. 

VI. — Стални бирачки списак за по,дручје сва-
ког месног градског односно реонског народног од-
бора води се, по правилу, у једној свесци и мора 
бити повезан (прошивен). Само У местима са већим 
бројем становништва (нпр. за реоне града Београда) 



Среда, 31 децембар 1947 СЛ,УЖБЕНИ ЛИСТ Број! 111 — Страна 1577 

бирачки списак може се водити, према упутствима 
комисије за бирачке спискове, у две или више све-
зака: Бирачки списак мора б-ити прошизен Јемстве-
ником (канапом) Ч И Ј И крајеви морају бити у1врђени 
воштаним печатом комисије за бирачке спискове ити 
народног одбора при коме она П О С Т О Ј И На крају 
бирачког списка мора бити потврда комисије о то-
ме колико свеска има страна У случају да свеска 
која садржи бирачки списак буде испуњена пре него 
што истекне пет година од како је списак сачињен, 
комисија за бирачке спискове може наредити сходно 
чл 17 Закона о бирачким списковима да се изврши 
препис оригиналног бирачког списка и пре наведе-
ног рока или да се свеска која садржи бирачки 
списак допуни новим листовима тако да сачињава 
једну свеску, у ком ће се случају поступити као кад 
се ради о новом бирачком списку. 

За контролу уредног и тачног вођења бирачког 
списка одговорни су, поред надлежног руководиоца 
и службеника, претседник и секретар народног 
одбора. 

VII. — Комнена за бирачке спискове као и 
срески и градски извршни одбори у градовима кош 
имају реоне дужни су стапати се да месни и реон-
ски народни одбори уредно и правилно воде би-
рачке спискове и да тачно и на време изврше ис-
правке бирачких спискова V смислу чл 20 Закона 
о бирачким списковима, као и да врше контролу 
извршења ових послова, проверавајући у одређе-
ним роковима њихово извршење. 

Поред овога соески народни одбори дужни су 
да пружају помоћ месним народним одборима и да 
олакшају и помогну рад и надзор комисија за би-
рачке спискове 

Пјретседништва Блата народних република во-
диће опште старање и вршиће контролу кад овим 
органима к о л руковоте бирачким с-писковима а 
поред тога издаваће ближа упутства за правилно 
извршење Закона о бирачким списковима и ових 
упутстава, 

Ради тога претер,а н,чштва влада народних репу-
блика сазваће најдаље- до 5 јануара 1918 године 
претставнике свих среских и градских (реонских) 
комисија зи СчЈрРчке спискове и дати им упутства 
за њихов рад Ис1о тако комисије за бирачке спи-
скове дужне СУ н а ј д а н до 8 Јануара 1943 године 
одржати састанак са над тежини ру ков одронима на-
родних одбора и службрницима К О Ј И воде бирачке 
списко-ве и дати им подробна упутства за уредно 
вођење и исправке бирачког списка. 

Бр 3825 
30 децембра 1047 године 

Београд 
ПотиреIседник Владе ФНРЈ и 

Претседник Комитета за законодавство и 
изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 

Елззрд Кардељ, с р 

842 
На основу чл 2? ,Уредбе о међусобном плаћању 

у привреди од 21 нов°мбра 1947 године, издајем 

У П У Т С Т В О 

ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О МЕЂУСОБНОМ ПЛА-
ЋАЊУ У ПРИВРЕДИ 

I 
Уз члан 1. — Укључење појединих задруга у 

систем плаћања по уредби пре,ма пропису ст. З, биће 

регулисано посебним упутством До доношења овог 
упутства неће се подносиш никакви предлози од 
стране задруга и задружних савеза у смислу поме-
нутог става. 

II 
Уз члан 3 — Код набавки на терет буџетског 

кредита (акредитива), у з а к љ у ч а н и се мора, поред 
опалог , унети и број партије и позиције, евентуал-
н,о и потпозициЈе, на терет које се врши набавка 

II! 
Уз члан 6. — Плаћања по уредби врше се код 

Народне банке ФНРЈ, Државне инвестиционе банке 
ФНРЈ и њихових пословних јединица градских и ме-
сних штедионица 

Новчана средства (покриће) за исплате обавеза 
имају се обезбедити на редовном текућем рачуну или 
из буџетског кредита (на акредитиву) о року испо-
руке према закључивши (уговору). 

Не сматра се покрићем потраживање по теку-
ћем рачуну које је блокирано и потраживање по ра-
чуну са посебном наменом (рачун добити, рачун га-
ранције и сл.). 

IV 
Уз члан 7. — У налог за наплату фактуре (ра-

чуна) продавац је дужан да унесе: 
1) број и датум закључница (уговора); 
2) брОЈ и назив свог редовног гекућег рачуна; 
3) број и назив редовног текућег рачуна купца 

и назив и место државно-г кредитног предузећа које 
та ј рачун води Ако је купац надлештво или уста-
нова која врши набавке на терет буџетског кредита 
(акредитива), има нав "сти број под којим се код 
држаздог кредитног предузећа води буџетски кре-
дит (акредитив) као и број партије, позиције, евен-
туално и потпозиције; 

4) број, датум и износ фактуре; 
5) број и датум транспортног документа (желе-

зничког, бродског, аутопревозиог итд) по коме је 
извршена отпрема робе, или да наведе на К О Ј И је 
начин извршио испоруку робе или услуге као и дан 
када је то учинио: 

6) изјаву да јемчи да је обрачун У фактури (ра-
чуну) извршен правилно и да је роба отпремљена 
(испоручена) купцу односно услуга изношена нару-
чиоцу тачно према уговореним условима 

Уз налог за наплату продавац треба, поред ко-
пије фактуре (рачуна), да приложи или поднесе др-
жавном кредитном предузећу на увид и дупликат 
трнаспортног документа (железничког товарног ли-
ста, бродског аутопревозног итд,), који ће му др-
жавно кредитно предузеће вратити одмах ити са из-
вештајем о одобрењу. Предузећа за увоз и извоз и 
Решарацрсни завод ослобађају се ове обавезе 

Код наплате фактура крачуна) за утрошену елек-
тричну С Т Р У Ј У И воду, као дан отпреме (испоруке) у 
смислу уредбе има се сматрати пети дан од дана 
читања (установљења) утрошене струје или воде 

Код наплате фактура (рачуна) Репарационог за-
вода и предузећа за увоз и извоз, као дан отпреме 
(испоруке) сматраће се дан када су прикупљени по-
даци потребни за издавање налога за наплату (спе-
цификација и количина робе, цена, корисник) 

Под извршеним услугама у смислу уредбе под-
разумевају се и извршени радови, као на пр - грађе-
вински, монтажни, столарски, молерски и сл Код 
ових радова као дан извршења услуге сматра се 
дан пријема радова по ситуацији (рачуну) од стране 
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наручиоца односно овл-ашћеног лица (надзорног ор-
гана). 

Ако наручилац радова, односно о,влашћено лице 
не прими радове нити изда писмену изјаву да 
ситуацију одбила делимично или у целини, као дан 
извршења услуге сматраће се наредни дан по исте-
ку 15 (петнаест) дана од дана када је наручилац ра-
дова, односно овлашћено лице примило позив за 
даријем радова У том случају извођач радова, под-
неће државном кредитним предузећу налог за на-
плату ситуације (рачуна) без потврде о ппи^м-у ра-
дова. Уз палог за наплату ,приложиће К О П И Ј У ситу-
ације (рачуна), потврду о -предаји оригиналне ситу-
ације (рачуна) наручиоцу и своју изјаву да наручи-
лац ситуацију није оспорио. 

Ситуа,цију (рачун) извршених радова и позив за 
пријем, извођач радова предаје наручиоцу, односио 
овлашћеном лицу, дсставницом или ирепорученим 
писмом уз повратни рецепис. 

Ако наручилац, или овлашћено лице, оспори 
пријем једног дела, радова или изврши исправ,ку 
обрачуна, државно кредитно предузеће исплатиће 
неослорени део ситуације (рачуна), односно испла-
тиће ситуацију (рачун) према исправљеном износу. 

Када продавац наплаћује фа,ктуру (рачун) на 
терет средстава купца коЈа се воде код Државне ин-
вестиционе банке, а сам нема текући рачун код ове 
банке, дужан је да уз налог за наплату приложи 
две копије фактуре (рачуна). У овом случају др-
жавно кредитно предузеће прода,вца доставиће Др-
жавној инвестиционог банци, са налогом (извешта-
јем) о задужењу, И једну К О П И Ј У фактуре (рачуна). 

Наплата фактура (рачуна) до износа од Дан. 
З.ООО.— не мора се вршити по поступку К О Ј И пред-
виђа уредба. Плаћање ових фактуоа може извршити 
непосредно купац, најкасније у року од три дана по 
пријему фактуре, првенствено вирманом преко СЕ ог 
рачуна код државног кредитног предузећа. 

V 
Уз члан 8. — У случају наплате фактуре (ра-

чуна) по прописима овог члана, продавац је дужан 
,да у налогу за наплату наведе рок кад је по за-
пе л,учи иди (уговору) требало да купацпгреуземе робу, 
к?о и да напише изјаву да купац о наведеном року 
робу није преузео. 

VI 

Уз члан 10. — Позив за прибаоЂање покрића 
државно кредитно предузеће шаље одмах на терет 
купца препорученим писмом или доставницом ако 
је к',пац у истом месту. 

Рок з-ј прибављање покрића тече од датума по-
зива 

У случају да атминистративно-оперативни ру-
ководилац нем? текући рачун већ буџетски ак,реди-
тив, за наплату обавезе куп па за коју купац није 
имао покриће у смислу овог члана, државно кредитно 
предузеће блокираће буџетски акредитив, О блоки-
р а н ^ државно кредитно предузеће послаће му од-
мах извештај доставницом или препорученим писмом, 

Административно-оперативни руководилац дужан 
је да се постара да купац што пре обезбеди покри-
ће и да предузме мере против лица која су одго-
ворна за неуредно плаћање. 

VII 
Уз члан 11 — Посебан (рачун на терет кога се 

исплаћује по прописима овог члана државно кре-
дитно предузеће води бес-каматне 

Позив купцу — наредбодавцу да изда налог (бу-
џетски чек) односно изјаву, државно кредитно пре-
дузеће шаље доставницом или препоруче-ним писмом. 

Купац — наредбодавац дужан је да одмах, а 
најкасније у року од осам дана од датума позива, 
изда налог (буџетски чек) односно изјаву. 

О задужењу (исплати) из ст. 5 овог члана др-
жавно кр-едитно предузеће доставиће извештај купцу. 

УШ 
Уз чла-н 13, — За износ пенала из тач. З, тј. кад 

купац — наредбодавац у одређеном року не изда 
налог (буџетски чек) или изјаву, државно кредитно 
предузећ-е задужиће купца — наредбодавца на по-
се-бном рачуну и позваће га да износ пенала одмах 
плати. 

Пенал из тач 4 наручилац инвестиционих радо-
ва платиће ако у року од 7 дана по пријему ситу-
ације (рачуна) не изда потврду о пријему радова 
или не стави писмени триговор. 

Пропис о наплати пенала из тач, 6 односи се на 
з ал оу ге из чл. 22 уредбе које нису посебним реше-
њем Мин-истра финансија ФНРЈ укључене у систем 
плаћања по уредби. 

IX 
Уз члан 14. — Плгћ-ене пенале и друге трошкове 

проузроковало због неуредног плаћања, државна 
привредна предузећа не могу уносити у калгкуЛАЦИЈУ 
већ их књиже као непослов-н-е расходе. 

Ако пенал из тач, 1 и 3 чл. 13 уредбе износи 
мање од Дин. 50.— наплатиће се 50.— динара. 

X 
Уз члан 15. — На' неоспорним фактурама (ра-

чунима) продавац ставља потписану изјаву да ку-
пац по фактури није учинио никакав -приговор/ 

У случају кад фактура нпЈе била достављена 
купцу, продавац је дужан да ку фактуру (рачун), 
заједно са К О П И Ј О М пошаље одмах препсручено уз 
повратни рецепис односно доставницом Купац ће на 
К О П И Ј И фактуре дати сагласност за исплату К О Ј У ће 
вратити продавцу Ако продавац не прими сагла-
сност у року од 8 дана од дана пријема фактуре 
од стране купца, упутиће предмет државној арби-
тражи. 

XI 
Уз члан 1/, — По пријему одлуке арбитражног 

већа или сагласности продавац доставља налог за 
наплату државном кредитном предузећу .по пропису 
чл. 7 уредбе. 

ХИ 
Уз члан 21 — По не ли кв ид ир ап им налозима за 

наплату фактура, К О Ј И се затегну код државних кре-
дитних предузећа после стлтп?ља цо снагу ове уред-
бе, а издати су до 31 децембра 19-47 године по про-
писима Уредбе о међусобном плаћању обавеза др-
жавних привредних п о д у з е ћ а , надлештава и устано-
ва од 4 априла 194? године, државна кредитна пре-
дузећа извршиће наплату (задужења) по прописима 
Уредбе о међусобном плаћању у -привреди од 21 
новембра 1947 године. У поступку наплате ових на-
лога неће се примењивати чл. 13 уредбе 

ХТП 
Наплата железничке и остале возарине не мора 

се 'вршити по посту.пку прописаном уредбом и овим 
упутством Ако се плаћање железничке и остале во-
зарине не врши по поступку који предвиђа уредба, 
плаћање се има вршити прве-нствено прецртаним 
(базираним) чеком 
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Прописи уредбе и овог упутства примењиваће се 
и код поступка наплате прецртаних (барираних) че-
кова, издатих по горњем основу, у случајевима када 
на рачуну издаваоца ( грасанта) нема покрића. 

ХЈУ 
Остаје и даље на снази „Наредба о начину пла-

ћања од стране Југослпвенске армије за испоручену 
ЈОЈ робу или извршене услуге број 13202 од 17 апри-
ла 1947 године („Службени лист ФНРЈ" бр 33 од 22 
ал,о ила 1947 године) с тим, што продавац доставља 
налог за наплату фактуре (рачуна) ОНОЈ пословној 
јединици државног кредитног предузећа код које 
он има редован текући рачун, у смислу прописа чл. 
7 уредбе и ово-г упутства, 

XV 
Ово упутство има ге примењивати од 1 јануара 

1948 године Од тога дана престају да важе упут-
ства, наредбе и овлашћења издата на основу Уред? 
бе о међусобном плаћању обавеза државних при-
вредних предузећа, надлештава и установа од 4 апри-
ла 1047 године. 

VII бр. 559! 0 
25 децембра 1947 године 

Београд 

Министар фина-нсија, 
Сретен Жујовић, с. р, 

843 

На основу члана 42 Основне уредбе о пр ина д у -
жностима савезних државних службеника, на пред-
лог Министра саобраћаја, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

0 ПОТВРДИ ПРИВРЕМЕНЕ ВАЖНОСТИ ПРОПИСА 
О ДОДАЦИМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА СЛУ-

ЖБЕНИКА У РЕСОРУ МИНИСТАРСТВА 
САОБРАЋАЈА 

Г . - У смислу члана 42 Основне уредбе о при-
надлежностима савезних државних службеника поо-
дужуЈе се до 31 децембра 1947 године важност сле-
дећих прописа са свима Д О Ц Н И Ј И М изменама и допу-
нама: 

' 1) одлуке Министра финансија ФНРЈ о одређи-
вању ломећи курсистима и хонорара руководиопима 
кчпсева и наставницима курсева и стручних школа 
М.ф бр. 6819 од 24 септембра 1946 године; 

2) решење кз дневницама за службена путовања 
и теренском додатку службеника и радника савезног 
Министарства сао-браћаја и подручних му јединица 
М с бр. 73600/46, уколико се односи на теренски до-
датак службеника: 

3) мешење о исплати теренског додатка и днев-
ница за службено путовање службеника и радника 
савезног Министарства саобраћаја запослених на 
трасиоању, обнови и реконструкцију-железница Т.Д. 
бр. 5651 од 18 априла 1947 године уколико се од-
носи на теренски додатак службеника; 

4) решења о дневницама за службена путовања 
и теренском додатку службеника и радника Главне 
управе речног саобраћаја и подручних јој јединица 

при Министарству сао.браћаја ФНРЈ М С бр 88739 од 
1 октобра 1946 године, уколико се односи иа терен-
ски додатак службеника; 

5) решења о исплати теренског д,одатка и днев-
ница за службено путовање службеника и ра аника 
Генералне дирекције државног речног саобраћаја за-
послених на снимању и обележава ју пловног пута, 
багеровању, вађењу пловних об'еката, к^о и на гра-
ђењу и обнови грађевинских објеката М с бр 15016/ 
47 од 7 августа 1947 године, укс лико се односи па 
теренски додатак службеника; 

6) правилника о премијама за високи квалитет 
огранака локомотива за време прања Г.Д.бр. 6200 од 
14 јуна 1947 год,ине; 

7) правилника о премијама за уштеду горива и 
мазива на локомптивама Т.Д бр 7716 од 14 јуна 1947 
године, с тим да се проценти обрачунава 'у од ппина-
днежности које су службеници имали пре 1 октобра 
1947 године; 

8) услова за акордно извршење и н а г р а ђ и в њ е 
пројектантских послова за грађевинске ратове Глав-
не дирекције грађења железница бр 220/47 од 10 
мзрта 1947 гол нпр и Генералне ^ р е к ц и ј е речног са-
обраћаја бр. 15930 о-д 10 јуна 1947 године; 

9) одлуке Министра саобраћаја за исплату пре-
мија за коришћење старог метала за израду мостов-
ских конструкција М.с бр. 13820 од 20 августа 1947 
године; 

10) решења о регулисању принадлежности ма- -
шинског особља и километраже возног и ма пев ир-
ског особља ГУЖ бр. 12717/45 од 1 августа 1915 го-
дине; само уколико се односи на исплтау ки ло-ме-
траже возних службеника (возног и машинског осо-
бља за отворену пругу); 

11) решења о километражи возног особља које 
путује у иностранство ради превлачења возова пре-
ко државних граница до станице смене саобраћаја 
Министарства финансија ФНРЈ бр. 7094/47 од 19 
марта 1947 године; ' 

12) одлуке о накнади за рад под водом Мини-
старства финансија ФНРЈ бр. 3910/45 од 2 јуна 1915 
године; 

13) решење о наградама спроводницима пловила 
кроз сектоо Раче на рец,и Сави ТУРС бр. 23493/43; 

14) правилника о акор ди им премио ма односно 
додацима за рад на вађењу потопљених пловила, 
који је скопчан са нарочитим напорима и опасношћу 
(„Службени лист ФНРЈ" бо. 46/46); и 

15) привременог правилника о споредним припад 
длежеостима службеника саобраћа шо-транспортне 
гране у цивилном ваздушном с а о б р а ћ а ј М ебр. 
12594/47 од 7 маја 1947 године. 

П. — Ова наредба ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службено-м листу Федерат,ивне Народна 
Републике Ју-гослав ије". 

у К. бр. 3791 
27 тецембра 1947 године 

Београд 

Претседник 
Комитета за законодавство и изградњу, 

народне власти Владе ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 
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844 
На основу чл. 22 Закона о конверзији предрат-

них унутрашњих државних дугова и обавеза, а У 
вези са чл. 8 и 13 тач. 5 истог закона издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О БРИСАЊУ ПРЕДРАТНИХ ДРЖАВНИХ ДУГОВА 
И ОБАВЕЗА ПРЕМА ДРЖАВНИМ НАДЛЕШТВИМА 

И УСТАНОВАМА 

Државна надлештва и установе брисаће у св-о-
јим књигама потраживање с д државе из основа под-
нетих хартија од вредности за конверзију као и ис-
траживања по чл. 2 тач. 2 Закона о конверзији пред-
ратних унутрашњих државних дугова и обавеза. 

Ова наредба ступа на снагу даном објављивање у 
„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југослваије" а извршиће се под 31 децембром 1947 
године, с тим да се о шаком брисању извести Др-
жавна инвестициона банка ФНРЈ — Дирекција ду-
гова. 

Бр. 54907 
25 децембра 1947 године 

Београд 
Министар финансија-, 
Сретен Жујовић, с, Р̂  

845 
На основу чл. 37 Закона о уређењу и деловању 

кредитног система издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОДОБРЕЊУ ПОТРОШАЧКИХ КРЕДИТА 
ГРАЂАНИМА 

I 

Кредитна предузећа -могу одобравати грађанима 
пјрвенствено радници.ма, нам-ештеницима и службени-
ци ма краткорочне кредите4 за подмирење потреба 
каде прелазе њихова расмо^вжива средства, уз уоби-
чајене услове у следећим случајевима: 

1) За набавку зимнице, огрева, одеће и обуће, 
кад и у случају болести личне ,и у породици, закљу-
чења брака. порођаја и смрти, и то: 

а) по правилу до износа о-д 5.009.— (лет хи-
љада) дин-ара, и 

ф) изузетно до 10.006.— (десет хиљада) динара 
када за то ностоје аиравдаки разлози; 

2) За случај других ванредних и важних нетреба 
само до 15.000,— (петнаест хиљада) динара; т 

3) Месна кредитна предузећа могу одобравати 
и зајмове на залогу ,цзагсшемости и ручну залогу д̂ о 
највишег износа о д 10.000.— (десет хиљада) динара. 

II 

Кредити до 5.000.— (пет хиљада) динара одобра-
ваће се на најдужи рок од једне године, а остали 
до две године. 

Каматна стопа но овим кредитима износи 5% 
годишње (Наредба 'о каматним сто.пама по активним 
пословима државних кредитних предузећа VII бр. 
20266/47 „Службени лист ФНРЈ" бр. 45/47). Поред 
ове ка.матне стопе кредитна предузећа могу напла-
ћивати код зајмова на залогу драгсцености 3% (три 
од сто) и код зајмов.а на ручну залогу 4% (четири 
с д сто) на име трошкова годишње. 

III 
Кредитна .предузећа тражиће обавештење и ми-

шљење синдикални^ подружница ако се ради о рад-
ни,ци м-а, намештеницима и службеници,ма. а за остале 
грађане могу тражити-од месних народних односно 
градских (рејонских) извршних одбора потребно 
мишљење или препоруку, К О Ј И објективно оцењују 
.моменте важне за утврђивање оправданости кредит-
них 'захтева. 

IV 
Потрошачки кредити могу се одобравати искљуп 

чиво до висине контингената предвиђених за ову; 
врсту кредита кредитним планом,, с тим да државна! 
месна кредитна предузећа -могу до доношења к р е ј 
дитног плана за 1948 годину за ову сврху користити! 
и средства прикупљена у њиховом делокругу. 

V 
Ова наредба ступа на снагу даном објављивању 

у „Службеном л и п у Федеративне Народне Републике! 
Југославаје" К О Ј И М даном престају важити све раније! 
наредбе о п о т р о ш а ч е м кредитима. 

VII бр. 56902 
26 децембра 1947 године 

Београд 
Министар финансија, 

Сретен Жујовић, с. р. 

846 
На основу чл. 2 тач. 8 Уредбе о преносу послова 

Управе за мере и драгоцене метале у надлежност 
Савезне планске комисије и министарстава трговине 
и снабдевања народних република, преписујем 

Т А Р И Ф У 

О НАПЛАТИ ЖИГОВИНЕ И ОСТАЛИХ НАКНАДА 
ЗА ПРЕГЛЕД И ЖИГОСАЊЕ МЕРИЛА И ДРАГО-

ЦЕНИХ МЕТАЛА 

Члан 1 
За први или повремени преглед^ и жигосање 

мерила и 'вирова за мерење, оверавање, испитивање 
система, затим за испитивање чистоће 'Предмета од 
драгоцених метала, хемиске анализе итд наплаћује 
се жиговина односно накнаде према одговарајућим 
ставовима ове тарифе. 

I. — ЖИГОВИМА 
Члан 2 

Жиговина износи: 

А) Мерила и справе за мерење дужине, дебљине 
и површине 

1) Мерила дужине: 
од 20 до 5 метара 20— дин 
од 2 и 1 метра 10.— „ 
од б и 2 дециметра 5.— „ 

2) Коњске мере — — — 5.— „ 
3) Мерила дебљине: 

од 2 и 1 метра 10— „ 
мање од 1 метра — 5.— „ 

4) Справе за мерење дужине 100— „ 
5) Справе за мерење површине 100— „ 
За прецизна мерила дужине на,плаћује се дво-

струки износ предњих' тарифних ставова. 
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Ови ставови на-плаћују се без обзира да ли је 
мерило дужине или дебљине снабдевено с једном 
или са више -подела 

Б) Мерила и справе за мерење течности? и силних 
материја 

1) Обична м-ерила за мерење течности и сипких 
материја: 
од 1 са-нтилитра дс 1 литра — 3.— дин. 
од 2 до 5 литара 
од 10 до 50 литарз 20.— „ 
од 1 хектолитра — — — 30.,— „ 
преко 1 хектолитра — — — 35.— „ 

2) Стаклени балони: 
до 6 литара З,— дин. 
преко б до И литара — — — 5.— ^ 
преко 11 литара — — — 10.— „ 

3) Каце за ком, за сваки хектолитар 
запремине —- — — — — 30.— „ 

4) Канте за млеко: 
од 1 до 5 литара — — — '5.— дин,. 
преко 5 до 10 литара — — 10— „ 
преко 10 литара — — — — 20.— „ 

б) Мерила за млеко: 
до 5 литара — — — 20— дин. 
?1реко 5 до 10 литара — 30.— „ 
-за сваких даљих 10 литара још .по 10.— „ 

6) Справе за мерење течности: 
а) са посудама за мерење, за сваку посуду: 

до 2 литра 10 — дин. 
преко 2 до 5 литара 30.— „ 
преко 5 до 50 литара — — 60.— „ 
преко 50 до 150 литара 100.— „ 
преко 150 литара — — 150.— „ 

б) еа механичким направама за мерење, пропусне 
способности у 1 минути. 
до 30 литара 50.— дин. 
ир еко 30 до 150 литара 150-— з, 
преко 150 литара — 200— „ 

7) Оквири за мерење дрва: 
до 2 квадратна метра — — 20.— дин. 
преко 2 квадратна метра — — 30— „ 

В) Крчмар ски судови 
Крчмарске боце и чаше за точење алкохолних 

пића, млека и других напитака, по комаду 1.— дин. 

Г) Бурад 
Бурад обична или иивска. за сваких 100 литара 

запремине — динара. Остатак мањи од 100 лита-
ра рачана се за пуних ИО литара. 

Д), Тегови1 

од 50 До 10 килограма 10— дин. 
од 5 до 1 килограма —- — '5.— „ 
од 50 декаграма до 1 грама ' 2 — „ 

2) ка прецизне тегове наплаћује се: 
од 20 килограма до 1 грама дво-

.струки- износ горњих тарифних 
ставова, а за тегове од 500 ми- -
лиграма дс 1 милиграма 3— ди-н. 

3) жиговина за преглед и жигосање специјалних 
тегова иста је као и за обичне тегове; 

4) за караше тегове наплаћује се иста жиго-
вина као за прецизне тегове. 

Ђ) Ваге 
1) Ваге попречнице са једнаким и неједнаким 

крацима, ваге са зделицама одозго, кантари брзаци 
и мосне ваге: 

до 20 кг јачине — — 20.— динара 
100 кг 
200 кг 
500 кг 

1000 кг 
50ОС кг 

10000 кг 
20000 кг 
40000 кг 

30.— 
40.,— 
50.— 

100.— 
200.— 
ЗОО.— 
400.— 
500.-

лреко 40000 кг јачине за сваких даљих (пуних или 
започетих) 1000 кг још по 100.— динара. 

2) За преглед и жигосање нагибних вага и вага 
са нагибном на-правом, наплаћује се до закључно 
500 кг јачине троструки износ, а преко 500 кг јачине 
двоструки износ жиговине по тач 1. 

3) На прецизне ваге наплаћује се, по комаду, 
двоструки износ жиговине утврђене у тачкама 1 
односио 2. 

4) Код вага за специјалне сврхе. -са а у т о м а т с к и 
направом за мер-ење једнаких количина (аутоматске 
ваге за мерење кабастих или зрнастих, силних ма-
терија као: жито, брашна, сировог шећера цемента, 
шљунка итд.) жигови,на се утврђује овако: 

а) за ваге којима се мери само једна врста 
материје: 
до 100 кг јачи-не 100— динара 
до Ш) кг Јачине — — — 200 — 
преко 500 кг Јачине за сваких даљих (потпуних или 
за-почетих) 100 кг још по 50— динара 

б) за ваге којима се мери више врста материја 
на-плаћује се, за сваку даљу врсту материје, за 50% 
већа жиговина од утврђене по тач. а. 

Е) Плиномери 

Пропустивости до 0.5 кубних метара на час 20.— 
ди-нара; 

Пропустивости до 4 кубна мет?ра на час 50 — 
динара; 

Пропустивости до 15 кубних метара на час 80.— 
динара; 

Пропустивости до 100 кубних метара на час 120.— 
динара; 

Пропустивости веће од 100 кубних метара на час 
200.— динара; 

Жј Водомери 
Пр ону стив ости до 20 кубних метара на час 30 — 

динара; 
Пропустивоети до 100 кубних метара на час 

100.— динара; 
Пропустивости ло 1000 кубних метара на час 

120.— динара; 
Пропустивости до 10000 кубних метара на час 

150.— динара; 
Поопустивости веће од 10000 кубних метара на 

час 800.— динара. 
За кемпион?не Бодом^ре наплаћује се жиго-

вима, која одговара збиру жигопине за оба в о л т е р а , 

3) Таксиметра 

Такса-метри — — — 
П Р Е Н О С Н И механизми 

Динара 
100.— 

20.— 

И) Струјомери 
1) Основни тарифни ставови за струјомере са 

једним системом за мерење до напона 500 волти, без 
обзира на врсту сгруЈе и периодичан ост: 

Динара 
до 10 ампера 20.— 
преко 10 до 50 ампера 40.— 
преко 50 до 200 ампера — 60.— 
преко 200 до 500 ампера 120.— 
преко 500 ампера — 250.— 
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2) За напоне веће од 500 волти П О В И С У Ј У се ста-
вови под тач 1): 

за напоне д,о ЗОО!) волти са 100%, 
за напоне преко 3000 волти са 200%, 
3) За струјомере са два и више система за ме-

рење повисују се ставови по тач. 1 са 100% 
4) За с т р у ј о м е р са две или више тарифа, затим 

еа универзалне струјомер е (са више нс'мин али и,х 
аодпеража односно волтажа), за чструЈомере са на-
пр ш о м за кочење, као и за све струјомере са по-
моћним направама повисују се ставови под тач, 1 
Са1 50%. 

5) За прецизне струјомере повисују се ставови 
(под тач. 1 са 100%. 

6) За струјомере који се испитују заједно са 
т,рансформаторима или отпорима, који нису уграђени 
у оклоп струјомера, повисују се основни ставови 
лсд тан. 1 са 50%. 

7) За трансформаторе који се испитују одвојено 
од струјоадера наплаћује се за сваки трансформотор 
односио за сваку фазу код вишефазних трансфор-
матора: 

а) за ир ане формате ре струје до 500 А у при-
марном колу ШО динара; 

за трансфснрм-аторе струје преко 500 А у примар-
ном колу^ 200 динара; 

б) за трансгоорматоре пал о-на до- ЗСЗФ V у при-
марном колу 100— динара; 

за трансфер маторе напона преко 31001 V у при-
марном меду 200.— динара. 

Напомена: 
1) Код струјомера са више система за мерење 

са нул-во^см као основ за и з р а ч у н а ање повишице, 
по тач. 2, узима се напон између једног главног 
воза и нул-вода (на струјомеру означени нижи на-
пон). 

Струјоадери за једносмислену струју за три вода 
сматрам се као да имају два система. 

2) Као основ за израчунавање жиговине за уни-
(всрзалне струјомере по 1ач. 4 узима се највећа ам-
оеража односно волтажа. која је на струјомеру оз-
на^ ега. 

3) Као- основ за израчунавање жиговине по тач. 
6 и 7 за струјом ере са трансформаторима или втпо-
рима, узима се већа јачина и напон струје, који су 
забележени иа траисфор-маторима односио отпорима. 
П о в и ш и ^ по тач 6 узима се само једанпут, без об-
зира на број и врсту трансфер матора односно отпо-
ра, ко,и струјомеру припадају. За струјсмере 
се испитују одвојену од трансформатора. као основ 
за израчунашање жиговиее служиће редуцирана Ја-
чина и капон струје за које је ств ао но струјомер' 
грађен и који су ла њему забележени. 

4) Све повишице по предњи.м тачкама 2—6 узи-
мају се од .основног става по тач. 1 свака з а ј е б е 
и независно једна од друге. Жиговина се састоји од 
кхповнога ст ша. и збира ових повишица. Повишица 
по тач. 4 узима се само једанпут, без обзира колико 
помоћних направа струјомер има. 

ј ) Предмети од злата, сребра н платине 
Динара 

1) За предмете од злата, по граму 5 — 
2) За предмете с а сребра, по граму 0.50 
3) За предмете од платине, по граму 5.— 
Сваки започети грам сматраће се као цео. Ат 

се у исти мах поднесе више предмета од истог дра-
гоцено.г метала, жигогина се напла-ћује према У К У П -

НОЈ тежини поднетих предмета. Код предмета са-
; стављених од више делова различитих метала, жиго-
'вина се наплаћује за сваки метал посебно, сразмерно 
' тежини саставних делова На саставне делове од 
^простих метала и материја као и на оковано кач 
^ меље не наплаћује се жигоаина. 

За предмете од драгоцених метала, спремљене 
за извоз, наплаћује се жиговина од динара но 
комаду. 

II - НАКНАДЕ 

Члаи 3 

А) Испитивање система мерила и справа за мерење 

Динара 
а) за испитивање система — — 200.— 
б) за допунско испитивање система — 100.— 
Наполеона; За испитивање система само- помоћ-

ни.х напра,ва наплаћује се накнади зл допунско испи-
тивање система. Уколико би се тражило испитивање 
једне помоћне на,праве за справе различитих вели-
чина или врста, наплаћује се накнада за допунско 
испитивање система само једанпут. За испитивање 
система справа ко,;е се међусобно разликују сама по 
величини или само незнатно у изради појединих 
делова, а припадају истом фаб рик ату или под.носе 
се истовремено на испитивања система, ги ап 72 ћује се 
само- Једанпут накнада за испитивање система, 

Вј Оверавања и осталу испитивања 
1) За оверавање уређаја за поштивање вФдамера, 

плиномера, буради итд.: 
Динара 

за уређаје са кот лом до 103 литара 108 — 
по еко 100 до 000 литара 200.— 
преко 600 до 1000 литара - . ЗОО.-
преко 1000 литара за оваких (пуних иди за-

почетих) 100 литара ЈОШ пу — 10 — 
2) За преглед уређаја за испитивање струјом ера: 

Динара 
еа уређај за испитивање струјом ера са два 

система за мерење — — 200.— 
за уређај за испитивање с т р у ј о м е р са 

више система за мерење — 500.— 
3) За мерења, испитивања и опите вршене у ко-

рист науке, ин ду етри :е и занатства за које се, по 
природи рала, не мо а с унаппед сдп еи итп величина-
накнаде, у п у т и ћ е директор Савезно,г урота зл ме^е 
и драгоцене метале, од случаја до случаја величину 
накнаде коју треба нанлгтити. 

Вј Накнаде за анализе 
Динара 

а) еа анализе легура од злата гво ШО —-
б) за анализе легура од сребоа по 30—1 

в) за анализе легура од платине по — 103.—-

Г) Лешархпа 

Ак/01 се иа преглед поднети струјвмери и бурад 
ке подигну један дан после заказаног река, напла-
ћује се, за сваки дан лежарина, и то: 

Дина-ра 
за сваки струјме^ — — 1.— 
за свако буре од хектолитар оке запремине ио 2.— 

Остатак мањи од хактолитра рачуна се нао цес! 
хектолитар. 

Ш, — РАД НА ЛИЦУ МЕСТА 

Члан 4 
Кад странке траже да се рад ,на прегледу мерила, 

оверавању справа, испитивању система итд. изврши 
изван сталних или привремених просторија установе, 
која контролу врши, дужне су: 

1) да се обрате писменом и прописно таксирансед 
молбом, установи у чији дел округ, рада спа,да, т а ф - , 
шење дотичног посла; 
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2) да у свим случајевима рада на лицу места 
ставе службенику бесплатно на расположен^ за рад 
прикладне просторије, потребну радну снагу, матеси-
јал или енергију (воду, плин, струју, дрво, угаљ 
итд") потребну при испитивању; 

3) да накнаде све трошкове око преноса справа 
потребних при испитивању из сталних или привре-
мених просторија установе на лице места и натраг,и 

4) да накнаде службенику путне трошкове и 
дневнице. 

Члан 5 
Ако више странац, које станују на подручју Је-

дног места у заједничко^ м злчзи траже преглед и 
жи.госање мерила на лицу места, сносиће заједнички 
све трошкове предвиђен.1 у чл. 4 'ове тарифе, 

IV. — ОСТАЛИ ТРОШКОВИ И ДУЖНОСТИ 
СТРАНАКА . 

Члан 6 
Поред жигосане, накнаде: и трошкова, прописа-

них у чл. 2—4 све тарифе, странке су дужне сно-
сити и оре трошкове' 

1) публико?т кп технч-ких описа и ко иструктив-
них пам р п Ој обртних С^ПМа нери лп; 

2) помоћне сатне снаге, те-ч.а буде потребна 
при раду на ^спм!ивању система мерила ^ли при 
мерењима, ислиткззњима и опитима вршеним у ла-
бо-раторији Савезног уреда га мере и драгоцене ме-
тале за нпу1"' е пчи нчд устгчс^е сврхе; 

3) за игле л, јал и е^српЈу (воду, плин, струју, 
дрво, уга ла И" Ч ) потпебг.у Т.,-И П Г Д О В ^ М З П О тач. 2 

ако се ти ПОЈ ови ноше у лаоооато.оији Савезног 
уреди за м-^е и /.рагониче летеле; п 

4) за о т п и с у , д о г р е ј у и пзх^згње, на преглед 
и испитивање ппдпегнх п е р т а и сппава за мерење; 

V. — НАПЛАТА И О Б ? Л Ч / И \ З А 1 Б Е ЖИГОВИНЕ 
И ПАК1 ЈАДА 

Мл ЈП 7 

Жиговима и накнаде наплаћују се о 1 странака 
унапред Од с^ога се изузчи^чу обична буоад, ливена 
бурад преко ли 1 ора, Ј ^ Л Ј О . ек,1 мехалч и накнаде 
из чл. 3 тгч 3 сг '-Ј, за које .-.ј се жпгозчна напла-
ћивати после и ^ р м е ^ . г ЛЈЈСТ -Г Ј, али пре него што 
се изчпши жигосање 

Наплата леж^пчне в 131л; се кое него што се 
страсти из 1?, V гдегде,сма н . з жигосана 'бурад ол-
носно струјоме.р''! 

Жигозину, н г ' - а д е и ^е^ЈЛЧну по чл. 2 и чл 3 
тан. А—3 св? т ^мЛе ист.'"; '1? странка на имовне 
рачуне у,шлисттр : г ' в 1 т ^ о м . л си, б е в а њ а или 
министарства (Мтопг тја ^ар-пт-их република. 

Саве,зни ум ед за пери и ..расцепе пола-
гаће своје приходе V с п ч л савезног буџета 

Чл.н 8 
Жиговима за п р е п е д и жигосање морила и пред-

мета од зл п а , сребра и и л и јнс, на.с.аде за испи-
тивање система пор-ла, зт оз°пзвање апарата, ин-
ст,румена!а итд. обпачунзваЈу се по следећим призна-
ница:^ коЈе су означене зимским бројевима, и то: 
признаница I — за по оглед и жигосање мерила и 

справа за меоење, 
м II — за преглед и жигосање воломера, 

плиномера и таксаметора, 
„ Ш — за преглед и жигосање буради; 
„ IV — за преглед и жигосање пзе"мета 

од злата, сребра и платине; 
м У - з а преглед и жигосање струјомера; 
„ VI — за испитивање система мерила, ра-

зна оверавања итд. 

Ове се признанице попуњав.ају: 
а) за приватне странке у дупликату; оригинал 

признанице издаје се странци а копија остаје у уста-
нови ради обрачуна; 

б) за државна привредна предузећа, државне 
установе и надлештва, п р и в р е д а п р е у з е ћ а инва-
л и д н и х оргасгизаци-а задружне пословне савезе и 
остале задружне организације у трипликату Ориги-
нал признанице издаје се власнику мерила, једна ко-
пија државном к.редитном п.редузећу (код кота Је 
'СТЕ рен чековни рачун у корист кога се уплаћује' 
жиговина). а друга коли Ја остаје у устане ви ради 
обрачуна. 

Члан 9 

Уплата жиговине и осталих накнада врши се 
овако' 

1) Приватне странке уплаћују помоћу покорних 
уплатница, и то: 

а) ако сто анка донесе мерила у сам,о Нел лс "цг ао 
или средиште повременог прегледа, службе'- ик ће 
еш л,ици предати попуњену чековну уплатницу да 
разрезани износ сама уплати на пошти; 

б) ако у месту где се врши рат нема п иште, 
службеник ће примити жиговину у готовом нслму ^ 
положиће га на чековни рачун одмах по доласку у 
место где има поште; 

в) ако би странка поштанском у путни ипм доста-
вите односну жиговину или накнаду, навешће се она 
у благајнички дневник депозита, а затим чектвном 
уплатницом положити на чеко.вни рачун: и 

г) ако се тачан износ жиговине или накнаде не 
би могао унапред утврдити, странка ће положити 
приближни износ, као депозит КОЈИ ће се обрач\нати 
одмах по завошетку радк 

По уплати жпговине и осталих накнада, странка 
је дужна да преда признаницу чековне уплатнице 
установи од које је уплатницу примила У замену 
за њу примиће службену призна-ницу г наплаћеном 
износу (оригинал признанице по чл 8) 

2) Државна привоедна предузећа државне уста-
нове и надлештва, привредна предузећа инвалидних 
организација, задружни пословни савези и остале за-
дружне организације уплаћују помићи/ чекгвттих у-
планина или випманом по постојећим пре носила о 
међусобном плаћању обавеза државних н-п кп редних 
предузећа, надлештава и ус^апога 

Члан 10 

Савезни уред за мере и драгоцене метале ко Ј-
троле мера и драгоцених метала и контроле етру',о-
мера, састављаће о износима наплаћен им на НАЈС 

жиг оди не и осталих н а к и т а месеч,ни обрачун при-
хода 

Контроле мера и драгоцених метала и контроле 
струЈОмера подносиће сво1е месечне пблачуне при-
хода за протекли месец министарстнима трговине и 
сн т.б чеп ања народних република најдаље до 10-ог 
сваког месеца ради прегледа и књижења прихота. 

Месечно.м обрачуну прихода приложиће се све 
употребљен е копије признаница I—VI са :тпи зна пи-
цама чексвних уплатница 

Члан 11 

За мерила и справе за мерење наплаћује се жи-
говина и накнада по О В О Ј тарифи сваки пут кад се 
узму у поступак, ради прегледа и жигосања, испи-
тивања система, оверавања итд Оне се нап,лаћују и 
онда ако мерила и справе за мроење не би И С П У Н И Л И 

постављене услове, па се нежигосане и неоверена 
врате или се испитивање система не заврши одобре-
њем система 
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VI. — ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ЖИГОВИНЕ 
И НАКНАДА 

Члан 12 
Жиговина се не наплаћене. 
1) ако се на први поглед, без употребе било как-

вог инструмента или средства, покаже да се мерило 
не може жигосати; 

- 2) ако мерила и справе за мерење стигну разби-
јена или се разбију приликом прегледа односно жи-
госања; 

3) за прежигосавање коЈе се врши на новим ме-
рилима, ко'.,а се налазе на стоваришту ради продаје; 

4) за оне предмете од злата, сребра и платине, 
који се због ненрописне чистоће, или састава не би 
могли снабдети жигом чистоће или који буду пони-
штени; 

5) на оне саставне делове од простих метала или 
других материја које би се налазиле на предметима 
од драгоцених метала као и на сковано камење; 

6) за прегледана али због- неиоправности одба-
чена стаклена мерила, боце, судове и балоне када 
се они жигошу у фабрикама стакла; 

7) за обичну бурад која пропуштају воду услед 
чега се не мо,же одредити запремина. 

Члан 13 
Накнаде се не наплаћују: 
1) за накнадна испитивања одобрених система 

мерила и справа за мерење у сврху коначног утвр-
ђивања њихове упс-требљивости у јавном саобраћа^ ; 

2) за испитивање система које се врши само на 
основу прегледа нацрта или прорачуна; и 

3) за оверавање мерила, справа за мерење, апа-
рата итд. ако се на први поглед, без употребе било 
какво,г инструмента или помо-ћног средства, покаже 
да се не може оверити. 

VII. — ПОПУСТ 

Члан 14 
На жиговини по чл. 2 тач, А—И ове тарифе мо-

же се одобрити попуст од 20% када се преглед и 
жигосање мерила и справа за мерење, боца, судова 
и буради врши у сталним или повременим еколози-
турама контроле мара и драгоцених метала односио 
контроле струјомера. 

VIII. — ПОВ,РАЋАЈ ЖИГОВИНЕ И ОСТАЛИХ 
НАКНАДА 

Члан 15 
На повраћај жиговине и осталих накнада, напла-

ћених по овој тарифи имају право странке, које су 
уплату извршиле, саме у овим случајевима: 

1) ако ниЈе извршен службени рад за који је"" 
наплата извршена; 

2) ако је погрешком странке или службеника 
уплаћена већа жиговина, накнада или лежарина нега 
што \е требало; и 

3) у свим оним случајевима побројаним у чл. 12 
и 13%у којима Је жиговина била унапред положена, 

Члан 16 
Молбе странака за повраћај жиговине и накнаде, 

упућује се установи, која их је наплатила. 
Молбе ће се узимати у поступак само онда, ако 

се: 
а) молби приложи признаница о извршено^ на-

плати; и ' 
б) молба поднесе у року од 30 дана од дана на-

плате. 

IX. — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17 

Министарства трговине и снабдевања народних 
република и Савезни уред за -мере и драгоце,не ме-
тале, водиће евиденцију остварених прихода подруч-
них установа. 

Члан 18 
Ова тарифа ступа на снагу 1 јануара 1948 го-

дине са К О Ј И М даном престаје да важи тарифа број 
771 од 15 априла 1946 године. 

Бр. 8184 
25 децембра 1947 године 

Београд 
1 Претседник 

Савезне планске комисије, 
Андрија Хебранг, с, р. 

Претседништво Владе ФНРЈ, по сравњењу са 
изворним текстом, установило је да су се у Уредби 
о лучким накнадама, објављеној гу „Службеном листу 
ФНРЈ" бр. 100/47, поткрале ниже наведене грешке, 
те даје следећу 

И С П Р А В К У 
УРЕДБЕ О ЛУЧКИМ НАКНАДАМА 

1) У члану 1, став 1, први ред, иза речи: 
„преко 10" уместо „БРТ" треба да стоји „НРТ". 

2) У члану 13, став 1, тачка 6, уместо речи 
„бротови до 10 ВРТ" треба да стоји „бродови до 
10 НРТ". 

Бр 6675. — Из Претседништва Владе ФНРЈ, 
27 децембра 1947 године. 

Министарство финансија ФНРЈ, по извршеном 
срвањењу са изворним текстом, установило је да су 
се у Четвртим изменама и допунама Привремене та-
рифе пореза на пр-омет производа, ко^е ^ отштам-
пане као додатак .,Службеног листа ФНРЈ" бр. Ш 
од 31 децембра 1947 године, поткрале ниже наве-
дене грешке и даје следећу 

И С П Р А В К У 

ЧЕТВРТИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРИВРЕМЕНЕ 

ТАРИФЕ ПОРЕЗА ИА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 

1) У Тбр. 307 тач. 2 место стопе „4" траба да 
стоји „24"; 

2) у Тбр. 317 тач. 1 у наименован^ робе места 
„очешљаном треба „од чешљаног"; 

3) у Тбр. 319 место „4е" треба да стоји: „4ђ"; 
4) У Тбр. 464 према тан. 3 у рубрици 4 место 

знака —,,— треба да стоји: „цена производње"; 
5) у Тбр. 638 према тач. 11 место стопе „25" тре-

ба да сто-ји „35"; 
6) у Тбр. 715 према тач. 1) треба да стоји стопа 

7) у Тбр. 7 Б Тарифе нова тачка Примедбе обе-
лежена је са „1" а треба са „11". 

II бр. 56160. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 31 децембра 1947 године. 
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У К А З 

На основу тач. 10 чл. 74 Устава, а иа предлог 
Владе Федератирне Народне Републике Ј у г о с л а в ^ 
Президијум Народне скупштине Федеративне Народ-
не Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се опозове и разреши досадашње дужности 

др Рајко Ђермановић, посланик И/2 положајне 1руне 
у Стокхолму. 

У. бр. 2524 
25 де,цембра 1947 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослвије 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с, р, др Иван Рибар, с. р. 

У К А З 

На основу тач, 10 чл. 74 Устава, а на предлог 
Владе Федеративне Народне Републике Југослава^. 
Президијум Народне скупштине Федеративне Народ-
не Републике Југославије - ' 

р е ш и о ј е 
да се за посланика Федеративне Народне Репу-

блике Југославије у Стокхолму именује Душан Бра-
тић, Министар правосуђа Народне Републике Србије. 

У бр. 2526 
25 децембра 1947 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с, р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југослвије 

ва основу чл. 2 Закона о орденима и медаљама, 
а на предлог Претседник Владе Федеративне На-
родне Републике Југославаје 

р е ш и о ј е 
да се за особите заслуге у борби против фа-

шизма и за рад на учвршћивању братских односа 
^еђу народима Мађарске Републике и Федеративне 
Народне Републике Југославије одликују 

ОРДЕНОМ ЈУ ГОС Л СИОНСКЕ ЗАСТАВЕ I РЕДА: 
Тилди Золтан, Претседник Републике Мађарске; 
Дињеш Лајош, Претседник Владе Републике Ма-

ђарске; 
Ракоши Маћаш, Потпретседник Владе Републике 

Мађарске; 

Сакашић Арпад, Потцретседник Владе Републике 
Мађарске. 

Бр. 634 
7 децембра 1947 године 

Београд 
Секретар. Претседник, 

Миле Перуничић, с- р. др Иван Рибар, с. р, 

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

на основу чл. 2 Закона о орденима и медаљама, 
а на предлог Претседник Владе Федеративне На-
родне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за особите заслуге у борби против фа-

шизма и за рад на учвршћивању братских односа 
међу народима Мађарске Републике и Феде1ративне 
Народне Републике Југославије одликују 

ОРДЕНОМ ЈУ ГОС Л ОВЕНС КЕ ЗАСТАВЕ II РЕДА: 
'Молнар Ерик, Министар иностраних послова, 
Бан Антал, Министар индустрије, 
Вереш Петер, Министар војске 
Доби Иштв-ан, Претседник странке малих посед-

ника. 
Карољи Михаг, посланик у Паризу, 
Санто Золтан, посланик Републике Мађарске у 

Београду, 
Ортутаи Ђула, Министар просвете, 
Кадар Јанош, 
Ђенђеши Јанош, 
Калфи Ђерђ, генерал мајер, 
К У Т И Ласло, генерал л а Ј т н а н т , 
Шољом Ласло, генерал мајор, 
Миних Ференц, генерал лајтнант 
до Балаша Ђула, генерал лаЈТнант, 
Чеби Лајош, генерал мајор, 
Салваи Михаљ, пуковник, 
Латуловски Јанош, генерал мајер, 
Нап-Кекењеши Шандор, генерал, 
Ваш Золтан, ген. окер етар Привредног савета. 

Бр. 635 
7 децембра 1947 године 

Београд 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с, р. др Иван Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југославије 
на основу чл. 2 Закона о орденима и медаљама, 

а на предлог Претседник Владе Федеративне На-
родне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за особите заслуге у борби против фа-

шизма и за рад на учершћивању братских односа 
међу народима Мађарске Републике и Федеративне 
Народне Републике Југославије одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕДА: 
Рајк Ласло, Министар унутрашњих послова, 
Гере Ерне, Министар саобраћаја, 
Реван Јожеф, јавни радник, претседник парла-

ментарн. одбора за иностране послове, 
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Нађ Имре, Претседник парламента, 
Фаркаш Михаљ, народни посланик. 
'Марошан Ђерђ. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ' 
Ра јк Ласло, Министар унутрашњих .послова, 
1Мкиих Ференц, генерал лајтнант ио -IИЦИЈ^ 
Чеби Лајош, генерал мајор полиције 
Са Л Е Д И Михаљ,, пуковник, 
Палфи Ђерђ, 
Ћересњеш Шандор, шеф одељења. 

Бр. 636 
7 децембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

Миле Перуничић, с. р. ^ др. Иван Рибар, с, р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне ' 

Републике Југослвије 

на -о-снову чл. 12 Закона о орденима и медаљама! 
a на предлог Претседник Владе Федератише На-
родне Републике Ј у г о с л а в ^ 

р е ш и о ј е 
да се за особите заслуге у борби против фа-

шизма и за рад на учвршћивању братских односа 
међу наро-дима Румуније и Федеративне Народне Ре-
публике Југославије одликују 

ОРДЕНОМ ЈУГ ОС JI 0 BE HGKE ЗАСТАВЕ I РЕДА: 
Dr Petru Groza, Pretsednik^ Vlade; 
G. Gheorgbnu Dej, Ministar industrije i trgovine^ 
Ana Pauker, Ministar in-ostranih poslova;. 
Va-siie Luca, Ministar finansij-a. 

ОРДЕНОМ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЗАСТАВЕ II РЕДА: 
Teohari Georgescu, Ministar unutrašnji'!! poslova; 
Lotar Radačeanu, Mi našt ar rada i narodnog osi-

guranja; 
Stefan Vojtek, Ministar prosvete; 
Mihail Sadoveanu, Pretsednik Parlamenta; 
Miha-i.l Laš-k a-r, Ministar narodne odbrane; 
Dr Florica Bagdasar, Ministar narodno-g: zdr-a.vlja; 
Gheorghe Vasi l i j i , potsekretar u Ministartsvu na-

rodne prosvete; 
Em.nl Bodnaraš. potsekretar u Pretsediuištvu vl-ade; 
Geonge Apostol, pretsednik Gener is^ konferen-

cije rada; 
Nik-olae Lupu, profesor, pretsednik demokratske 

carinističke stranke; 
Josip Kišenjevski, poslani-k; 
Prof, Constantm Parhotn, pretsednik ARLUSA 

(rum sov. udr.); 
Anton Aleksa,ndrescu, pretsednik nacional-cariini-

stvčke stranke (dez.); 
Miloš Todorov, poslanik i gen. sekretar Saveza 
slov. dom. udruženj,a u Rumuniji; 

'Jon Vasa, Ministar umetnosti; 
Trar.au Savulescu, Mi-nistar poljoprivrede, 

Бр. 639 
12 децембра 1947 године 

Београд 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с р . до Иван Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југославије 

на основу чл. 12 Закона о орденима и медаљама, 
a на предлог Претседник Владе Федеративне На-
родне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за особите заслуге у бо.рби брстив фа-

шизма и за рад на учвршћим ању братских односа 
међу народима Румуније и Феде^агивне Народне' 
Републике Ј у г о с л а в а одли-кују 

ОРДЕНОМ ЈУ ГОС JI ОВЕНС КЕ ЗАСТАВЕ III РЕДА: 
Prof. Confcsantin Danković, poteekretar z,a apro-

vi'zacij-u; 
Konstanti-n Agin, potsakretar u Ministarstvu po-

lj-opr-ivrede; 
General Perescu, šef E. C. P.-a (Inst-itucije za odh 

goj, kult. i propa-gandu u Min. nar. odrane); 
Mihail Driagomirescu, g-eneralni sekretar Partiđul 

Nacio-na,l Pop ul ar; 
IChivu Stoica, genera-lni direktor državnih železnica; 
Mihail Florescu, generalni sekretar Ministarstva/ 

informacija; 
Nikolae Moram, potpredsanik sindikata novinara; 
Cheoirghe Adorian, sekretar ARJUG-a; 

' Bujican Alekandru, direktor odeljenja kult. vezla/ 
sa inosiranstvom pri Ministarstvu informacija; 

Matei Socor, dir-ektor racka; 
Bora Popović, pretsednik Savez,a slov, kul. dem. 

udruženja u Rumuniji; 
Ćamil Petrescu, književnik; 
Alehandra Si do-r ovo п, član CK Ап t i f a n i Slavena 

žena Rumu-nije; 
So r-i,n Toma, redak tor feta »Ska,ntei-a«; 
Miro-n Radu Paraschivescu, pesn.ik; 
Prof. Stefan Nacolau, pr-of. Univerziteta; 

,ORDENOM JUG OSLO VENSKE ZASTAVE IV REDA! 
Gea Bogza, Književni-k; 
Нона Liman, publicista-; 
iMinea Stan, nov m-ar, 
Mihail Cruceanu, književnik; 
Lucian Gligo/rescu, akademskf slikar; 
Lid^a Mtacovei, akademsk,i sli-kar; 
Eugen ISP-IT, akademski slikar; 
Joca Sapundjin sekretar Saveza »lov. kult. dem. 

udruženja u Rumuniji; 
Ш а п Niko-lić. prota, 
Arta F tor es cu. primadona opere; 
Eugen Popescu, operski pevač; 
B r a n i m i r Nikolaj pozorišni glumac; 
Prof. Ko-sta Nikolić, nastavn.ik manjinske gimnazije 

u Temišvaru; 
Boža Stanojević, sekretar Savez,a slov. kult dem. 

udruženi a u Rum umi j-i; 
Ana Toma, šef kabineta Ministra ап ost ratnih podova; 
Takov Рекет, šef-redaktor »Rador-a«; 
Eduard Mezim češću, šef polit, odeljenja Mi-n. ino« 

st ra,n ,h poslova; 
Mara Srba, član rukovod-stva aiiitifaeis't. Saveza 

ženi Rumunije; 
Valter Rom рт, pukovnik zamenik Šefa E. C, P.-a; 
Prof. Emil Teodorescu, prof. Univerziteta; 
Prof. Dimitrie Pompeji, prof Univerziteta. 

Бр. 640 
12 децем-бра 1947 године 

'Беогр-ад 
Секретар, Претседник:, 

Миле Перуничић, с. р. до Иван Рибар, с. р. 
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ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Оедерпизне Народне 
Републике Ј у г о с л а в а 

на основу члана 2 става 2 Закона о ор'енима и 
медаљама, а на предлог Врховног коклан аан га оту-
жна их снага ФНРЈ 

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

д о в а ^ , осведочена рад на остварењу боатствл и 
јединства међу нашим каро тима и стеч°не заслуге 
за народ у току народносслободилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
мај,ори: Матлћ П Доаган и Романић К Петао; 
капетани: Бањац 8 Бошко Гагић С. Живко, Га-

гић Ђ Стево, Тргао Д Дане, Ханзл И. Јосип. Иконић 
М Маринко, Јовић В Бранко, Киковић М СЈ иман, 
Марковић С Раде, Павковић Н Мчоко, Поповић С, 
Лазо, Радић А Ф"ле, Рсмац Д Душан Вукићевић 
Ј Милутин, Андоичесчћ М Томислав, Батисгић А, 
Даворин, Белалив А Анте, Би томанић И Анте, Цре-
пуља С. Петао Ћук Ј Милан, Дражић Л Милона т, 
Г л и г и ћ А Иван, Грозд?''ић С. Мпи а Кзгзвић И. 
Јерко, Кљајић И Божа, Костулчзчћ Ф Жг^чко, Ла-
кић Ј Драгомир Лепи А Исп и Луиев Б Анта; 

поручници' Лао^чић Ђ, Гојко, М°зић М Шиме, 
Миј-аш ПЈ Б Р Ж О Не т;ељкогг'ћ Н Мчокг, Остојић 
Н Миленко Радановић У, Тод^р, Радовановић П. 
Милан, Савановић мли(а, Шеитозић М, Тета , Там-
косић П. Милан, Вигњевић Д Богдан фг Вулић П. 
Ђорђе; 

потпгручници- Анусић А Ра зе, Антић И Ла''ао, 
Боеко М Мирослав, Цветковић Ц. Ђопђе, Чавић П, 
ДоаГ'\ Ћ^лар М Боно Драгаш С Спасо, Епгелаш 
М Данко, Гордић М 'Честим, Иконић Ј Хусерл, 
Јелеч 0 Сафет Котлић М С'пва М ^ П М У Н Ф Анте, 
Мартиновић П, Уларш. О^мочоовић П Саво Румек 
И Ан-'ри,а, Сикимић М Миомир. С/бановић М Сте-
ван, Талин Ј Анте, Тоогрл^ћ М Јосип Утвић М, 
Миливоје ЕК чић Л Иван и Вук вић С Анте. 

заставници: Анђелић Ј Фи тип Ћук М Душан, 
Комленац М Стеван Лончапррић Ј Ђо^ће, М^тић 
П Стеван, Мг^лић И Никола. Прелић Стипе. Ра тало-
вић Ј Никола. Стопа Д В' -ЈО Сулак С Петао ИЈч-
кан Н Никола. Шкундрић М. Бранко и Вуковић Б. 
Душан 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА И РЕДА: 
ппуковник Гаће Н Иван; 
ма р Бановић Ф Кп"'пла; 
малори Је^ о-шћ Ј ) и 'ћ П Драган; 
капетани: Цзитан М Ду^ка, Ч-гтаглић С Ђока, 

Дивић Н Ха нзд И Јоспч М Ма-
ринко, Павковић Ђ, Душан, П^коп ћ М Иво и Ве.-
штин,а 0 . Ђура; 

поручници: Б У Ј И М ^ О П Мирко. Цу'ић Д Вла-га, 
Гаоа1 Ј Отон Гу"'чћ М Милан Тео к,- чић С Бранко, 
Комненовић П Станко, Л а ч к о в и ћ Ђ Илија, Лева-
чић Д Златко Милански И Томо Ђ, Вуја-
дин, Секуловић И Пчвле и В^лић П Ђиође; 

потпоручници: Драгаш С Спасо, Грубелић Р. 
Сима, Миланковић Ј Милан, Родић С Светка и Гро-
грлиђ М. Јосип; 

заставници: Божица С, Стево и Комленац М, 
Стеван 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ III РЕДЛ: 
капетани: Билчић Ф, Драгомир, Б 'ксић Г Павао, 

Чанаглић С Ђока, Дивић Н Миљенко Дујмић И. 
Душан, Ђапић Н Г О Ј К О , Грубишић И Дамир Кокић 
П, Божидар, Коти ић Ф. Јосип Мирковић Н Бланка, 

Новић Р Радован, Рељић Ј .Смиљан, Шпољар М. 
Јосип, То-јага С Ђура Барбер В Станко, Бенић Ј. 
Мишо, Буњевац М. Недељко, Ћирић С Теодор, ИЈ-
сић С Светислав, Грабунџија Д Саво, Гроканић С 
Ђо.рђе, Гутић М Милан и Ја (рић Ј Ан,е; 

поручници- Јеркошић С Бланко, Катавић И Јер-
ко, Микса В Јосип, Миљић Ј Саве1, Мославац С, 
Иван, Мушић Ф Иван, Поповић М Данко, Рашко-
вић Н Душан, Ринчи ћ М Иван, Самадап М Недељ-
ко, Савановић С Илија, Штајнер И Мј/лан Ви чак 
И Иван, В јд ов ић Д. ДимиI ри је, В,иш? М Лука, 
Жижић М Михајло и Жувела А Никола; 

потпооучпици: Бокан Н. Ф^лип ЧариЈз Л Фра-
ње, Докић Н. Страхиња, Гојковић В /ован, Капелац 
В. Војин, и Секић П Иван 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
ма,јор Пршић Ф Јанез; 
капетан Жул^евић Н Петар; 
поручници" Баста Ј. Стеван, Втуклић С Иван, 

Дгпажац Н Вдадо, Докић С Ј ван Гар^нпзић В. 
Миле, Ивезић Б. Давити Кекић Ж Срета, Коесоја Ј-
Л?зо, Крушчић Л Милан, Кузмончев Н Димитрис, 
1-^ежг '̂ћ В Вељко, Пеликан Ј, Владо, Пет розић И. 
М'Ч,рко Пипшћ Н Степан, Плеше И Никола Попи-
ј е Ј Никола, Раденковић Б. Ра'1е Росану ић Т1 Мар-
ко, Секулић Р М И Л И В О Ј Станчић Ч Иван, В и ш њ и ћ 
М, Божидао, Во1волић'Н. ДавФГЛ, Вуковић П Атс-ч 
и Живковић Ж Петар; 

потп!ручници: Бабић П Стојан Бокан'Н, Ф и т ' ! , 
Бошковић Ј Радомир, Б шапић В Фоан Ј, Б у б т 
А1 В' ;ко, Грнчздић И Томо, Цимирис А. Јосип Ћи-
ноо Ђ Иван, Нојић С. /траги. ЦгнгузоЕећ М Блан-
ко, Ђого Д. Радо.слав, Ђорђевић Ђ Никога Ђу^чћ 
Р Русомио, Фпланин С Б о п а н Јмпин М Јуре. Ка-
рановић В. Пајо, Кокот П Мирко, Котопаш П Симе/, 
Ковачевић Р Сава, 'Кувачић 1 Мчте, Малешевић ЈБ 
Рајт 'о, Марић Д Никола, Мз пин М А"ге. Марковић 
Г Стет о, Маогинен С Ален, Март^но^ић С Дос-
тин, Муратовић А БгхпиЈа,. Мустабић Ј Маге, Пан-
тић М Младен, Паоач А Иван Т1амтић Хамдија, 
Патрљ С Дане, Пер ос Г А т о н , Пороби и Л Ћи ри л, 
РпЈман А Лудвик, Рак Ј Станко, Сиолрз^ћ Р Ми-
лун, Стаменовић В Драгутин, Тепзић Т Петар, 
Т о д п ^ и ^ и ћ Р Војислав, Тофкпвк^ П Ргј^о, Узелац 
Н Петар, Вуценовић Г Стеззн, Зано"' и Ј Фрањо, 
Зекић М Сгсв,-н н Жувелт, М Лов ч), 

пооучнг^к Матијевић М. .Марко; 
заставници- Арманда Ј Мирко, Б:н В Анте, Бч-

раковић С Сталан, Беара Ј. Ђуро, Божица С Стево, 
Бо?лил П Сти'га, Брунскп Ђ Ренк^ Брзина ,П Мате, 
Ц ер анић К М и а н, До^а^чн Н С т1 е ̂  г ,ч, Д оз; ^ н ћ 
А За" 1 чД1ип " с о , е ^ и ћ Л Митаанп, Ђу^ов^ћ М 
Р,ј'том'';-, Гоах/-зац Ј Д^штн, Хт^довел ? /К^,.ч), 
Јевтић М Љ^б^сав, Јеосмић Л Апаксачч:п, Јокић 
И, /сзо, Јовичић Ц Ж^ча ЈЈВ.гћ М п , Ј У Н Г 

А М г ж н Катуши'1 А То гл ног? н, Кп,лап^^' 1 Г Ми-
лг-рад. Копач Б Воч^л, Костић Д Уопп, Ч ттче-мћ 
М Мп ла1 т, КУЊ^Л А Ло , М а р т и г о ^ ^ ћ К ' Ме-, 
д^н С. Миленко, Мнл°шо!зић Ј Ни ^чла, 'Л^^кивић! 
Ж ЦреуЈ, Миоковић М, Васо, М--сигчсћ Б Свети-.' 
сг:аз. Ни ич ез ић И Мзте, Станчев Б Јова 4 

А Милан, Папу нов Ш Јосип Радиновић т Васе,! 
Р1 дуковић Н. Петао, Савић Ц Дуппгк Стоја:-ац М, 
Го-ко Перчевић А Остоја, Шепаровић ТЛ ^рачто, 
Шипић Н Мате Тадић М Ј .еан, Танкосић Ђ, Јо-, 
в т , Тео'змћ М Милутин, Томић ДА Перо Вчљак Ф, 
Франо, Васиљ Н. Ђура, Велат Ј- Винко, Врдољак П,' 
Ду1о( Завања Т, Ђино, Жаку ла С Стеван п Жунић 
Г. Жика 

Бр. 440 
28 јула 1947 године 

Беогоад 

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



Страна 1588 — Број 111 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда, Зј децембар Ш7 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ' РЕПУБЛИКА 

УРАДИМ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
Гр.еју 51 од 13 децембра 1947 године објављује: 

Указ о сазиву окружног збора делегираних од-
борника народних одбора за сљезове Чрномељ, 
КомевЈе, Кршко, Ново Место и Требње; 

Указ о сазиву новоизабраних среских народних 
одбора У прво заседање; 

Решење о дану избора среских народних одбор-
ника у срезу Словенска Бистрица; 

Решење о броју изабраних народних одборника 
у Среском народном одбору Цеље град и Марибор 
град; 

Извештај Земаљске изборне комисије Наредне 
Републике Словеније о резултату накнадних избора 
за Народну скуп,штину Народне Републике Слове-
није на припојеном подручју Слове,начког Приморја; 

Уредбу о оснивању У.праве за пошумљавање и 
мелиорацију крша; 

Наредбу о спречавању и угушивању заразне бо-
лести бруцелозе (заразног побачаја) оваца и кова; 

Наредбу о потврди привремене важности Реше-
ња о теренском додатку; 

Решење о допуни Решења о одређивању достав-
них појасева за одобравање рабата и марже тр то-
ван ким предузећима на мало у примјеном подручју 
Словеначки Приморја; 

Решење о висини одштете даваоцима крви. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени" лист Народне Ре-

публике Хрватске, у броју 111 од 17 децембра 1947 
године, објављују: 

Закон о Пет ог од ишњ ем плану развитка народне 
привреде територија Истре и Ријеке прикљученог 
Народној Републици Хрватско!; 

Закон о- ЈугословенскоЈ академији знаности и 
уметности у Загребу; 

Закон о ликвидацији аграрне реформе вршене 
до 6 априла 1941 на великим поселима; 

Закон о спровођењу аграрне реформе и кошони-
з а ц у е на подручју Народне Републике Х.рватске; 

Закон о укидању аграрних односа феудалног 
карактера на подручју Далмације и Хрватског При-
мор 1а; 

Загон о овлашћењу Владе Народне Републике 
Хрватске за доношење уредаба за обнову земље и 
нарише привреде; 

Закон о- обавезном седмогодишњем шко-ловању; 
Закон о одређивању помоћи породицама умр-лих 

Или пггинулих народних хероја; 
Закон о проглашењу 27 јула народним празни-

ком-
Закон о обавезној оправци и довршењу стамбе-

них зграда; 
Закон о- овлаш-ћењу Владе НР Хрватске за до-

ношење прописа о регулисању усељавања у прена-
г љ е н е градо-ве, (о располагању стамбеним и послов-
ним просторијама и о- уређењу најамних односа; 

Закон ^ потврди закона и одлука до-несених пре 
ђО јануара 1946 године; 

З т о п Ф укидана закона и одлу-ка донесених 
вре 30 гитара 1948 галине. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегови,не"--'у бро-ју 55 од 17 децембра 1947 го-
дине објављује: 

Уредбу о Државном архиву Народне Републике 
Босне и Херцеговине; 

Уредбу о Уреду за информације. 

НОВИ БРОЈ ЧЕКОВНОГ РАЧУНА ,,СЛУЖБЕНОГ 
ЛИСТА ФНРЈ" 

Скреће, се пажња свима претплатницима као и 
осталим лицима и предузећима, да је нови број це-
новног рачуна ,.Службеног листа ФНРЈ" код На-
родне банке 1—470880. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

835. Указ о проглашењу Механичке радио-
нице „Вулкан" на Сушаку за предузеће 
општедржавнсг значаја — — 1573 , 

836. Уредба о привременом финансирању др-
жавних потреба Федеративне Народне 
Републике Југославије и потреба народ-
них република за период ј а н у а р - м а р т 
1943 године , 1573 

837. Уредба о порезу на доходак на пове-
ћања принадлежности државних службе-
ника — — — — 1С74 

838. Уредба о четвртим из-менама и допунама 
Привремене тарифе пореза на промет 
производа — — — — 1574 

839. Уредба о укидању трошарине на робу 1575 
8-10. Наредба о радном Бремену државних 

службеника 1575 
841. Упутства за спровођење и правилну при-

мену- Закона о бирачким списковима — 1675 
842. Упутство за извршење Уредбе о међу-

собном плаћању у привреди 1577 
843. Наредба о потврди привремене важно-

сти прописа о додацима и другим при-
мањима службеника у ресору Министар-
ства саобраћаја — — — 1579 

844. Наредба о брисању предратних држав-
них дугова и обавеза према државним 
-надлештви.ма и установама — 1580 

845. Наредба о о-добрењу потрошачких кре-
дита грађанима — 1Б80 

846. Тарифа о наплати жиговине и осталих 
накнада за преглед и жигосање мерила 
и драгоцених метала — — ' 1Б86 

.Исп,равка Уредбе о лучким накнадама 1584 
Исправка Уредбе о четвртим изменама и до-

пунама Привремене тарифе пореза на 
пре мет производа — — 1бВ4 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарске издавачко предузеле — Београд, Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Неш ожћ. Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа Југословен-

еног. штампарског предузећа, Београд ' 


