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78. 
На (основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 

за донош-ење уредаба по питањима из народне при-
вреде, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О РАСПОДЕЛИ И ПРИКАЗИВАН^ ФИЛМОВА И 
ОСНИВАЊУ БИОСКОПСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

I. — РАСПОДЕЛА ФИЛМОВА 
I 

Члан 1 
У циљу правилне расподеле филмова, као средства 

ва културно подизање народних маса, утврђују сб 
планови расподеле филмова. 

Члан 2 

Општедржавни план расподеле филмова доноси 
Лре ч садили Комитета иа -калемалкир^фију Ол7де 
ФНРЈ, у сагласности са) Претседником Савезне план-
ске комисије, на основу плана производње филмова 
у Федеративно-ј Народној Републици Југославији и на 
основу плана' увоза филмова. 

Општедржавни план расподеле филмова садржи 
расподелу филмова на народне републике, као и об-
лачење датума којих ће се увезени филмови достав!-
љати народним републикама односно којих ће се 
филмови произведен^ у Федер атданој Народној Ре-
публици Југославен уступати народним репу бл имама 
Иа приказивање. 

Општедржавни план ррасподеле филмова обез-
беђује минимум времена приказивања у народним 
република ма појединих филмова произведен их у Фе-
двративнО'ј( Народној Републици Јуп "славији. 

Члан 3 
У оквиру опште државног плана расподеле фил-

мова комитети (,комисије) за кин?матографију влада 
народних република о,дносно министарства просвете 
народних република доносе план расподеле филмова 
у народним релубликама. 

План расподеле филмова у народи о-ј републици 
садржи расподелу филмова на биоскопска предузећа 
и на остале приређивачке биоскопске претставе, ка? 
и датуме којих ће се поједини филмови достављати 
на приказивање појединим биоскопски)! предузећима 
и осталим приређиван ма биоокопсхих претстава 
(чл. 11). 

Планом расподеле филмова у наредној републици 
обезбеђује се минимум времена за .приказивање фил-
мова у појединим биоскотоким предузећима односно 
код појединих приређивача биоскопски х претстава. 

Члан 4 
Савезно предузеће за увоз, извоз и расподелу 

филмова је искључиво овлашћено да увози филмове. 
Савезно предузеће за- увоз, извоз и расподелу 

филмова уступа, путем уговора о снабдевању фил-
мовима., увезене филмове р еп у бледи зи оки м предузе-
ћима за расподелу филмова, која откупљују право 
располагање тим филмовима! на територији народне 
републике. 

Републичка предузећа за расподелу филмова у-
стунају ради .приказивања увезане филмове биоскоп-
ским предузећима и осталим прсгређивачима биоскои-
ских претстава на основу уговора о снабд,евању фил-
мовима., а у оквиру утврђеног плана расподеле фил-
мова. у народној републици. 

Члан 5 
Предузећа за производњу филмова уступају џ 

филмове про изведене у Федер ативној Народној Ре-
публици Југославен биоскопски^ предузећима и оста-
лим приређивачнма биоекопских претстава или не-
посредно или по средством републичка предузећа за 
расло делу филмова, а, на основу уговора о снабдева-
њу филмовима. 

Републичка предузећа за расподелу филмова и 
Савезно предузеће за увоз, извоз и расподелу фил-
мова у случајевима из претходног става имају права 
на одређену маржу, ЧИЈИ износ одређује Претсе,дник 
Комитета за кинематографију Владе ФНРЈ уз саглас-
ност Претседникз Привредног савета Владе ФНРЈ. 

П. — ПРИРЕЂИВАЧИ Б И О С К О П С К А ПРЕТСТАВА 

1) Биоскопска предузећа 

Члан 6 

Биоскопска! предузећа могу основати: држава, 
задружне и друштвене организације. 

Члан 7 
Државна биоскопска предузећа оснивају се и по-

слују шо' прописима Основног закона о државним 
привредним предузећима. 

Државна биоскоп ома предузећа могу бити репуб-
личког, покр атинског, обласног и локалног значаја. 

Биоскопи послују по прин.ципу привредног ра-
чуна. 

Члан 8 
Задружне и друштвене организације могу осно-

вати биоскопска предузећа на основу дозволе коју 
издају срески односно градски извршни одбори. 
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Члан 9 Члан 14 
Пре доношења решења о оснивању држ с,в ног Разврставање појединих биоскопа у категорије, 

би османског предузећа, као к пре издавања дозволе одређивање цена биоскопски х улазница за поједине 
за оснивање биоскоп еко г предузећа задружне или биоскопе и одређивање накнаде коју ће поједини 
друштвене организације, посебна комисија, коју од- биоскопи плаћати за прика,зивање филмова врши ко-
ређује комитет (комисија) за кинематографију владе митет (комисија) за, шнематографију владе нар-од-
народне републике односно министарство просвете нг републике односно министарство просвете народ-
народне републике, прегледаће биоскопске простори- не републ,ике на основу прописа, предвиђених.у члану 
је, уређаје и апаратуре. 13 став 1 ове уредбе. 

У случају да комисија та претходног става уста-
нови да просторије не испуњавају услове за п,рика- - Члан 15 
зивање филмова или-да се уређаји или апаратуре не 
налазе у исправном стању, саставиће пи-смени обра- Претседник Комитета за кинематографију Владе 
зл ожени пал ге, на основу кога ће комитет (коми-,сија) ФНРЈ, у сагласности сз Претседником Владе ФНРЈ, 
за к ине м Зографи ју односно министарство просвете донеће ближе прописе за извршење ове, уредбе, 
народне републике донети решењ,е којим ће устано- Претседник Комитета за кинематографију Вл,аде 
вити да предложене просторије, уређаји и апаратуре ФНРЈ, у споразуму са Министро,м грађевина: ФНРЈ1, 
не испуњавају услове за приказивање филмова од- донеће прописе о унутрашњем уређен.^ биоокопских 
носно наредити да се недоста.ци уклоне. просторија. 

Члан 10 
Државни органи надлежни за регистрацију био-

сковтских предузећа дужни су да, достављају комите-
тима (комисијама) за кинематографију влада народ-
них република односно минист арета има, просвете на-
родних република податке о регистрованим бисокоп-
ским предузећима. 

2) Остали приређивачи биоскопских претстава 

Члан 11 
Државна надлештва, установе и предузећа, за.-

дружне и друштвене организације као и њихова 
предузећа могу пр пребивати биоскопске претставе за 
своје раднике, службенике односно намештенике или 
претставе у сврху остваре-њ-а задатака из њиховог 
основног делокруга рада. 

Члан 12 
Приређивзчима био.скопских претстава из чл. 11 

ове уредбе могу се уступити филмови једино на ос-
нову налога за додељивање филмова, који издају 
надлежни- комитети (комисије) за кинемгтографију 
влада народних република односно министарства 
просвете народних република. 

Налог за додељивањ,е филмова издаје се на тра-
жење приређиван биоскопске претставе, и то или 
за по-јединачну биоскопску претставу или за. сталне 
био-ск опеке пр етстав е 

Пре него што изда налог за додељивање, фил-
мова, комитет (комисија) за кинематографију владе 
нар.едне република односно министарство" просвете 
народне републике на.редиће да се у смислу чл. 9 
ове уредбе изврши комисиони преглед апаратуре и 
просторија за биоскопске претставе. 

III. — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13 
Претседник Комитета за кинематографију Вл,аде 

ФНРЈ, уз сагласност Претседник Привред-ног савета 
Владе ФНРЈ, донеће опште прописе о ка,тегсризацији 
биоскопа, о ценама биоскопс.ких улгшшца за поједине 
категорије биоскоп.а, о величини накнада које ће 
поједине категорије биоскопа плаћати за уступље-
не им филмове. 

,При категоризацији биоскопа треба водити ра-
чуна о томе, да ли биоскоп припада биоскопском 
предузећу или државном надлештву, задружној или 
друштвеној организацији, о месту где се биоскоп 
налази, о филмови-ма које приказује, о стању апар,а-
туре н уређају и о другим околностима од значаја, 

Чл,ан 16 
Постојећа држав,на биоскопска предузећа и б,ио,-

скопска предузећа задружних и друштвених органи-
зација саобразиће своје пословање прописима ове 
уредбе у року од 3 месеца! од дана ступа,ња на снагу 
ове уредбе. -

Члан 17 
Ова уредба ступа на сна.гу дамом објшљивања у 

„Службеном листу Федеративне Наро,дне Републике 
Југославије". 

27 јануара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

79. ' 
На основу чл. 1 За,кона о овлашћењу Вл,ади 

ФНРЈ за доношење уредаба по п-итањи,ма из народне 
привред^ Влада ФНРЈ, на предлог Претседник^ Ко-
митета за -заштиту наро,дног здрављ,а Владе ФНРЈ, 
доноси 

У Р Е Д Б У 

о ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ОБРА-
ЧУНАВАЊУ И НАПЛАТИ ТРОШКОВА У ДРЖАВ-

НИМ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВАМА 

Члан 1 
Ст. 2 чл. 1 Уредбе о обрачунавају и наплати 

трошкова у државним здравственим установама ме-
ња! се и гласи: 

„Накнаду трошкова плаћају било сами болесници 
(односно њихове породице), било Министарство на-
родне одбране или друге државне установе и дру-
штвене организације чија ј,е то дужност". 

Члан 2 
Ст.. 1 чл. 10 уредбе мења се и гласи: 
„За лечење припадника Југоеловенеке армије од 

болести н,аведених у чл. 6 тач. 1—б и у чл. 8 тач. 1 
на,кнаду трошкова плаћ,а у пуном износу Минист.а-р-
ство народне одбране ФНРЈ". 
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Члан 3 
Ова уредба ступа иа снагу даном објављивање 

ЈТ „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југослав ије", а примењиваће се од 1 јануара 
1949 године. 

18 јануара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

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

Министар — Претседник 
Комитета за заштиту народног здравља 

Владе ФНРЈ, 
др Павле Грегорић, с. р. 

80. 
На основу чл. 54 У,редбе о порезу на доходак, а 

на предлог Министра финансија ФНРЈ, Влада ФНРЈ 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОРЕСКИМ СТОПАМА ПОРЕЗА НА ДОХОДАК 

I. — За обрачуназање пореза на доходак пољо-
привредних до машинства 31 прописују се две врсте по-
реских стопа: ниже и више. 

Ниже пореске стопе износе: 
На пореску основицу Пореска стопа 

до 12.000 до 3,5 
прек,о 12.000 „ 20.000 од 3,5 „ 4,5 

20.000 „ 30.000 „ 4 „ 6,5 
30.000 „ 50.000 „ 5,5 „ 11 
50.000 „ 80.000 „ 9 „ 1 9 
80.000 „ 120.000 „ 15 

,, 120.000 „ 160.000 „ 27 
„ 160.000 „ 200.000 „ 36 
„ 200.000 „ ЗОО.ОПО „ 46 

преко 300.000 пр емо 

„ 32,5 
„ 41 
,. 49 
„ 63 

55% 

Више пореске стопе износе: 
На пореску основицу Пореска стота 

до 12.000 до 10 
преко 12.000 1, 20.000 „ 11,5 

20.000 ,1 30.000 „ 14 
30.000 к 40.000 „ 17 
40.000 II 50.000 II 20 
50000 II 60.000 „ 23 
60.000 ч 70.000 „ 26 
70.000 ,Ј 80.000 „ 30 
80.000 II 90.000 „ 34 
90.000 II 100.000 „ зе 

„ 100.000 II 120.000 „ 42 
„ 120.000 II 140.000 . „ 46 
„ 140.000 II 160.000 „ 51 
„ 160.000 II 180.000 „ 55 
„ 180.000 II 200.000 „ 58 
„ 200.000 11 т о о о „ 61 
„ 230.000 И 260.000 „ 64 
„ 260.000 (1 зоо:ооо „ 68 

преко' 300.000 Преко 70% 
Ниже пореске стопе пр ет стављају општу скалу 

трема којој ће се обрачун аш ати игор ез пољопривред-
ним домаћинствимз. По вишим пореским стопама 
обрачунава ће се порез једино на -онај део дохотка! 
који буде остварен уновчењем тржног вишка! по це-
нама у слободној продаји. Обрачун пореза на онај 

део дохотка који- се остварује уновчењем производње 
по ценама! у слободној, продаји вршиће се по ви,шим 
стопа,ма које одговарају збиру дела прорачунат^ 
дохотка по нижим ценама, и дела дохотка уновчаног 
по ценама у слободној продаји. 

Пољопривредна домгћинства моја- употребљавају 
најамну радну снагу плаћају порез за 5 до 15% већи1 

од пореза прорачунатог по предњим стопама. Од 
овога повећања изузимају се сна домаћинства која 
употребљава ју туђу радну снагу релативно кратко 
вр-еме за сезонске радове које највећи део пољопри-
вредних домаћим ст зва обавља помоћу туђе радне 
снаге, мао и домаћинство сетних и средњих сељака 
која., услед старости, болести или ма долете тка својих 
чланова, немај,у сопствене радне снаге. 

Ближе прописе за примену одреде? из претход-
ног става донеће влада' народне републи-ке, водећи 
рачуна да проценти повећања пореза буду одређени 
у зависности од обима коришћења туђе радне снаге. 
'Једновремено ће влада народне републике одредити 
границу до које употреба туђе радне снаге не повла-
чи повећање пореза 

II. — Порез на: доходак задруга ет задругара пла-
ћаху: 

1) земљорадничке задруге, и то: 
а) сељачке ради? задруге на приходе које деле 

задруга рима-по тр оно р ивона лио ј стопи од 3%; 
б) остале земљорадничке задруге на приходе 

које деле задругарима. према раду — по стопама 
предвиђени-м за огаорезившње зарада радника, наме-
штен ика и службеника. 

Земљорадничке задруге не плаћају порез на онај 
део- дохотка, моји се уноси у задружне фондове без 
обзира; којој! су сврси1 ови фондови намењени; 

2) занатске задруге на приходе који се уносе у 
задружне фондове — по проиорционалној стопи од 
4%, изузев прихода који су ослобођени по чл. 28 
Уредбе о порезу на. доходак, а на при-ходе који се 
деле задругари ма према раду — по стопама пред-
виђеним 313 опор ез ивање зарада радника, намеште-
н и м и службеника; и 

3) све остале задруге на, приходе који се ун.осе 
у задружне фондове — по пршорциожлној е т е м 
од 5%, изузев прихода који су ослобођени по чл. 28 
Уредбе о порезу на доходак, а на приходе који се 
деле задруга,рима према раду — по стопама предв,и-
ђеним зи. ооорезивање зарада радника', намештеник 
и службеника. 

Уколико задруге деле доходак члановима и пре-
ма уделима односно према обиму њиховог пословања 
са задругом, на тако п-одељени доходак плаћа,ју пе-
ре з са 26% нижи од пореза прорачунатог по нижој 
о и т и пореза на доходак пољопривредних домаћин-
става. 

III. — За обрачунавање пореза на доходак зв-
натлиских дом аћин ст зва) П Р О П И С У Ј У се следеће стопе: 

Ва пореску основицу Пореска стопа 

преко 
до 1 12.000 до 2,5 

12.000 „ 20.000 од 2,5 II 3,5 
20.000 „ 30.000 „ 3,5 II 4,5 
30.000 „ 50.000 „ 4,5 II 6,5 
50.000 „ 80.000 „ 6 ,1 10 
80.000 „ 120.000 „ 8 М 16 

120.000 „ 160.000 „ 14 II 25 
160.000 „ 200.000 „ 22 ,Л 35 
200.000 „ 300.000 „ 34 1, 50 

преко 300.000 преко 35 
Занатлиска-домаћинства која се баве квалитатив-

ном занатском производња, као и она која се баве 
уметничким и специјалним занатима, плаћаће порез 

% 



Страна 132 — Бр,ој 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда, 2 фебруар 1949 

до 50% нижи од пореза .проричунагог шо предњим 
стопама. 

Занатли ја домаћинов;, која у едом раду кори-
сте туђу радну снагу, плакаће по.рез до 20% већи 
од пореза' прорачунатог ио предњим спонама. Уче-
ници'уп,риво еди ке смат,рају се туђем радном снагом. 

Ближе прописе За примену одредаба п,ретходна 
два става донећ,е е л а ^ народне републике. 

IV. — За обра чу,н се ање перача ца доходак од 
осталих за,нимања и имо,вине прописују се две скале 
пореских стопа. По пра ој скали обрану навеће се (по-
рез домаћинствима лекара, зубних лека,ра и дентисте!, 
ветерине,ра, адвоката и бабица- По другој смали обра-
чуиаваће се порез свима осталим обе етницима1 по 
овом море ек о^ облику 

Прва скала пореских стопа пореза на- доходак 
од осталих занимања и имовине гласи: 

На пореску основицу Пореска! стота 
до 12.000 ДО 3,5 

преко 12.000 „ 20.000 од 3,5 11 4 
п 20.000 „ 30.000 II 4 11 5 
м 30.000 „ 50.000 II 5 п 8 
II 50.000 „ 80.000 II 7 II 13 
11 80.000 „ 120.000 1, 11 II 20 
II 120.000 „ 160.000 п 16 11 30 
И 160.000 „ 200.000 II 24 „ 40 

преко 200.000 преко 25% 
Друга скала по,реских степа пореза на доходак 

од оталих заанимања и имовин-е гласи.-
на нор есму основицу Пореска, стота 

до 12.000 до 10 
преко 12.000 ЈУ 20.000 од 10 II 14 

ц 20.000 99 30.000 „ м 11 18" 
11 30.000 99 50.000 „ 14 II 24 
II 50.000 9' 80.000 „ 20 11 32 
М 80.000 99 120.000 „ 28 II 40 
V 120.000 99 160.000 „ 35 II 48 
Н 160.000 99 200.000 „ 40 56 1\ПЈ „ ЛПЈ.\Ј\ПЈ „ пи „ СИЈ 

преко 200.000 преко 42 
V. — Носачи, те сге раим, улични п,родавци ко-

ви,на, чистачи обуће и слични радн,ици пла,ћају порез 
у следећим износима: 

а) у местима до 5.000 становника 100.— динара 
годишње; 

б) у местима до 20 000 становника 150.— ди-
нари годишње; 

в) у местима до 50.000 становника: 200.— дина-
ра годишње; 

г) у месгима до 100.000, становника ЗОО.— ди-
нара годишње; 

д) у местима преко 100.000 становника 400.—' 
динара годишње. 

VI. — У свим случајевима где су ови,м решење,м 
одређене оквирне стопе вл тла народн-е ре,публике 
прописаће у гра,ницама даггих о,квир,а коначне стопе 
за овоје подручје, в-одећи при томе рачуна о прин-
ципима за одређивање, пореских стопа који су по-
стављени Уредбом Владе ФНРЈ о порезу н,а до-
ходак. 

VII. — Ово решење сту,па на снагу дано,м објав-
љиван^ у „Службеном листу Федеративне' Народне 
Републике Југо сла вије", с тим да1 се ,по овим стопама 
им1а извршити разрез пореза! и за 1948' годину. 

IV бр, 769 
25 јануара 1949 године 

Београд -
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југослвије 

Јосип Кпоз-Тито, с. р. 
Министар финансија, 

Дебривоје РадосављевиН. с. р. 

81. 
На основу чл. 38 Основне уредбе о пројектовању 

преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
о РАДУ САВЕЗНЕ КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ 

ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА 

I. — Опште Одредбе 

Члан 1 
Савезна комисија за ,ревизију главних пројеката 

при Привредно,м савету Владе ФНРЈ (да. 24 Основне 
уредбе о пројектовању) врши ревизију ,главних про-
јека.та објеката за капиталну изгра,дњу савезног 
значаја . 

Члан 2 
Минист,ри о,дносно преседници комитета Владе 

ФНРЈ поднеће Савезној комисији за ревизију 'главних 
пр,ојеката спискове објеката капиталне изградње са-
везног значаја који ће се градити у њиховом ресору; 
у току једне планске године а немају одобрених про-
јеката. 

Спискови треба да садрже податке о намени 
(врсти објекта), локац,ији и инвестиционој суми. 

Спискови објеката треба да се доставе Савезној 
комисији најдаље 15 дана по одобрењу годишњег 
плана,. ° 

Чл,ан 3 
На основу поднетих спискова, Савезна комисија; 

за ревизију одлучиће н,а својој Седници који се об-
јекти капиталне изградње имају изнети на ревизију, 
пред Савезну комисију, односно за ,које ће се објекте, 
у смислу чл. 29 Основне у,редбе о пројектовању, одо-
бр ен,е издато од стране комисије за реви,зију глав-
них пројеката при министарствима односио комите-
тима сматрати кона-чним. 

Члан 4 
За оне објекте за које Савезна ко,мисија одлучи 

да се имају пред њу изнети на ревизију, дужан је 
надлежни министар односна претседник комитета у, 
чијем је ресору ин,веститор да по,днесе Савезној ко-
мисији елаборат у свему по Наредби министра 
грађевина ФНРЈ бр. 19900/48 о саставним деловима и 
називима пројектно,г елабората за високоградње, 
инжењерске конструкције и цестоградње. 

Ако Савезна комисија за ревизију главних про-
јек,ата захтева елабор,ат и пре израде идејног про-
јекта, онда елаборат мора да садржи програм инве-
стиционе изградње изр,ађен по Упутству Министра 
грађевин,а ФНРЈ бр. 23700 од 25 децембра 1948 
године. ' 

Члан 5 
Савезна комисиј,а за ревизију главних пројекат,а 

може захтевати да јој се елаборат по предњем члану 
достави на ревизију и пре п,риступањ,а де,финитивној 
изради идејног односно главног пројекта. 

У таквим случа,јевима одобрење Савезне комисије 
има начелни значај и обухвата у себи и одобрење из 
чл. 23 Основне уредбе о пројектовању, с тим да ово 
одоб,рење не искључује обавезни поступак ревизије 
идејних односно главних пројеката од стране коми-
сије за ревизију идејних пројеката о,дносно комисија 
за ревизију ,главних пројеката при министарстзима 
и комитетима. . 
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II. — Рад Савезне комисије за ревизију главних 
пројеката 

Чл ан 6 
Савезна' комисија за ревизију главних пројеката 

Ем,а секретара и потребан број службеника за извр-
ШНА свих техничко-административних послова КО-
РИС ије. 

Секретар проверава да ли елаборати садрже 

Еед виђене податке из чл. 4, разрађује решења Са-
же комисије и руководи свим а дминисгр атив ним 
словима у вези пословања комисије. 

Секретар присуствује седница,ма Савезне коми-
сије. 

Члан 7 
Елаборат се подноси у четири примерака. 
По пр,ијему елабората Претседник Савезне коми-

сије за ревизију главних пројеката може одредити 
Према значају објекта једног или више известиоца. 

Члан 8 
Известиоци су дужни да у року који не може 

бити дужи од 8 дана проуче материјал и прибаве све 
Потребне податке од инвеститора односно пројек-
тантске г предузећа или појекта,нтоког органа. 

Известиоци ће нарочито размотрити да ли је 
пројектни задатак односно пројекат еко,номично ре-
шен према намени инвестиционог објекта и у складу 
Са техничким прописима као и прописима о уште-
дама у грађевинарству; да ли је у границама пред-
виђених финансиских средстава; да ли се објекат 
може извести са контингентима фундираних и не-
фондираних материјала; да ли је решено пит,ање 
уже локације објекта у складу са регулационим пла-
вом и др. 

Пошто проуче елаборат, извест,иоци ће саставити 
Писмени извештај каји ће поднети секретару Савезне 
комисије за ревизију главних пројеката. 

Члан 9 
Седнице Савезне комисије за рев,изију главних 

Пројеката сазива Претседник, пошто му секретар Са-
везне комисије поднесе извештај о приспелим ела-
дор атома и извештајима известиоца. 

Записник на седницама Савезне комисије води 
секретар. У записник се уноси: ток и главна садр-
,жина расправе као и сви потребни подаци о инве-
Стиционом објекту, вредност и величина објекта, 
опис и локација, име инвеститора пројектантског 
предузећа односно органа који је израдио елаборат. 

Писмени извештај известиоца прилаже се уз за-
писник. На седници Савезне комисије могу бити по-
звани и известиоци ради давања потребних пода-
така. 

Записник потписују Претседник и секретар Са-
везне комисије. 

/ 
Члан 10 -

Савезна комисија за ревизију главних пројеката 
Ца седници разматра елаборат и извештај известиоца 
II узимајући у обзир сагласност предложеног решења 
са општедржавним и текућим плавом као и ра-
ционално^ објекта, доноси своју одлуку којом се 
ела-борат одобрава, не одобрава или враћа надле-
жном министру односно пр ете еди ику комитета, у 
Чијем је ресору инвеститор, са примедбама. Одлука 
Савезне комисије уноси се у записник. 

Савезна комисија .доноси овоје одлуке једногла-
ви о, Оваки од чланова комисије може захтевати да 
се елаборат изнесе пред Владу ФНРЈ. 

Члан 11 
Одлуку Савезне комисије у форми решења раз-

рађује секретар, и то у року од три дана од дана 
доношења одлуке. Решење потписује Претседник 
Савезне комисије 

Одлука Савезне комисије констатује се на свим. 
примерцима елабора,та у виду ревизионе клаузуле. 
Ревизиона клаузула ста,вља се на унутрашњу страну 
првог листа омота елабората. 

Један примерак елабората снабдевен ревизизном 
кла,узулом и оригиналвим решењем остаје у архиви 
Савезне комисије. 

Остали примерци елабората са решењем Савезне 
комисије достављају се надлежном министру одно-
сно претседнику комитета у чијем је ресору инве-
ститор. 

Члан 12 
Противу решења Савезне комисије за ревизију 

главних пројеката нема места жалби. 

III. — Завршне одредбе 

Члан 13 
По прописи,ма овог правилника вршиће се реви-

зија главних пројеката објеката републиканског зна-
чаја, које Претседник Савезне планске комисије, на 
основу овлашћења из чл. 28 Основне уредбе о про-
јектом ању, изнесе пред Савезну комисију за реви-
зију главних пројеката. 

У тим случајевима надлежни министар владе на-
родне републике у чијем је ресору инвеститор при-
суствоваће седницама комисије са правом члана ко-
мисије. 

Члан 14 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југо слави је". 

Бр. 1524 
31 јануара 1949 године 

Бео,град 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, о. р. 

82. 
На о-снову чл. 27 Општег закона о спречавању и 

сузбијању заразних болести, пропитујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ЦЕПЉЕЊУ ПРОТИВ ДИФТЕРИЈЕ 

Члан 1 
Обавезном цапљену против дифтерије подлеже: 
1) сва деца од навршене прве до навршене осме 

године; 
2) деца од шест месеци до године дана, која) су 

смештена у некој дечјој установи (домови, Јаше и 
сл.); и 

3) деца која се упућују у дечје колоније, лечи-
лишта, опоравилиштз и сличне установе пре упући-
вања, у исте, а која из било којих разлога, осим кон-
траиндикација, нису раније цеиљена. 
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,Члан 2 
У случају подаве обољења од дифтерије у е,пи-

демијоком облику обавезном целљењу моту се под-
вргнути према епидемиолошким индикација^ и ов!а 
деца од наврше-них шест месеци до године дана., као 
и сва деца1 од навршене осме до навршене двгнаесте 
године. 

Обавезним цепљењу против дифтерије могу се 
подвргнути и одрасла лица, која су запослена у уста-
новама за дечју заштиту и у заразним одељењима 
болница', као и уопште лица која су по своме зани-
мању нарочито изложена опасности заразе. 

Деца од осме до дванаесте године и одрасли 
целе се само ако показују позитивну реакцију .по 
Шику. 

Одлуку о обавези м цепљењу због појаве обо-
љења' од дифтерије епидемијоког облика доноси ми-
нистар народног здравља народне републике на" пред-
лог санитарног инспектора. 

Члан ? 
Клиничке кокираиндикаци е за. цвиљење јесу: 
1) све акутне заразне болести, укључив^ рекои-

ваиесценциЈе;. 
2) фебрилно стање, 
3) активни туберкулозни процес; 
4) акутни поремећај варења; 
5) лернициозна анемија и леукемија'; 
6) шећерна' болест; 
7) акутни нефритис и пи елитне, нефроза и пи-

урија и погоршање хроничног процеса ових болести; 
8) декомпензиргне срчане мане; 
9) алергична, стања као астма, алиментарне и дру-

ге ид носити? шије; 
10) остазмофилија; и 
11) кожна обољења;. 
Еп ид ем пал о,ш ке контраиндикације за цепљење 

против дифтерије јесу: учестали случајеви метин га-
тиса, поли муелитиса, грипа и других акутних-обо-
љења на подручју среза односно града'. Исто тако 
треба избегавати спровођење масовних цепљења у 
рано пролетње доба (март—април). 

Одлуку о томе да се због еппдетнолошких кон-
траиндиканиа не врши целљење доноси министар-
ство народног здравља народне републике на пре,д-
лог санитарног инспектора. 

Деца која су прележала обољење централног 
нервног система (енцефалитис, менинтитис и сл.), 
могу се цепити само по одобрењу специјалисте неу-
ролога. 

Код туберкулозних обољења, у свим сумњивим 
случајевима о подобности за вакцинацију, одлучује 
лекар специјалис^. 

Члан 4 
У случају када се врши цепљење деце од шест 

месеци до једне године, контраиндикације за цеп-
љење јесу и следеће б о л е с т : 

а) диспептични поремећаји; 
б) патолошка ухрањеност; 
в) потхрањено^ у јачем степену и атрофија; и 
г) ексудатирна диЈа1теза са јасно израженим кож-

ним појавама. 
Потпуно оздрављење деце, код које су посто-

јале контраиндикације за цепљење, мора се утврдити 
поновним лекарским прегледом пре ц е п а њ а . 

' Члан 5 
Цвиљење против дифтерије врши се дифтерич,ним 

зватоксииом или преплет итиран им анатоксином, који 
садржи (прописан број антигених јединица!. Натгаан 
анатоксин треба да има најмање 20 ап т нг ени х Једи-
ница у 1 см3, мора бити у потпуно затвореним бо-

чицама са етикетом установе која га је произвела са 
назначењем броја, серије као и рока употребљив ости. 
При у,п-отреби анатол сине, мора се пазити на све про-
писе асепсе, 

Члан 6 
Потпуно цвиљење против дифтерије састоји се 

ив поткожног тро красног у б р и з г а в а а ана токсина 
или двократног убризгава^ пр еи ип ит иран ог ан? ток-
сина (Диаилана). 

Општа шем!а, убризгаваша је следећа: 
-аО за анатоксин прво убризгаиање 0,5 см3 

друго убризгавање 1,0 см8 

тр еће убризган ање 1,5 см3 

Размак између два убризгавања не сме бити кра-
ћи од 15 дама. 

б) за прецсттитирани анатоксин при убризгаваљу 
важи штампано упутство приложено уз бочицу ана(-

^ток сина,. 
Лекари су дужни да се тачно придржавају штам-

паног упутства, за цвиљење, које се налази приложено 
уз сваку бочицу аиатоксида. Комитет за заштиту на-
родног здравља Владе ФНРЈ повремено ће путем 
расписа! објављивати препарате који се налазе у упо-
треби и на,чину њихове примене. 

Деца која су цепљена у предшколско доба треба 
да се поново целе (вакцинишу) при поласку у школу 
са једном дозом обичног или пр-ецип ит страног анаток 
сина. 

Члан 7 
У случају када је дете било у непосредном до-

диру са лицем оболелим од дифтерије, поред дава-
ња п.ротивдифтеричног серума профилактички даће 
се и прва' доза аиатоксина, само на другом месту 
под кожу и најмање пола часа иза серума. Даље цви-
љење наставља се на прописан начин. 

Наведени начин цепљењв ће се примењивати уко-
лико у упуту приложеном уз бочицу није друкчије 
одређено. 

Члан 8 
Цепљење против дифтерије организује и њиме 

руководи за своје подручје повереништво за народно 
здравље среског односно градског (реонског) народ-
ног одбора. 

Обавезно цвиљење се врши' према сталним спис-
ковима (образац СЕ I — 4) деце за цепљење у који 
се имају унети сви подаци о извршеном цепљењу. 
Ради састављања ових спискова сваки месни народни 
одбор односно матичар градског (реонског) народ-
ног одбора сачиниће 10 јануара свгке године за своје 
-подручје списак'деце рођене у току прошле године 
и предаће га повереништву за народно здравље срес-
ког односно градског (расинског) народног одбора. 

Спискови извршеног цепљења остају на чувању 
код лов ер ени ниво за народно здравље среског од-
носно градског феонсЈОот') народног Одбора'. 

Члан 9 ' 
На основу спискова за цвиљење повереништво 

за народно здравље среског односно градског (ре-
онског) наоодног одбора: 

1. Израђује оп,еративни план цвиљења против 
дифте,рије за подручје среза односно града; препис 
плана доставља министарству народног здравља на-
родне републике преко надлежне санитарне инспек-
ције. 

2. Требу ,е и набавља потребни материјал'за цев" 
љење. 

3. Организује извршење цеи љења-. 
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4. Подноси прек) надлежне санитарне инспекције 
министарству народног здравља народне републике 
извештај о извршеним цап лењима,. 

Члад 10 

При изради даана цвиљења! против дифтерије 
све деце од једне до осам година треба пр венети ено 
(предвидети цепљење деце млађи-х годишта! као и деце 
у радничким насељима, даду,стриским центрима', у на-
сељима колониста, у дечјим установама и сл. 

Члан 11 
Цвиљење против дифтерије врше лекари сани-

тетских установа за подручја односног среског одно-
сно градског (рејонског) народног одбора као и дру-
ги које р д реди односни народни одбор. 

Надзоо над цеи л,ењ ем врши санитарна, инспек-
ција. 

Члан 12 
Потребан м с е р и ј а л за цвиљење треба предви-

дети у следећим количинама: 
1) чистог памука (вате) 0,5 гр по особи. 
2) алкохола 0,5% гр сто особи. 
3) јодне тинктуре 10,0 до 15,0 гр на 100 деце. 
4) једну иглу на 20 до 25 деце. 
5) три рекорд бризгалице на једног лекара и то 

од 1 см8, 2 ом3 и 5 см3. 
6) дифтеричног анатоксина 4 см3 или прец,ипити-

раног ама т окоти з 1,6 см3 за) једно потпуно цвиљење. 

Члан 13 
Повереништва .за) народно здравље ср,еског одно-

сног градског (рејонског) народног одбора дужна" су 
пре почетка цвиљења да преведу пропаганду за цви-
љење. Пропаганда има почети шо мање месец дана 
пре почетка' цвиљења и треба је спроводити у тесној 
сарадњи са свим масовним организацијама, нарочито 
са Антифашистичким фронтом жена. 

Све дечје установе (амбуланте, поликлинике, са-
ветом алишта и др.) дужне су спроводити сталну про-
паганду за цепљење деце против дифтерије. 

/ Члан 14 
Цвиљење против дифтерије врши се сто правилу 

од месеца маја до јула сваке године. 
Амо то захтева еп иде мио леш,ка ситуација цви-

љење и ревглкцинација' могу се вршити у свако доба 
године. 

Члан 16 
Казном поплавног рада до ме,сец дана или нов-

чаном казном до 15.000.— динара кашића се: 
1) Родитељ односна лице које се стара о детету 

који дете, које подлеже обавезном цепљењу против 
дифт,ерије у смислу тач. 1 и 3 чл. 1 свог правилника, 
нг подвргне ценљењу у одређено време. 

2) Управник дечјег дома, јасала и других дечјих 
установа који у одређено време не подвргне обаве-
зном цепљењу против дифтерије дете ко Јв истоме 
подлеже у смислу тач. 2 чл. 1 овог правилника, 

3) Одговорни службеник повервништв,а за народ-' 
во здравље среског односно градског (рејонског) на-
родног одбора који не изврши задатке предвиђене у 
чи. 9 овог правилника. 

4) Лекар који изврши цепљење на начин који ја 
противан начину прописаном чл. 6 и 7 овог правила 
н и к . 

Члан 16 
Администр^тивно-мазнвни поступак по прекрше-

јима из претходног члана води у првом степену из-
в,ршни одбор среског односно градског (реонског) 
на,родног одбора по преписима Основног закона" о 
прекршајима. 

Члан 17 
Овај правилник ступа на снагу даном објављен 

вања у „Службеном листу Федеротивне Народне Ре-
публике Југослабије". 

Бр. 7293 
20 јануара) 1949 године 

Београд 
Министар—Претседник Комитета 

, за заштиту народног здравља 
Владе ФНРЈ, 

др Павле (Грегорић, с. р, 

83. 
На основу члана 9 Уредбе о укњижена права 

својине ка државној непокретно! имовини (^Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр 58/47) прописујем 

У П У Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О УКЊИЖЕНА ПРАВА 

СВОЈИНЕ НА ДРЖАВНОЈ НЕПОКРЕТНОЈ 
имовини 

4 

I. — Укњижена права својине иа државној не-
покретној имовини врши се по прописима Уредбе о 
укњижењу прааа својине на д р ж а н о ј неиокретној 
имовини (у даљем тексту: уредба о укњижена), амо 
друкчије није предвиђено посебним прописима. 

II. — Држав,ни орган коме је државна непокретна 
имовина предата на управљање, дуж12н је да одмах 
провери да ли је та имовина укњижена У земљишне 
књиге односно у књиге којима се дом?зује својина 
на непокретностчма. као државн,а имовина и да ли је 
означено к о управља том имовином. Ако орган 
управљања утврди да непокретна имовина којом 
управља није укњижена. као државна имовина или 
ако утврди да није означен орган управљања, одм.ах 
ће затражити од надлежног среског суда да изврши 
укњижена односно да означи орган управљањ,а. 

ХП — Уз пријаву — предлог за укњижена, орган 
управљања поднеће суду: 

1) испр,аву којом се утврђује да је непокретност 
државна имовина. Ова исправа може бити одлука 
надлежног органа државне управе (из које треба да 
се види да је односна непокретност прешла у др-
жавну својину и по ком закону) или правог лажна 
пресуда суда или уговор; 

2) исправу о одређивању органа који сада упра-
вља предметном имовином. 

Ако се ради о непо,кретности која је била у сво-
јини државе пре "5 априла 1941 године (став 2 чл. б 
уредбе о укњижењу), а није још укњижена као др-
жавна имовина, довољно је ако орпш управљања 
при тражењу умњижења докаже само околности из 
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којих се мо^се закључити да је односна неакжретност 
прешла у државну својину пре 6 априла 1941 године. 

IV. — Непокретну имовину у државној својини 
укњижиће суд у власнички лист као општенародну 
имовину и то клаузулом која мора да садржи по-
требне земљишно-књижне податке. Ова ће клаузула', 
на пример, гласити: „на основу одлуке (пресуде — 
уговора) земљиште у листу А укњижује ее као 
општенародна имовина." 

Кад суд у земљишне књиге уписује право сво-
јине на непокретности у корист државе означиће 
истовремено ако има податке и ко управља том нено-
кретношћу. Орган управљања уписује се у власнички 
лист уз навођење свих података потребних за инди-
в иду ал из аци ју органа управљања, мао на пример: на-
зив органа управљања, његово седиште и друго. 

Упис органа управљање врши се овом клаузу-
лом: ,,на обнову исправе (навести назив надлештва 
или установе која је издала исправу о органу управ-
љања) уписује се као орган управљања (навести на-
зив органа управљања.и друго као на пример: Др-
жавно привредно предузеће „Домаћа индустрија си-
јалица" — Загреб)". 

V. — На подручју .где постоје таписке књиге, а 
предметна непокретно ст није уписана у књигу тапија, 
пријава за укњижена (убаштињење) подноси се на-
длежном месном народном одбору, 

Чим прими пријаву, месни народни одбор ће 
испитати све околности важне еа састав тапије, утвр-
дити мере и границе, као и правни" основ по коме ,је 
стечена својина. Пр,и саставу и потврди тапије месни 
народни одбор поступаће по правним правилима за 
издавање тапиЈа. 

VI. — Ако Је предметна непокретност уписана У 
књигу тап,ија, прија,ва за укњижен^ (убаштињење) 
подноси се суду који тода књигу тапија. У том слу-
чају упис односно пренос непокретности у корист 
државе забележиће суд како у књизи тапија тако 
и у самој тапија. 

Ако је оригинална т.апија! изгубљена, з у књизи 
тапија је уведена њена садржина, упис однос,но! 
пренос односне непокретности у корист државе за(-
бележиће се у књизи тапија. Орган управљања ће 
затражити и оверен препис примерка тапије или 
извод из књиге танина или нову тапију. 

VII. — У тапији и књизи тапија, без обзира да! 
ли је у питању прво издавање тапије или пренос 
тапије!, укњижена ће суд извршити овом клаузулом: 
„Срески суд у . . . тврди да је описано земљиште 
општенароднз! имовина!, V доказ чега издаје ову 
тапију." 

Упис органа управљања извршиће се У т,апији 
и књизи тапија клаузулом из тачке IV свог упут-
ства-. Упис ознаке органа управљања извршиће увек 
суд. 

ШИ. — Јед.ном неиокретношћу могу управљати 
и више органа заједнички са! неопре дељеним дело-
вима или сваки од њих на идеални или одређени 
физички део. У овсм последњем случају суд ћа по-
себно за сваку парцелу означити ко њом управља!, 
а ако то није могуће означиће све органе који 
управљају том неиокретновпћу с напоменом, да 
сваки од њих управља одређеним физичким делом. 

IX. — У случају премене органа - управљања', 
орган н,а који је пренето право упра,вљања! дужан 
је одмах затражити од надлежног среског суда! да 
ту промену, иа основу исправе о одређивању новог 
органа управљања, спроведе у земљишној књизи 

односно у књизи којом се доказује својина! ва не-
(локретностима!. 

X. — Ако је неп окретност прешла у државну 
својину на основу закона (тач. а) чл. 6 уредбе 6 
укњижена), а у самом закону није одређен ср тан 
дали треба да потврди да је односна непокретност 
државна имовина, онда! ће то учинити Генерални 
секретари)'^? Владе ФНРЈ или генерални секретари": 
јат владе народне републике, пр еми томе, да ли ев 
ради о имовини савезног или републ,икавског зна-
чаја или имовини локалног значаја. 

XI. — Исправку укњижена, у смислу чл. 5 уред-
бе о укњижена, суд врши по службеној дужности 
само у погледу у,писа права својине. Исправку у 
погледу ознаке органа управљања суд ће извршити, 
по службеној дужности, само ако му је по знак-„ор гак 
управљања, иначе увек на предлог органа коме је 
односна! непокретност предата; на управљање. 

XII. — Исправка!, у смислу чл. 5 уредбе о укњи-
жен^, не односи се на непокретности које су у зе-
мљишним књигама!, односно у књигама којима оа 
доказује сво-јина! на непокретности'ма!, уписане као 
„јавно добро" (путеви, улице итд.), тј. на општена-
родну имов,ину у општој употреби. 

ХШ. — Исправку, у смислу чл. б уредбе о укњи-
жена у, судови ће извршити овом клаузулом: „на 
основу чл. 5 уредбе о укњижена исправља се укњи-
жба прав;а својине извршена под редним бројем . . 4 

у корист државе (ДФЈ, ФНРЈ итд.), тако да се ова 
имовина укњижује као опште народна". 

XIV. — Ако се уз предлог за укњижење не под-
несу исправе из чл. 4 уредбе о укњижењу или ако 
те исправе не садрже све потребне податке, суд ће 
наложити тражиоцу укњижења да недостатке от-
клони у одређеном року, с тим да тражилац укњи-
жења задржава првенствени ред који је стекао у, 
тренутку подношења предлога', за укњижена, а суд 
ће о томе ставити предбележбу. 

XV. — Под непокретном имовином, у смислу 
уредбе о укњижењу и у смислу овог упутства, под-
разумевају се и сва стварна права! на непокретно-' 
стима. 

Укњижен^ заложног права у корист државе 
уписале се непосредно, т државни орган који ра-
сполаже истраживањем које се обезбеђује зало-
жним правом. 

XVI. — За она предузећа локалног значаја која 
немају административно-оперативног руководиоца!, 
исправу о одређивању органа управља,ња! издају 
извршни одбори среских, градских или рејонских 
н,ародних одбора, односно претседник и секретар 
народног одбора 

XVII. — Ово упутств,о' ступа на снагу даном 
објављиван^ у „Службеном листу Федеративне Вас 
родне Републике Југославије". 

Зак. бр, 73 
15 јануара 1949 године 

Београд 
Министар правосуђа, 

Фране Фрол, с. р. 
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84. 

На основу чл. 9 Уредбе о елементима цене коштања, акумулацији, фонду руководства м централ-
ном фонду државних индустриских произвођачких предузећа локално!4 аначаја, а у сагласност еа Претседо 
ником Привредног савета Владе ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ТАРИФИ ЈЕДИНСТВЕНОГ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА ЛОКАЛНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

1) Државна индустриска произвођача предузећа локалног значаја, на која се примењују прописи 
Уредбе о елементима цене коштања, акумулацији, фонду руководства и централном фонду државних 
индустриских произвођачких предузећа локалног значаја („Службени лист ФНРЈ" бр. К)б од 8 децембра 
,1948 године), плаћају јединствени порез на промет производа локалне производње по следећој тарифи: 

Тар. Наименовање грана делатности Пореска . Пореска 
бр. односно! производа стопа основица 

— - " " - - 8 в , ^ џ у, 4 ^ 

1 Грана 111 Производња и расподела електричне енергије 
Примедба: Важе примедбе уз Тбр. 713 Привремене тарифе 

пореза на промет производа ' 

дин. 0Л6 1 киловатчас 

2 Грана 112 Производња и прерада угља 
Примедба: Изузетно од предњег, на промет угља: за ин-

дустрију, за занатство, за комунална газдинства, еа 
железнички и бродски саобраћај и аш попом пумпи да 
наводњавање и одводњавање плаћа се порез по сто-
пи од 

Планска цена коштања 
и одређена планска 

добит 

д Грана 116 Производња, оплемењивање и прерада неме-
талних руда 5% гл 

Примедба: Изузетно од предњег, пореска стопа износи ч 

на промет: 
90% . 1) керамике за дома.ћинство и печеног гипса. 90% II 

2) земље за боцу — 

Грана 117 Индустрија метала и прерада метала 6% 
Примедба: Изузетно од предњег, пореска стопа износи 

на промет: 
1) окова, брава,катанаца, кључева, шкљоцаљки и оста-

лог прибора за- грађевинску столарију сг намештај! 
окова и осталог прибора за обућу и за кола; по" 
љопривредног алата (лопата, ашова, мотика, буда-

-ка, гривна за косе, вила, српова и сл.); намештаја 
металног; пећи, штедњака и прибора за исте; секира 
и сатара; ножева и маказа за занатство, пољопри-
вреду и индустрију; децималних вага; дечјих ко-
лица; тегова; кламфи; жичног плетива; ексера ЈО^ 

2) прибора једаћег-кухињског (кашика, ножева и ви-
љушака); осталих ножева и маказа; иорореза и 
бријача; посуђа; канти за воду, млеко и маст; 
фењера и лампа карбитних и петролејских као И 
делова за исте; пегла; каса и касета; графова 15% 

3) галантериских израђевина од метала; окова у 
осталог прибора за кожну галантвриј(у; Зажелите 
них галантерија; теразија; дечјих играчака 25% 

Грана 119 Електроиндустрија 29% 
Примедба: Изузетно од предњег, пореска стопа износи 

на промет: 
1) батерија за електричне џепне лампе 50% 

Грана/120 Хемиска индустрија 35% 
Примедба: Изузетно од предњег, пореска стопа износи 

на промет: 
1) сапунског прашка; кожарске масти; пасте за обућу; , 

кисеоника ' 15% 
2) коаметичких препарата за негу уста и зуба и де 

негу деце, као и шампоне, за прање косе; от гк лањ-
ског кита 10% 
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Тар. Наименован^ грана делатности Пореска Пореска 
бр. односна производа , стопа основица 

1 2 3 4 

3) мириса и козметичких препарата: за негу коже и 
косе, изузев шампона за прање косе 

4) сапуна: 
а) за прање са 40—42% масних киселина и сапуна 

за бријање 
б) осталих 

5) свећа свих врста 

180% 

20% 
30% 

130% 

Планска цена коштања 
и одређена^ планска 

добит 

7 Грана 121 Индустрија грађевинског материјала 5% и 
Примедба: Изузетно од предњег, пореска стопа износи 

на промет: 
1) израда од цемента: 

а) салонит плоча 2% м 
б) осталих - 10% II 

2) галантериских израда од камена 50% и 
8 Грана 122 Дрвна индустрија 15% м 

Примедба: Изузетно од предњег, пореска стопа износи 
на промет: 
1) намештаја школског; грађевинских столарија; 

коларом нк израда 10% м 
2) сандука за амбалажу ' 30% а 

9 Грана 123 Индустрија дрвењаче, целулозе и хартије (из-
раде од папира, картона и лепенке и прерађевине из 
производа папирне индустрије) 20% 11 

Примедба: На промет растрираних образаца без штамла!-
нскг текста не плаћа, се порез 

10 Грана 124 Текстилна индустрија 20% п 

Примедба: I) Изузетно од предњег, шор сока стопа из-
носи на промет: 
1) биљних и вештачких влакана, животињских длака, 

предива, конаца и отпадака од разних предива и 
тканина: 
а) за индустрију: 

(1) предива памучног двоцилиндричног (вигоњ) 15% н 
(2) вуне, кудеље, лана, јуте и осталих биљних 

влакана за предиво — 
(3) осталог 4% V 

б) за остале сврхе % 30% л 
2) вате: 

а) памучне и од осталих биљних влакана: 
(1) санитетске 13% и 
(2) за индустриску прераду у предиво — 

(3) остале 70% н 
б) вунене: 

(2) за остале сврхе 
в) свилене, 

3) завоја и газа санитетскнх 
4) тканина, сомота, плиша и сл., изузев: свилених тка-

нина и тканина за техничку прераду (техничких 
тканина); вунених ћебади 

5) поза1мантерије (пипака, везова, трака!, врпвд гај-
тана, фитиља и сл.): 
а) чипака свилених 
б) остале 

6) одеће, рубља и хаљина: 
а) за децу 
б) за одрасле 

7) јоргана и душека: 
а) свилених и полусвилених 
б) осталих V 

8) плетених и трикотажних одећних предмета (ча-
рапа, пуловера, капа, рукавица, прслука, блуза, гар-

90% 
13% 

5д% 

160% 
40% 

6 % 

255 
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Тар. Наименован^ грана делатности Пореска Пореска 
бр. односно ,производа стопа основица 

нитура дечјих, рубља, купаћих костима и гаћица 
и слично): 
а) чарапа: 

(1) памучних и вунених 
(2) свилених и осталих 

б) рубља 
в) осталих 

9) мрежа за риболов 
10) шешира: мушких и женских као и фесова 
11) туљака за шешире и фесове: 

- а) за индустрију 
б) за занатство и трговину 

И) 1) Предузећа која набављено предиво, тканине, филц 
и израде од њих дорађују ваљањем, бојењем, на-
тапањем, импрепнисањем или везењем, при став-
љању у промет тако дорађених производа плаћају 
порез на пореску основицу умањену за цену која 
је плаћена при њиховој набавци. 
Предузећа која тканине сопствене производње до-
рађују на начин из претходног става плаћају порез 
само на промет тако дорађених тканина. 

2) Уколико су текстилни производи (тканине, предиво 
,-л о сг ацко) израђени од мешовитих сировина, смаЈ-
траће се да!оу од оне сировине које највише у себи 
садрже. Ако су производи израђени од подједнаког 
дела сировина, сматраће се производима за које 
је предвиђена виша пореска стопа. 

3) Вештачка влакна (фијоко, целвол и друго изузев 
вештачке свиле и израда од ње), као и израде од 
ових сматрају се као израде од памука. 

4) На утрошак тканина сопствене производње ради 
израде друге робе плаћа се порез и на вредност 
употребљених тканина по пореској стопи која је 
одређена за тканину, поред пореза који се пла^а 
на промет робе израђене од тих тканина. Изузетно, 
на промет чаршава, јастучница, марама, застава и 
сличних предмета израђених од тканина сопствене 
производње плаћа се једино порез према продај-
ној цени ових предмета, а по стопи која је одре-
ђена за тканину од које су ови предмети израђени. 

5) Вз. промет шешира израђених од туљака на које 
је плаћен порез ето стони за занатство (тач. 11 -б 
свог тбр.), н.е плаћа, се порез. 

6) Индустрија предузећа која од туљана сопствене 
производње израђују шешире и фесоизе, 'плаћају, 
поред пореза по тач. 10) овог т. броја, још и 
порез по тач. 11) овог тбр. на вредност употреб-
љених туљана. 

Планска цена коштања 
и одређена планска 

добит 

15% 
60% 
20% 
30% 

8% 
40% 

20% 
100% 

И Грана! 125 Индустрија коже и обуће 25% 
Примедба: Изузетно од предњег, пореска стопа! износи 

на промет: 
1) кожа сирови-х ' -
2) кожа прерађених: 

а) свињских гашантержких и свињских гшанес-
рпски х цепаница; за ликере 

б) говеђих—суви шпалт; свињских хром; телећих 
велур 

в) осталих 
3) крзна од простих кожа 
4) техничких израда од коже - . 0 7 0 

5) ортапедских и хируршких предмета 
ф сб(ућ(?: 

;а() ортопедске од коже и од др-угог материјала за 
потребе ратних војних инвалида и инвалида 
рада — 

б) За лепу 8/в 

15% 
4% 
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Тар. 
бр. 

Наименовање грана делатности 
односно производа 

Пореска 
стопа 

Пореска 
основица 

1 2 3 4 
ф 

в) радн-ичких цокула; чизама- за потребе Ј. А. 

г) осташе 

15% 

22% 

Планска цена коштања 
и одређена планска 

добит 
)) 

12 Грана 126 Индустрија гуме 20% ,Ј 
;13 Грана 127 ГТрехранбена инду-стрија 5% ,а 

Примедба: I) изузетно од предњег, пореска стопа износи 
на промет: 

1) кекса 
2) пекарских производа од брашна'(хлеба и пециво) 
3) сушених про-изво-да од брашна (тестенина) 
4) воћних израђевина: 

а) воћних пулпа, марка и сукуса за индустриску 

70% 

8% 

И 

и 

прераду 
б) пекмеза од шљиза 
в) мармелада, џема, компота, слатка и сируп-а-
г) воћних сокова 
д) воћних конзерва 

5) конаериа поврћа 
6) окробсва: 

а) за индустрију сем прехранбеша 
б) за остале сврхе 

7) декстр-инв 
8) бонбона, слаткиша (ратлука, алве, кандираног и 

глазжраиос воћа), какао производа (чоколаде и 
чоколадних пр-о-извода) 

9) кавених сурогата 
10) шпирита: 

з') за- гориво': 
(1) индустриског 

(2) пољопривредног 
б) за ин ду стр коку произведе, у лекова у државној 

режији: 
(1) индустриског 
(2) пољопривредног 

в) за производњу сирћета! 
(1) индустрији ог 
(2) пољопривредног 

г) за остале индустрије сврхе: 
(1) нилу стр неког 
(2) пољопривредног 

д) за све остале св-рхе! 
(1) инду стр неког 
(2) пољопривредног 

11) квасца (пекарско-г); пива 

12) 

13) 

14) 

Ш 

алко-холних пића (коњак-а^ рума, ликера, ф-иних 
вина и осталих) 
уљж 
а) за јел-о: 

(1) од маслина 
(2) осталих врста 

б) за индустр. сврхе 
производа од ме-са и ж-ивот-ињскик масн-оћа: — 
меса од домаћ,их живо тиша- (-свежег, сушеног, со-
љен-ог или у сала-мури), изузев сушене свињске 
сланине и меса као и меса п-ернате живине; ксба-
сича-рских производа; свињске масти, сала и лој)а 
за јело 
млевене и туцане паприке 
пудинг прашка, ванилин прашка, прашка за лиму-
наду и слична п-ића 
сиришта (течног и у ираку — таблетама-) 
-оцта сирћета) 

20% 
28% 
50% 
12% 
12% 

4% 
50% 
45% 

180% 
35% 

Дин. 14 

4,50 

„ 16 

„ 37 
, 28 

20 
, И 

, ШО 
, 90 
100% 

50% 

6% 
18% 
8% 

17% 

1 хектолитарски степен 
чистог алкохола (1 хл1^ 

Планска цена коштања 
и одређена план-ска 

добит 
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Тар. Наименован^ грана делатности Пореска Пореска 
бр. односно производа стопа основица 

II) 
1) У погледу шпирита и алкохолних пгића (тач. 10 и 

12 овог тар. броја) важе примедбе уз тбр. 701— 
704 Привремене тарифе пореза на промет про!-
извода. 

2) При клању стоке од стране држав,них индустриј-
ских про извођачких предузећа локалног значаја 
В1-Јже напомене уз тбр. 50—56 Привремене тарифе 
пореза на1 промет производа. 

3) На промет производа од меса и животиЊских 
масноћа (тач. 14 овог тбр.) који су проивведени 

1 од заклане стоке на; коју није плаћен порез при-! 
ликом клања, платиће се порез п,рема продајној! 
цени и по СТСП1И! која важи при клању стоке. 

4) Ушурни и трговачки млинови плаћају порез по 
овом таф,, броју на сваку количину издате меч 
љав1е- 0 издатим количинама мећаве мора сб 
издати рачун, и то како за продају сопствене' 
мељаве, тако и за предаду ушурне мељаве соп-' 
ственику. У рач/ун се уписује количина1, арета и 
ц,ена мељаве. На мећаву самлевену лицима која! 
се не сматрају земљорадницима, од њиховог! 
жита, дужан је млин да плати порез на сву пре-
дату ,количину на основу продајне цене предате' 
маљаве. На брашно самлевено земљорадницима! 
сд њиховог жита не плаћа се по,рез. Ако млин 
примљени ушур у житу самеље или ако се ушур 
прими у брашну, млин је дуж!ан да плати порез" 
по овом тар. броју на добивену мељаву. 

5) Не плаћа се поре,з на промет житарица, изузев 
количина које ће државна трговачка предузећа и 
за.друге продавати у везаној трговини. 

14 Грана 128 Графичка индустрија 20% 
Примедба!: Изузетно од предњег, на промет књига, но-

в.ина и других повремених издања плаћа се се порез 
то етапи од 4% 

Планска цена коштања 
и одређена планска 

добит 

Јб Грана 313 Експлоагапија шума 
Примедба: I) Изузе,тно од предњег, пореска стота из-

носи на промет: 
1) дрва за генераторе; пилански,х отпадака и стру-

готина1 еа тан-ин као и осталих од лишћара и че^ 
% пилара; дрва за суву депилацију; нел ул озн.е г, 

д.рвета; деблсвина; облог дрвета — трупаца: за 
љуштење — од липе, за резање — од букве, ја!-
вора, цера., багрема!, липе, јеле, смрче, тополе н! 
врбе; јамског (.рудничког) дрвета; железничких 
прагова дужине 1,20 до 1,60 м.; рудничких пр.а-
гова од четинара и лишћара; кора од храста и 
смрче; шишарки; лишћа рујевог 

2) коларске грађе 
3) дрвеног и ретортног угља и брикета од дрвеног 

уг,ља:. 
а) за ин,дустрију 
б) за остале потрошаче 

7%, 

20% 

4% 
30% 

И ) 
1) Прил.иком продаје дубећих или; оборених стабала 

или њих еш их делова земљорадницима или другим 
лицима односно надлештвима, установама или! 
предузећима за њихово непосредно снабдевање 
огревним или техничким дрветом (трупци1, обл.а 
гриђа), ситно техничко дрвоу цепано дрво и дрво 
за гориво) платиће се порез ,по стопи од 8% од 
^продајне цене дрвета на пању, а не од једин-
ствене цене коју ЈС одредио! надлежни орган. 
На основу потврде надлежног месног (реонског) 
народног одбора да ће се набављено дрво уно-
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1 2 3 " 4 

требити искључиво за личну употребу и да неће 
бити предмет трговине, орган који издаје одо-
брење за сечу дрвета обрачунате и наплатива 
порез, који ће предати седишту Народне банке. 

2) Предузеће које реже ити прерађује грађу ли 
долма која се нс сматрају земљорадницима од 
донетог дрвета дужно је да плати порез на сву 
издату' количину резане односно прерађене гр гђе 
(гло стопама предвиђеним у овом тар. броју 
На грађу прерађену земљорадницима-, сељачким 
радним задругама и задружним домовима од 
њиховог дрвета за потребе оправке и градња 
кућа или других зграда не плаћа се порез н' 
промет производа. Ово повлашћену може се ко 
ристити само на основу уверења надлежног ме 
еног народног одбора да ће се предметно дре! 
употребити искључиво за употребу дотичног зе 
мљорадника, сељачке радне задруге односно за 
дружног дома а не за трговину. 

Н кнадз! примљена за резање односна прераду 
дрвета подлежи порезу по тбр. 15. 
Порез по предвиђеним стопама на промет тру-
паца за резање плаћа се само мада се ови про-
дају другима. На сопствени утрошак трупаца у 
резану грађу не плаћа се порез. 
Изузетно, државна привредна предузеће (ш о.т,о-
привредна добра) неће плаћати порез ни орили-' 
ком продаје обле грађе за резање ка-да врше 
продају државним привредним предузећима за 
резање грађе (пиланама). 
Земљорадни-ци ое ослобађају пореза на промет 
производа1 на резану и тесану грађу моју набав-
љају за подизање или оправку у рату поруше-
них или оштећених сеоских зграда. 
Ово ослобођење се може користити само на 
основу потврде надлежног месног народног од-
бора да ће се ова грађа употребити за наведене 
сврхе. У потврди мора бити означена количина 
и врста' грађе. 

16 На промет .производа свих осталих грана и врста! делат- Планска цена коштања 
ности 10% и одређена планска 

Примедба: Изузетно од предњег, пореска стопа износи добит 
на/ промет: 
1) кол см ас ти 15% „ 
2) бродова', чамаца, шлепова и сл.: 

а) луксузних чамаца 40% и 
б) осталих 4% 

117 На вршење свих услуга 4% 

Примедба: 1) Под услугама у смислу овог т. броја сма,-
трају се оправке које врше индустрија предузећа 
другим лицима па и у случају кад при томе употре-
бљавају материјал (готове производе или полупро-
изводе) сопствене производње или купљен од другог. 
У овом случају плаћају порез на укупан износ на-
кнаде з\а извршене оправке, тј. на накнаду за рад и 
на вредност употребљеног материјала, с тим да се 
употребљени материјал сопствене производње не опо-
резује посебно. Међутим, када извршиоци оправака 
при обрачуну накнаде зарачунавају вредност употре-
бљеног (утрошеног) материјала сопствене производње 
по цени у којој је садржан и порез по тбр. 1—16 ове 
тарифе, дужни су да на употребљени материјал соп-
ствене производње, плате порез по одговарајућем тар. 
броју, поред пореза који плаћам на укупан износ 
накнаде по овом тар. броју. 
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2) На накнаду за инсталатерске, монтажне и сличне 
услуге, којима се не врши прерада, дорада или обрада 
употребљеног материјала, плаћа се порез по овом ' 
тар. броју само на износ накнаде (цене) за услугу. 
У том случају извршилац услуге, ако је дао материјал, 
мора у фактури посебно зарачунати накнаду за услугу 

а посебно в,редност употребљеног материјала. 
Ако су извршиоци услуга из претходног става про-
извођачи утрошеног материјала, дужни су да на утро-
шени материјал сопствене производње плате порез 
по одговарајућем тар. броју поред пореза по овом 
тар. броју. 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ УЗ ТАРИФУ: 
Када су за производе односно услуге одређене цене које у својој структури садрже јединствени 

порез а према прописима ове тарифе је предвиђено да се у конкретном случају не плаћа порез или да се 
плаћа порез по нижим стопама, онда је порески обвезник дужан да дотичне производе ставља у промет 
односно да изврши услуге по" ценама умањеним за износ погрешно зарачуната пореза. Уколико то не 
учини, већ стави у промет производе односно извр ши услуге по ценама које у својој структури садрже 
износ погрешно зарачун,атог пореза, дужан је платити цео износ зарачунатог пореза, 

Ако је јединствени порез предвиђен у структури цене у мањем износу него што је у овој та-
рифи предвиђено пореском стопом, има се порез плаћати по пореској стопи из тарифе. 

2) Наименован^ грана делатности и производа у тарифи јединственог пореза на промет про-
извода локалне производње извршена је према „Привр,еменој номенклатури делатности" и прем,а ,,Привре-
меној номенклатури производа" које је издала Савезна планска комисија. Стога за одређивање у коју 
грану делатности спадају поједини производи, к ^ и нису посебно наименовани у тарифи, треба се при-
државам наведених Номенклатури Савезне планске комисије. 

3) По правилу не плаћа се јединствени порез на промет производа локалне производње на 
утрошак материјала (сировина, полупроизвода или готових производа) сопствене производње који је упо-
требљен при изради друге робе. Изузеци од овог пр,авила наведени су у тарифи. 

4) У погледу прнјављивања, начина плаћања и разреза јединственог пореза на промет производа 
локалне производње као и у свему осталом примењив аће се аналогно прописи 'Уредбе о порезу на промет 
производа и ,осталих прописа издатих на основу исте. 

5) Ова) наредба примењиваће се од 1 јануар,а 1949 године, кога дана ће престати да важе сви 
прописи који су у супротности са овом наредбом. 

Бр. 48400 Министар финансија, 
31 децембра 1948 године ' Добривоје Радосављевић, с. р. 

Београд 
Сагласан, 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с, р. 

85. . 
На основу чл. 22 Уредбе о државном житном 

фо,нду ет оснива,њу и раду Дирек,ције државног жит-
но,г фонда, („Службени лист ФНРЈ бр. 85/48) издајем 

Н А Р Е Д Б У 

о ПРЕДАЈИ ЖИТАРСКЕ АМБАЛАЖЕ ДИРЕКЦИЈИ 
ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ ФОНДА 

1) Државна, откупна предузећа и задруге, који 
врше откуп житарица дужни су предани уз накнаду 
Дирекцији државног жит,ног фонда односно њеном 
пословном огранку сву житарску амбалажу, и то: I 

а,) вреће за зрно; 
б) креће за брашно; 

в) ,ринфуза!-уређаје; и 
г) резервни материјал (узице, конац, машине и 

материјал за крпљење итд.). 
Откупн,а предузећа на подручју Народне Репу-

блике Србије, Народне Републике Хрватске и На-
родне Републике Босне и Хер,цеговине могу задржати 
вреће за зрно у количини која им је потребна за 
четвородневни нормал,ни капацитет утовара, ка,о и 
сразмерни Д°ЈО резервног материјал-!. 

2) Државна трговачка предузећа и задруге (ди-
стрибутивна мрежа) дужни су предати уз накнаду Ди-
рекцији државног житног фонда односно њеном по-
словном огра,нку житарску амбалажу која им није 
потребна за редовно" посл,овање. 

Колико је житарске амбалаже потребно трговач-
ком предузећу (задрузи) утврдиће комисиј,а из тач-
ек 3). 
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3) Амбалажу Ке преузети онац пословни огранак 
државног житног фонда на чи јо ј се територији на-
лази предузеће (задруга) које предаје амбалажу. 

Примопредају амбалаже извршиће комисија коју 
сачињ-авају два службеника пословн-ог огранка Ди-
рекције државног житног фонда , и два службеника 
предузећа (задруге) које предаде амбалажу. 

Предузеће (задруга) које предаје амбалажу ду-
жно је пружити комисији тачне родатке о стању 
амбалаже. 

4) Висину накнаде за предату амбалажу утвр-
ђује комисија и-з тач. 3). 

А-ко комисија не би- м-огла- да споразумно утврди 
висину накнаде, предузеће (зад-руга) је дужно да 
преда амбалажу, а, висину накнаде утврдиће Дирек-
ција држ-авно-г житн-ог фонда (централа) са админи-
стратив,но-олеративним руководи о-цем предузећа од-
носно са одговарајућим задружним организацијама. 

5) Предаја жиг ароме амбалаже има се извршити 
најкасније у року од 15 дана од дана ступ-ања на 
снагу ове наредбе. 

6) Новчаном казном до 20.000.— динара казниће 
се за прекршај руководилац односно одговорни слу-
жбеник предузећа (задруге) моје је дужно да преда 
житарску амбалажу: 

а) ако не преда амбалажу у одређеном року; 
б) ако прикрије амбал-ажу; 
в) акт к-омисији за примопредају амбалаже не 

пружи тачне (податке о амбалажи; и 
г) амо било на к-оји начин ом-ета рад комисије 

за примопре,дају амбалаже. 
Поступак во-ди и казну изриче извршни одбор 

среског (-градског) народног одбора по прописима 
Основног закона о прекршајни а, 

7) Ова наредба ступа иа- сн-агу одмах. 
1 

Бр. 1823 
Сб јануара 1949 године 

Београд 
Министар тргов.ине и сна-бдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

86. 
На основу т^ч. 3 Решења о нижим јединственим 

прода,јним ценама на велико житарицама, брашну и 
гризу у е,кономској 1948/49 год.ини са важношћу на 
целој територији Федеративне . Рзроднв Републике 
'Југославије (Службени лист ФНРЈ" бр. 76/48), а У 
сагласности са Министром фи,нансија ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ГАШЕЊУ РАЧУНА ЗА ИЗЈЕДНАЧЕН^ ЦЕНА 
ЖИТАРИЦА И БРАШНА 

-I. — Гасе се следећи савезни рачун-и: 
1) рачун за изједначење цена- пшенице и пше-

ничног брашна економске 1946/47 године; рачун за 
изједначење цена кукуруза и кукурузног браш,на 
економске 1946/47 године и рачун вештачки сушеног 
кукуруза економске 1946/47 године, који су отворени 
и који се воде мод Државне инвестиционе банке у 
Београду; 

2) рачун за изЈедначење цена пшенице и пшенич-
н-ог брашна економске 1947/48 године и рачун за из-
Једначење цена кукуруза и кукурузног брашна- еко-

номске 1947/48 године, који су отворени и воде се код 
Народне банке ФНРЈ — Централе за НР Србију. 

Рачу-ни наве,дени под 1) и 2) угасиће се а њихова 
салда- пренеће се на Главну централу Народне банке 
ФНРЈ — Дирекцију за извршење држа,вног буџета — 
у корист-рачуна број 800029 — „разн,и непредвиђене 
ванредни приходи" — за буџетску 1949 годину. 

Све наведене уплате по угашеним ра,чунима наве" 
деним п-од 1) и 2) извршиће се у корист поменутог 
рачуна бр. 800029 — „разни непредвиђени и в-анредни 
приходи" 

Неизвршене исплате са угашених рачуна наведе-
них под 1) и 2) извршиће се, по налогу Министарства 
финансиј-а ФНРЈ, н-а основу обр,азложен!сиг захтева' 
поверилаца, а' на предлог Министра! трговине и сна-
бдевања ФНРЈ. на те-рет Резервног фонда Владе 
ФНРЈ. 

II. — Министарства трговине и снабдевања народ-
них републи,ка регулисаће питање гашења) исто-
врсних оепубликанских рачуна, у сагласности са ми-
ни-старствима фин,ансија народних република; водећи 
рачуна да сг уплате врше у корист „разних непред-
виђених прихода" државних буџета народних репу-
бл ика-, а исплате обавеза поменутих рачу-на на терет 
„буџетских разерви" односних државних буџета на-
родних република. 

III. — Ово решење ће се примењивати -од дана 
објављиван,А V „Службеном листу Федеративне На-
родне Републике Југославије". 

Број 1169 
20 јануара 1949 године 

Беогр,ад 
Министар трговине и снабдевања^ 

Јаков Блажевић, с, р, 
Сагласан, 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
78. Уредба о расподел,и и приказиван^ филмов,а 

и оснивању биоскопских предузећа — 
79. Уредба о изменама и допунама Уредбе о об-

,ра чунш а,њу и наплати трошкова у државним 
здравствеким установама — — — — —- — 

80. Решење о пореским стопама на дох-одак — 
81. Правилник о р-аду Савезне комисије за р-еви-

зију главних пројеката — — 

82. Правилник о цепљењу против дифтерије — 
83. Упутство за извршење Уредбе о укњижењу 

ирав^ својине ни државној непокретно^ имо-
вини 135 

84. Наредбе ор тарифи јединствено-г пореза на 
промет производа локалне производње 

85. Наредба о предаји житарске амбалаже Ди-
рекцији државног житног фонда 

86. Решење о гашењу рачуне за изједначен^ 
цене житарица и брашна 

129 

130 
131 

132 
183 

187 

148 

255 

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

Југословенског штампарског предузећа. Београд 


