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729. 
На о,снову чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из на-
родне (Привре,де, Влада ФНРЈ, на предлог Мил истра 
спољн.е трговине, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ И РАДУ ТРГОВАЧКИХ ПРЕТСТАВ" 
НИШТАбА И ТРГОВАЧКИХ ЗАСТУПНИШТАВА 

ИНОСТРАНИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА 

Члан 1 
На територији Федеративне Народне Републике 

Југослвије могу се оснивати т,рговачка претстав-
ништва и трговачка заступншцтва иностраних преду-
зећа и установа 

и — Трговачко лретставништво 

Члан 2 
Трговачко претставништво може бит-и домаћа 

радња или предузеће које претставка инострано 
предузеће или установу на територији Федер атавне' 
Народне Републике Југославије и у име и за рач,ун 
овога предузећа или установе врши све послове на 
које је овла-шћено по- прописима ове уредбе. 

Представници иностраног предузећа ити устано-
ве могу бити и поједина лица. 

Члан 3 
Дозволу за оснивање трговачко-г претставци-

штва даје Министар спољне трговине н,а основу 
молбе домаће радње, предузећа или појединих лица 
који су од страна иностраног предузећа или уста-
но-ве адређени .за трговачког претставника. 

Дозво-ла за оснивање тргов.ачког претставни-
штва садржаваће поред осталог и услове под ко-
јима ће трговачко претстазкшптво дотичног пре-
дузећа или установе пословати на територији Феде-
ративне Народне Републике Југославен. 

Уз молбу из ст, 1 овог члана прилажу се и по-
тврда иностране фирме о одређивању за трговачког 
претставника, као и остали подаци кој)е затражи 
Министар спољне трговине, 

Члан 4 
рада трговачког прстставништва У делокруг 

спада: 
1) давање података и разјашњења о произво-

дима иностраног предузећа или установе коме до-
тично иретставништво припада; 

2) закључивање уговора о набавци и испоруци 
робе у име и за рачун иностраног предузећа или 
установе; и 

3) старање о уредној испоруци и испуњавању 
датих гаранција за испоручену робу. 

Члан 5 
Трговачки претстаеиици могу бити от инострани 

држављани који стално бораве на територији Фе-
деративие Народне Републике Југославије. 

Члан 6 
За рад трговачког претставника односно прет-

ставништва, као и за штету која б-и, се њиховим по-
слов.ањем нанела домаћим установама, предузећима 
или поједиицима, одговара дотично инострано прев 
дузеће или установа. 

II. — Трговачко заступништво 

Члан 7 
Трговачко заступништво заснива се уговором о 

заступању између домаћег предузећа, радње или 
лица с Једне стране и иностраног предузећа или 
установе 'с друге стране. На основу и у оквиру овог 
уговора, домаће предузеће, радња или лице, у свој-
ству тргов,ачког за-ступника, врши трговачке послове 
у своје име и, з-а свој рачун. 

Трговачко заступништво има се огра-гичити ис-
кључиво на послове за које је овлашћено уговором 
о за,ступању и дозволом Министра спољне трговине. 

Члан 8 
Дозволу за оснивање трговачког заступништва 

дај,е Министар спољне трговине на ослову м-олбе до-
маће радње, предузећа или појединих лица кети су 
од стране иностраног предузећа или установе одре-
ђени за трговачког заступника. 

Уз молбу се мора приложити уговор о заступа-
њу који одобрава Министар спољне тр,говине. Мини-
стру спољне тргов,и.не је овлашћен да, у случају по-
требе, захтева уношење нових клаузула у уговор, 
као и измену и брисање постојећих. 

Члан 9 
Трговачки заступник може бити само домаће 

предузеће, радња или лице које је држављанин Фе-
дератив-не Народне Републике Југославије. 

Један трговачки заступник може заступати више 
иностраних предузећа или установа, с тим. да му је 
за свако заступништво потребна дозвола Министра 
сп-ољне трговине и одобрење уговора о заступању. 

III. — Заједничке одредбе 

Члан 10 
Дозвола за обављање по-слова трговачког прет-

ставништва односно трговачког ааступ-ништва издаје 
се на одређено или неодређено в-реме. 



Ст,рана 1390' — Б-рој 100 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда, 26 новембар 1947 

На основу доби-вене дозволе трговачко прет-
ставништво о.дносно трговачко заступи иштво може 
от,почети са радом тек но извршеној регистрацији 
код Министарства спољне трговине. 

Ближе прописе о регистраци.ј,и трговачког прст. 
ставништва односно трговачког заступништва доне-
ће Министар спољне трговине. 

Извод из регистр.а Министарства спољне тргови-
не, трговачко претставгшптво односно заступник 
штво дужно је поднети у року од 15 да,на надле-
жном среском ((градском) извршном одбору на чи-
јем по,друч.ју, има седиште. 

Члан 11 
Министар сполл-е трговине ФНРЈ ми,,е к а з а т и 

трговач,ко нретставншнтво однос но тр-говачко за-
ступници во. које обавља послове који нису озна-
чени у дозволи изд 1 гој -од Министра спољне трго-
ви те ил.и хо ји су противни тл. 2 о,ве уредб,е, до из-
игра од 100 СОС динара, -у.колико сва:-г,л' послови пе 
претстављају кривично дело. 

Члан 12 
ТГТ^ЧЗ7"^ ПРЕТСТТ!П:-1:ТГПЈГ,'::А ОЈ, ГЕПС заступан-

г.тт".ч дут^т-а Су воте рачун? ,^детгг- ^ књиге 'ло 
прс^исчмл Закон,а о једнос бр анто-м ра тту- -^п^с^ ву, 
да се придржавају одредаба о планској расподели 
и потрошњи робе, да плаћају порез и доприносе за 
социјално осигурање својих службеника, као и да" 
се придржавају СБИХ постојећих законских прописа 
Фед слатини е Народне Републике Југ ос лав иј е, 

Члан 13 
Контролу над радом трте:;. ^ њих прстстазпиигд-

ва од,носно трговачких заступници ат,а гр ити Мини-
стар спољне трговине. 

Члан 14 
Ближе одредбе за извршење ове уредбе пропи-

саће Министар спољне трговине. 

Члан 15 
% Ступањем на снагу ов!е уредбе .престају важити 

прописи Уредбе о оснивању и раду трговачких за-
стуЈгништава иностраних предузећа и установа 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 46/47). 

Члан 16 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републи-
ке Југославије". 

21 новембр.а 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министа,р народне одбрана, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тиђго, с. р. 

Министар спољне трговине, 
раж, Мелентије Поповић, с . о. 

730. 
На. основу члана 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра ПО-Ј 
морства, доноси 

У Р Е Д Б У 
О ЛУЧКИМ НАКНАДАМА 

I. — Опште одредбе 

Члан 1 
Бродови, домаћи или инострани преко 10 БРТ, 

када доплове у луку, на сидриште или неку тачку 
морске обале Федеративие На,редне Републике Југо-
слвије , у ли ^у привредног поховања, плаћају) 
лучку накнаду 

/Ги-т-д нгк!ттада је накнада за искорени давање' 
обале у средстава безбедности пловидбе као и з?а 
одрешене услуге које се чине броду приликом укр-
цавања и ^искрца-вања терета и путника и аа ремор--
кажу. 

Члгм 2 
Н^ сматра се приор ед акм пословањем у смислу, 

ове уредбе и брод не плаћа лучку накнаду када му 
је предмет пословања искључиво: 

1) ппчмрње или предр^ан-р п^ште и ј^ттостзвних 
у т о р к а ; 

2) попуњавање залиуа животних намирница, питке 
воде, погонског материјала, бродске опреме као н 
предмета за потрошњу који служе искључиво за по-
требе брода; 

3) укрцавање или искрцавање пилота и службе-
них лица. особља које' је учествовало у искрцавању 
иди укрцавању терета и по налогу надлежних држав-
них органа уха гш сних лица као и лица без сред-
иш? 

4) м.-рлдвање лица кола су за ,,з р сме путовања 
обо,' ^ та или лешева лица која су зл Бреме путовања 
З,: фл л, лица њихове пратње као и спасених бродо-
ломаца; 

5) искрцавање терета са брода који је допло-
вио услед претрпљен их штета на мору ако се та ј 
терет после поправке поново укрца на исти брод; и 

6) укрцавањ.е или искрцавање путника и те-
рета- по налогу надлежних државних органа или У4 
слутт1ју незгода на мору или више силе, 

II. — Израчунавање лучне накнаде 

Члан 3 
Лучиа накнада се израчунава на основу нето ре-

гистар оке тонаже брода уколико овом- уредбом н-ије 
друкчије одређено. 

Нето регистарска то,нажа брода установљује се 
према правилима о баждарењу поморских бродова 
која се примењују у Федеративној Народној Репу-
блици Југославен односно према иностраним пра-' 
вилима о баждарењу под условом реципроцитета^ 

Члан 4 
Лучку накнаду шр-ачунзнају и наплаћују преду-

зећа лука и јавних складишта: 
1) на чијем подручју брод започне привредно 

пословање; 
2) на чијем -се подручју врши привредно .посло-

вање по протеку ро,ка за кој,и је плаћена лучка 
накнада; и -

3) на чијем је подручју установљена разлика у; 
висини лучке накнаде настале услед повећаног црдагч 
вредног пословања брода. 
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Члан 5 
Лучка накнада с плаћа за период од 30 дана или 

т период од 12 месеци. 
Обавеза плаћања лучке накнаде настаје онда 

када брод, у циљу запо-чињања привредног послова-
ња, добије прси пут слободан саобраћај са копно-м. 

Обавеза поновног плаћања лучке накнаде наступа 
ако брод врши привредно вгаслевање по истеку вре-
менског провода за који је платио лучку накнаду. 

Лучка шкмада има се исплатити најдаље у року 
суд 30 дата рач^ГЈ,уЈиг од дака када ј-е настала оба-
веза њеног п л ^ а њ а аЈђ?г у станом случају пре одла-
ска брода. 

За исплату лучке накнаде јамчи брод. 

Члан 6 
У периоду од 30 дана, за који је брод платио 

луч-ку накнаду, нећ^е се урачунавати дани у које брод 
није вр и т о привредно пословање: 

1) због незгоде или више силе; 
2) због 'недељних и празничних дана; 
3) због предузиман^ санитар-но-хитијенских мера 

на броду по захтеву лучко-санггарних органа; и 
4) због поправки нади чишћења брода на дома-

ћем бр о доградња ишту, доку или радионици, 

Члан 7 
Домака бродови који обављају привредно посло-

вање искључиво у лукама, сидриштима односно дру-
гим местжма морске обале Федеративне Народне 
Републике Југослвије плаћају лучку накнаду за 

сваку нето регистара^ тону и то: 
1) за 30 дана 3.— динара; и 
2) за 12 месеци 18.— динара. 
Брод који је платио лучку накнаду прописану 

претхо-дали стазом неће је у истом року поново 
вратити ако је у међувремену услед незгоде на мору 
иде више сид-е био приморан да пристане у неку ино-
страну луку, сидржште мш уз коју другу тачку 
иностране обале под условом да тамо ш'је вршио' 
никакво привредно пословање, 

Члан 8 
Бродови који врше превоз из иностранства или 

за иностракство у циљу привредног пословања пла-
ћају лучку накнаду по свакој нето регистарској 
тони, и то: 

1) за 30 дана 4.— динара; и 
2) за 12 месеци 16.— динара. 
Инострани бродови у погледу плаћања лучке 

накнаде по овоме члану по правилу су изједначен!! 
са домаћим бродовима. 

Инострани бродови, који нису из једначини са 
домаћим бродовима а врше привредно пословање у 
лукама, на сидриштима или другим местима морске 
обале Федерагивне Народне Републ,ике Југославије, 
могу платити лучку накнаду СМАО за период од 30 
дана и то 12.— динара по св,акој нето регистар ској 
, т е и . 

Члан 9 
Бродови који обављају превоз из или за ино-

сгашггво у циљу привредног пословања а целокупна 
им је тежина односно запремина терета, који исто-
варују ила утоварују у св-им лука-ма, сидриштима 
ш другим деловима морске обале Ф-едеративне На-
родне Републике Југославије, претворена у реги-
старску тонажу мања; од % њихове нето регистар-
ски тонаже плаћају У\ лучке накнаде а ако је мања 
вц % плаћају % лучке накнаде. 

У циљу претварања тежине односно запремине 
терета у регистарски тонажу, по' претходном сташу, 

рачуна се т јед-ну регистарски тону по 3 тоне те-
жиле адио ово 3 кубета шггра. 

Код- превоз--а стоке и осталих животиња наплаћује 
се лучка шишада само према запремини бродског 
простора, ш ј и оки за^замају ш то тако, што се нј5и 
претварању њихове запремине у регест ар ску тонажу, 
у смислу ^предњих ставова, рачуна запре шепа штале 
односио кав-еза и сандука. 

Ако је жггород "тм или мешовитим теретом заузет 
целокупни бродски простор, брод плаћа пуну лучку 
накнаду. 

Терет на палуби прибраја се терету испод па-
лубе. 

Ако се по наплати лучке накнаде по претход-
ним ставовима повећа привредно пословање брода, 
а ово ут ита иа шесту лучке накнаде, наплатите се 
разлика лучке накнаде. 

Члан 10 
Ако домаћи брод, који ЈС платио лучку нак.наду 

прописану претходним чланом, врши у тежу свог пу-
товања из иностранства или за иаостралство још и 
превозе између појединих лука, сидришта или дру-
гих места морске обале Федер аггивде Народне Ре-
публике Југослвије, дужа,н је да плати за привредно 
пословање у вези овивх превоза, поред плаћене лучке 
накнаде из претходног члаиа, још и 50% лучке 
накнаде прописане члано-м 7 ове уредбе. 

Домаћи бродови који у циљу привредног посло-
вања вршеЈосим превоза између лука, сидришта или 
других места морске оба^е Федаративне Народне 
Републике Југ ос ливије још и превоз за или из ино-
странства у циљу привредног пословања плаћају по-
ред лучке накнаде прописане у чл. 7 ове уредбе још 
и 50% прописане лучке накнаде за привредно посло-
вање у вези превоза из или за шостранство. 

Члан 11 
Ако бродови, каје обављају .привредно посло-

вање у вели (превоза из ијгј? та датстраиство% нису 
платили лучку накнаду за период од 12 месеци а 
укрцавају или искрцавају у кукама, ,на сидриштима 
и другим м-естима пороке обале Федефативне На-
родне Републике Југослвије искључиво путнике, 
плаћају на име лучке накнаде по 50.— динара за 
сваког укрцаног односно искрцаног путника. 

Ако су се бродове који врше ар сео з за ил,и из 
иностранства користили поглавицом из члана 9 ове 
уредбе а поред терета искрцају или укрцају и путни-
ке плаћају ЈОШ по 50— динара за сваког искреног 
односно укрца ног путника. 

Висина лучке накнаде израчунате по предњим 
ставовима овога чла^а не сме прећи висину лучке 
накнаде израчунате по укупној нето регистар С К О Ј 
тонажи брода. 

џ 
Члан 12 

Реморкера када се употребљааају за спасавање, 
лучку реморкажу као и реморкажу бродова између 
лука, плаћају за период од 12 месеци на име лучке 
накнаде 10.— динара по свакој њиховој бруто регл-
старокој тони. 

Ш, — Ослобођење од плаћања лучке накнаде 

Члан 13 
Од плаћања лучке накнаде ослобођени су: 
1) ратни бродови и бродови који се1 употребљив 

вају у војне циљеве; 
2) бродом који служе за контролну, царинску, 

пилотску, санитетску и сличну службу; 
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3) бродови, када се употребљава ју у научне, 
поучне, фискултурне и спортске циљеве, ако је по-
стојање тог предуслова признато од стране управе 
поморства; 

4) бродови, када превозе искључиво питку воду 
за потребе сна дизања домаћег становништва; 

5) бродови, када су запослени искључиво пола-
гањем, дизањем или понављањем поморског кабла; 

6) бродови до 10 ВРТ; 
7) болнички бродови; и 
8) јахте било које заставе ако не врше при-

вредно пословање. 

Члан 14 
Противу налога за исплату лучке накнаде може 

се поднети жалба Главној дирекцији лука и јавних 
складишта у року од 15 дана од дана саопштења. 

IV. — Прелазне и" завршне одредбе 

Члан 15 
Овлашћује се Ми.нистар поморства ФНРЈ да У 

сагласности1 са Претседником Привредног савета 
Владе ФНРЈ може мењати овом уредбом прописане 
тарифне ставове лучких накнада као и за поједине 
луке прописати појединачно тарифне ставове КОЈИ, 
одступају од општих ставова. 

Члан 16 
Бродови који су платили лучку накнаду пре сту-

пања на снагу ове уредбе, платиће лучку накнаду 
по овој уредби тек по истеку временског периода 
за моји. је лучка накнада плаћена. 

Члан 17 
До оснивања предузећа лука и јавних складишта 

на целоЈ обали Федеративне Народне Републике Ју-
гославије, лучке накнаде израчунаваће и наллаћи-
ваће по прописима ове уредбе лучке капетаније и 
њихове испоставе, а' У корист постојећих предузећа 
лука и јавних складишта. 

Противу налога за исплату лучке накнаде од 
стране лучке капетаније иги њене испоставе може 
се поднети жалба Управи поморства. 

Овлашћује се Министар по-морова ФНРЈ да до-
несе прописе о рејонирању обале у циљу наплаћи-
ван^ и расподеле, на поједина предузећа лука и 
Јавних складишта лучких накнада наплаћених по 
ст. 1 овога члана. 

Члан 18 
Ближе одредбе за спровођење ове уредбе про-

писаће Министар поморства ФНРЈ. 

Члан 19 
Ова уредба ступа на снагу 1 фебруар.а 1948 го-

дине, 

21 новембра 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Ми,нистар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар поморства, 
Анте Вркљан, с. р. 

731. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влада 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из на-
родне привреде, на предлог Министра спољ-не трго-
вине, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ОСНИ-
ВАЊУ И РАДУ ТЕХНИЧКИХ ПРЕТСТАВНИШТАВА 

^ПРЕЗЕНТАЦИЈА; 

У Уредби о оснивању и раду техничких прет-
ставнишава ^ п р е з е н т а ц и ј а ) иностраних предузећа 
и установа врше се измену и допуне тако, да пре-
чишћени текст уредбе гласи: 

У Р Е Д Б А 

о оснивању и раду техничких претставки" 
штава ^презентација) 

Чла,н 1 
На подручју Федеративне Народне Република 

Југослвије могу се оснивати техничка претставни-
штва (репрезентациЈ-е) иностраних предузећа и уста-
нова. 

Члан 2 
У делокруг ,рада техничког претсташништва (ре-

презентациЈе) спада: 
1) давање података и разјашњења о произво-

дим, а предузећа коме дотично техничко пр ет стави и-
штво (релрезе,нтација) припада; 

2) старање о уредној испоруци, исправном мон,-
тирању од дотичног предузећа одно-сно установе 
набављених построје,ња, уређаја и апарата према 
захтевима купаца у Федеративној Народној Репу-
блици Југославен и обављање других услуга у вези 
са употребом односних предмета; и 

З1) вршење службе по даи!м позицијама од до-
тичних иностраних предузећа односно установа у 
погледу квалитета и других о-собина испоручених 
предмета. 

Члан 3 
Инострано предузеће или установа који желе 

основати техничко претставништво (репрез-ентацију) 
на подручју Федеративне Народне Републике Југо-
славије одредиће претходно руководиоца техничког 
претставниш^ва и истога писмено овластити за пре-
дузиман^ С Б И Х радњи потребних за оснивање и рад 
техничког претставништва. 

Уколико Је руководил.ац држављанин Федера-
тавне Народне Републике Југославије поднеће Ми-
нистарству спољне трп вине ФНРЈ молбу за осни-
вање техничког претставништва (репрезентације) уз 
КОЈУ ће приложити^потврду иностраног предузећа 
или установ,е о његовом одређивању за руководио-
ца као и остале податке који ће се прописати пра-
вилником за извршење ове уредбе. 

Уколико би1 инострано предузеће или установа 
желели да руководилац буде страни држављанин, 
поднеће сам молбу Министарству спољне трговине 
у којој ће предложити руководиоца и уз исту при-
ложити св;е податке који ће се прописати правил-
ником за извршење ове уредбе. 

Члан 4 
Дозволу за рад даје Министар спољне тр,гови^ 

ио претходној оцеки потреб,е оснивања ц рада тех-
ничког претставништва (репр езентације). 
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Дозвола, за рад издаје се на одређено или нео-
дређено време. 

Доз,вола ће поред осталог садржавати и услове 
под којима ће техни,чко претставништво (реп рез ен-
тонија) дотичног иностраног предузећа или уста-
нове пословати на ПОДРУЧЈУ Федеративне Народне 
Републике Југославије. 

Министар спољн,е трговине ФНРЈ може казнити 
техничко претставништво, које обавља послове који 
нису означени у дозволи издатој од стране Мини-
стра спољне трговине или који су противни чл. 2 ове 
уредбе, до износа од 100ШО.- ,денара, уколико 
овакви послови не претстављају кривично дело. -

Члан 5 
Особље техничког претсташшитва (репрезента-

ције) састоји се од техничких стручњака и админи-
стративног особља. 

Технички стручњаци су, по правилу, држављани 
земљ^ у ко 101 се налази сед,иште или филијала до-
тичи ог предузећа или уетнаове, а административно 
особље се, по правилу, састоји од држављана Фе-
дератиине Нар О-Ј: одне Републике ЈугослаЕИ,је 

Зш упослена страних и домаћих руководиоца, 
техничких стручњака и административног особља У 
техничком претставкиштву потреб,на је претходна 
сагласност Министра спољне трговине и Министра 
унутрашњих послова ФНРЈ 

За гад руководиоца, техничких стручњака и ад-
министративног особља, као и за штету која би се 
њиховим пословањем нанел,а домаћим установама, 
предузећима и појединим лицима одговара дотично 
инострано предузеће или установ-а. 

Чтан 6 
Техничка претставништва ^презентације) одр-

жавају везу са домаћим увозним привредним пре-
дузећима и установама у границама задатака из чл. 
3 ове уредбе 

Чла,н 7 
На основу добивене дозволе, техничко претстав-

кшштво (репрезептација) може отпочети -са радом 
нек по извршењу регистрације код Министарства 
спољне тргова е 

Извод из регистра Министарства спољне трго-
вине техничко пр ет ста,ви иштво ^презентација) ду-
жно је поднети у року од 15 дана надлежном сре-
ском (градском) извршном одбору на чијем се по-
дручју налази његово седиште-. 

Члан 8 
Техничко претстава иш тво (репрезентациЈа) ду-

жно је да плаћа порез и допринос за социјално оси-
гурање за све своје службенике, као и да се придр-
жава ових постојећих законски,х прописа Федера-
тивне Народне Републик,е Југославије. 

Члан 9 
Контролу над радом техничког претставништва 

(репрезштације) врши Министарство спољне трго-
вине. 

Члан 10 
Ближе одредбе за извршење ове уредбе (пропи-

саће Министар спољне трговине. 

Члан 11 
Ова Уредба ступа на снагу дамом (објављиван^ 

у „Службе,ном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југослвије". 

21 новембра 1947 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

^ Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Т^го, с, р, 

Ми.нистар спољне трговине, 
инж. Мелентије Поповић, с, р, 

732. 
На основу члана 6 Основне уредбе о пр^надлел 

постимо савезних државних службеника преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
0 ПРИНАДЛЕЖНОСТИМА САВЕЗНИХ ДРЖАВНИХ 

СЛУЖБЕНИКА У ИНОСТРАНСТВУ 

Чл,ан 1 
Основне плате из члана 3 Основне уредбе о при-

надлежностим,а савезних државних службеника служе 
као база за израчунава^ основних плата службеника 
у иностранству. 

Члан 2 
Основне плате службеника у иностранству нара-

чуеаваЈу се на следећи начи,н: 
Министар финансија ФНРЈ, на основу прикупље-

ни.^ података о животним приликама у појединим 
земљама, а на предлог Министра иностраних послова, 
одређује за св^ку поједину земљу основну плату 
помоћног службеника Ш класе. Најмањи износ ове 
плате служи као основица за израчунавање основних 
плата службеника у иностранству. На ову основна 
додаје се толико и у таквом размеру, као што Је 
1 з,змер основних плата у Федеративној Народној 
Републици Југославен у односу на најмањи износ 
основне плате помоћног службеника III класе. 

Члан 3 
ИзнбЈс функционалног додатка, посебног личног 

додатка, премгског додатка и изванредне награде 
израчунава \е тако, да се проценту алки размер тих 
додатака и најмањег износа основне плате пом,оћног 
службеника III к,ласе у Федеративно0 Народној Ре 
публици Југославен пренесе и израчуна према утвр-
ђеној основици за сваку поједину земљу. 

Члан 4 
Ради изванредних услов.а рада, сваком жењеном 

и удатом службенику, са чсојвгм се заједно! у иностран 
ст.ву налаза његов брач-ни друг и није запослен, неред 
основне плате припада додатак у износу 30% од 
месечних бруто принадлежнссти. 

Ако се брачни друг налаза у земљи одредиће се 
н-акнада но прописима о накнади за ОДВОЈЕНО ста-
новање. 

Члан б 
Слу жбеницим а на дип лома покој листи плаћа стан 

држава. 
На основу извештаја о ценама станова у поједи-

ним земљама, Министар иностр-аних послова до но ои 
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ла оваку земљу .појединачно решење о иро центу ал-
вом одбитку па име станарине, с тим " што тај одбитак 
ле може ^бити веФш од 30% од бруто ^иринадлежности 
о у ж бенита у иностранству. 

Министар иностраних послова такође ће донети 
упутство о коришћењу ових станова. 

Члан 6 
Додатак на децу израчунава се према утврђеној 

основици за сваку пој-едину земљу и износи 30% од 
ове основице за 'свако дете. 

Члан 7 
Службеницима који се са службом налазе у ино-

странству, а који ио потреби службе ида на боло-
ваху и отсуству бораве у земљи дуже од месец 
дана, за време борама у земљи припадају пр надле -
жности по прописима основних уредаба о прегаадле-
жностима савезни,х државних службеника. 

Члан 8 
Плате по овом правилнику исплатив аћ е се слу-

жбенсгцима у иностранству од дана њиховог јављања 
на дужност до краја месеца у којем су разрешени 
дужности у иностранству. 

Члан 9 
До доношења решења Министра финансија ФНРЈ 

о одређивању основице из члана 2 овог правилника 
за поједине земље, важиће досадашње одредбе о 
платама у иностранству. 

Члан 10 
Министар финансија ФНРЈ, даваће упутства о 

томе који ће се службеници емирати службешцима 
у иностранству, као и остала погребна упутства за 
спрово-ђење овог правилника, 

Члан 11 
Овај правилни,к ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федер алав не Народне 
Републике Југослвије". 

IV бр. 6062 
14 новембра 1947 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбра-не, 
Маршал Југослвије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

733. 
На основу плана 15 Закона о инспекцији рада 

пропитујем 

РРВЧГ1 Ј У Н И К 

О ЗАШТИТОММ МЕЂАША Ш И КАДИСА РЕМТГЕН-
СКИМ ТгаЂАдаМА1- И 'РАдаОАКТОВта1Мл МАТЕ-

РИЈАМА 

I. — Заштита од елекдашчне струје високог напона 

"Члан 1 
--Рентшенши' уређен:- соМшкром газа завршен ту од 

у 1) Класа I. Потпуно заштићени рентдек-оки ^уре-
ђаји, код кој-их су ши делови в,исоког -шјшзиа тако 
обавијени електрично водљчткм узсмљеним сло-јем, 
Да је додир ,ма кога дела уређај,а под високим.на-
поном онемогућен; 

2) Класа П. Непотпуно заштићени рентген ски 
уређаји, код којих су само они делови високог на-
пона заштићену на начин као код класе I., који се 
налазе у простору за преглед и лечење; 

3) Класа ПГ. Делимично заштићени рен тг шеки 
уређаји, ко,д којих су делови високог напона у про-
стору за преглед и лечење заштићеног на начин као 
код класе 1ч најмање до висине од 2,5 м изнад пода; и 

4) Класа IV Незаштићени рентген сми уређаји, 
код којих су делови високог напона, који' се на т з в 
у простору за преглед и лечење, слободно присту-
пачни. 

Под погонским напоном сматра се његова м-ак-
симална темена вредност. 

Члан 2 
Забрањена је употреба преносних и превозних 

ре,нтгенских уређаја Класе .IV. 

Члан 3 
Рептгенски уређаји — ап,арати, који не оптере-

ћују електричну мрежу са више од 2,5 (кило-
вата), смеју се прикључити на сваки електрични при-
кључак. 

У доводне водове рентгенских апарата морају 
се угр.адити најмањи осигурач,и који су дозвољени 
за дотични погон. 

Ручни прекидач мора бити на дохвату и лако 
ориступачан руковаоцу апарата, и такве конструк-
ције да се не може сам од себе укључити. 

Рентгеном уређаји класе И, III и IV, код којих 
су неки делови високог напона смештени у засебној 
просторији, морају код улаза у ту простори,ју -имати 
засебан прекидач, тако да се у случају радова У 
том простору рентгелски апарат не може укључити 
из просторије за лечење и пр-еглед. 

Сваки спољни метални део рентген-апарата мора 
бити уземљен (спојен са земљом) голим видљивим 
бакарним водом пресека најмање 4 мм2. 

Члан 4 
За зашт,иту од електричне струје 'високог напо-

на довољна је и уземљења метална решетка или мре-
жа у прописној удаљености, која спречава додир 
делова под високим напоном. 

Прелаз високог напона у круг ниског напона 
апарата мора бити онемогућен. 

Члан 5 
Покровци и врата иа заштити високонапонског 

система морају бити тако конструисани, ла се ^могу 
отварати само ал-атом или да се при њиховом отва-
р.ању рентгенски апарат аут.оматски искључи .од из-
вора електричне струје. 

Чи-ан 6 
-Изолација високог гн давна' код ^рентгенских апа-

рата мора - да " издржи,"-'бар, 'један чминут пробте ша-
оон од 1,25 максималног погонског напона. 

Члан 7 
У рентгенском ,уређ,ају, са. кондензаторим,а у кру-

- гу - ^високог- нап она^м арају "тсегахредвидетил направе 
за кратко с п а ј а њ е ^ л и 'уземљења кондензагора. 
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Члан 8 
'Отворени в-одови^ високог (нашта -рентге,нскот 

уређаја могу у случају ^ ио тр-ебе Јжт п нижи од 2,50-
м изнад пода, ако су осигурани металном заштитом 
која је уземљена. 

Ако једн,а апаратура/ напаја више радних места, 
мора постојати могућност да се свако радно место 
може појединачно укључити и искључити. 

Члан. 9 
Код рентгенских" апарата Класе IV употреба но-

жно г прекид.ача је забрањена. 

Члан 10 
Ако код рентгенског апар-ата постоје још ,и по-

моћне направе (на нр. Виску-в1епеЗа са покретним 
распетом) које, поред испуњења своје главне на-
неле, укључују још и т,рансформатор високог напо-
на, тада исте м-орају бити снаб,девене једним уређа-
јем КОЈИ спречава нежељена поновно укључење рент-
гене?^ апарата. 

Члан 11 
Подови у радним простори ј-ама, за апарате Класе 

ХУ, морају бите од изолационог материј-ала (дрв-о^ 
гума и сл.), те не смеју имати металне решетке. 

Члан 12 
Доводи високог напона код апарата Класе IV. 

морају за време рада увек бити у затегнутом ста-
њу, док за време мировања, уколико су откачени, 
морају бити аутоматски намотани до најмање виси-
не од 2,5 м 

Ови водо ЕИ морају бити удаљени од металних 
усиљених делова, тако да не дође до прескакања 
електричне искре. Ова удаљено-ст износиће најмање 

см до 100 кУ (киловолта) радног напона или 30 
си до 200 10/ радног напона. 

Члан 13 
Код апар-ата Класе IV. дрвена преграда ,између 

болесника и рентгенске цеви мор-а бити удаљена од 
делова високог напона најмање 20 см, а уколико је 
иста металка, мора бити и уземљена. 

Ако се ови апарати употребљава^ за „трохоско-
инју, конструкција статива мора бити таква да се 
у сваком положају између високог напона и лекара 
налази заштитна уземљена метална мрежа. 

СтоловиI за терапију код апарата Класе IV. мо-
рају бите дрвени п морају издр-жати један минут 
максимални погонски напол. 

Код терапије, високи напон ап,арат,а Класе IV. 
мора бити најмање 40 см удаљен од болесника. 

Члан 14 
Испред сваке просторије где се налазе отворени 

вод ОБИ високог напона мора се истаћи натпис: ,Лази 
високи напон, опасно пех живот". 

Поред главног прекидача мора се истаћи и нат-
пис: „Пр,екидач се не сме укључити пре него што 
се сви помоћни прекидачи на апа-рату тае искључе". 

У близини' водова високог напон,а мора се ист-а-
ћи натпис: „Непд,ирај док се не увериш да је главни 
пр-екидам искључен". 

Код^ св амор постројењу мора се истаћи на зид-
ном месту натпис: „Контрол,иши земљовод свако 
Дневно^. 

Код апарата са конден,заторима треба истаћи 
натпис: „Не дир-ај пре кратког споја или уземљења 
кондензат^ а". 

Код апарата са -'В-ишеград ни-х- места- треб-а истаћи 
натпис: „Не укључуј док се не--увериш да су остала 
радна мес-та искључена". 

' Чл1ан 15 
Пре укопчања високог Јсаосша лице- које укопча-

ва мора све присутне упозорити на опасност. 

Члан 16 
Сваки: а,парат Класе IV. мора имати оптички или 

акустични скшал који дејствује и упозорава за 
време док је високи напол укопчан. 

Члан 17 
Пре сваке употребе апарата Класе IV. треба 

контролисат,и 'положаје и исправност водова висо-
ког напона, као и сигнални уређа,ј. 

Члан 13 

Сви заштитни уређаји рентгенских апар,ата мо-
рају се бар једанпут годишње испитати. 

Члан 19 

Код пожара ил,и ма каквог несрећног случаја, 
мора се одмах искључити главни преки,дач н,а до-
води ој линији. 

Члан 20 

У свакој рентгенској просторији морају бити 
истакнути СЕК прописи као и упутства за прву по-
моћ од удара електричне струје. 

II. — Заштекта од рентгенских зракова 

Члан 21 

Ови прописи важе за рентгене,^ постројења, 
која раде са високи,м напоном од 16 до 400 кУ. 

Члан 22 
Заштита од рент,генских зракова диагностичких 

постројења мора бити изведена тако, да ниједно 
лице запослено ири рентгене ком постројењу на било 
кајем мјесту у просторијама то-га постројења не 
ирини већу дневну до-зу од 0,25 г (рентгене), а у 
области полних органа 0,025 г. 

. Лица запослена У просториј-ама за рентганску 
терапију не смеју примити већу дневну дозу од 0,025 
г. Ово исто в,аже? и за све -суседне- просторије око 
тер алпских и диагиостичких постројења, у којима 
с-е обично лица дуже задрж,авају. У просторијама 
где је задржавање лица краткотрајно, максимална 
дневна доза може износити до 0,25 г, 

Члан 23 
Заштита од директних: рентгеном^ арШава -треба, 

да- буде изведена тако, да одговара заштитној вред-, 
пости према следећим табелама: 
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Т А Б Е Л А 1. 
Минимални еквивалент олова у мш 

(Важи за 10 т А ; 0,025 г/дан) 

Радни напон у кУ до: 

Минимално 
отето јање 

у метрима 50 75 100 150 175 200 250 ЗОО 400 

1,5 0,5 1,4 2,7 3,3 — . .— 
2 0,5 1,3 2,5 3,1 3̂ 5 4,7 8,5 — . — 

2,5 0,4 1,2 2,3 2,9 3,3 4,4 8,0 12 24 
3 0,4 1Д 2,2 2,7 3,2 4,1 7,5 11,5 23 
5 О,З 0,8 1,8 2,2 2,7 3,5 6,0 10 19 

10 0,2 0,5 1,2 1,6 2,0 2,6 4.5 7,5 15 
15 ОД О,З 0,8 1,3 1,6 2,1 3,5 6,0 13 
20 0,1 0,2 О,б 1,0 1,3 1,7 3,0 5,0 11 

Т А Б Е Л А 2. 
Минимални еквивалент олова у мм: 

(Важи за 10 шА; 0,25 г/дан) 

Радни напон у кУ до: 

Минимално 
отстојање 

ЗОО 400 у метрима 50 75 100 150 175 200 250 ЗОО 400 

1,5 О,З 0,9 1,8 2,3 - - — 

2 о,з 0,8 1,6 2,1 2,5 3,3 6 — — 

2,5 о,з 0,7 1,4 1,9 2,3 3,0 5 8 17 
3 0,2 О,б 1,3 1,8 2,2 2,8 4,5 7,5 16 
5 0,2 0,4 0,9 1,4 1,7 2,2 3,5 6,5 13 

10 од 0,1 0,4 0,8 1,1 1,5 2 4 9 
15 0 0 од 0,5 0,7 1,0 1,5 3,0 7,5 

- 20 0 0 0 0,2 0,4 О,б 1 2,5 6 

Радни напол у кУ до: 

Трајни интензи-
тет етру Јв рен-

тгене^ цеви 
у шА 50 75 100 150 175 200 250 ЗОО 400 

2 
5 

20 
30 

—0,1 
- 0 , 1 

- 0 , 4 
- 0 , 2 

—О,б - 0 , 7 —0,7 - 1 , 0 —1,9 - 2 , 6 
-О,З -О,З -О.З - 0 , 4 - 0 , 8 - 1 , 2 

- 4-0,3 +0.3 4-0,4 4-0,8 4-3,2 
— 4-0,5 4-0,5 4-0,7 4-1.3 — 

- 4 , 8 
- 2 , 1 

Члан 24 
Заштита од рен тг е неког зрачења вентилских 

цеви мора бити изведена тако; да максимална дневна 
доза не пређе 0,025 г, 

Члан 25 
У случају сумње, оловни еквивалент заштите 

утврђује се помоћу рен тг епског зрачења са одго-
,варајућим макс имали им високим напоном по-стројења 
које је у питању. 

Поље зрачења приликом мерења може бити веће 
од 1000 смЈонизациона комора инструмента за ме-
рење мора бити постављена тако, да добија зрачење 
из сваке тачке поља!, које се испитује и да је уда-
љена од њега најмање бо см, да бт се тише избегао 
утицај карактеристичмогЈ зрачења на комори еа ме-
рење, 

Члан 28 
Заштита од секундарних рентгенских ауаан,ж 

треба да буде изведена тако, да одговара заштитној 
вредност,и према следећим табелама: 

Т А Б Е Л А 4. 
Минимални еквивалент олова у мпи: 

(Важи за 10 шА; 0,025 г/дан) 

Радни напон у кУ до: 

Минеш ал не 
отстојање 

У метрима 50 75 100 150 175 200 250 ЗОО 400 

0,5 0,4 0,9 1,3 , „ ,,д —4 
1 0,2 О,б 0,9 — — . — — — 
1,5 0,2 0,5 0,7 1,3 — — — , 

2 0,2 0,4 0,5 1Д 1,3 1,7 2,3 — 

2,5 ОД О,З 0,4 0,7 1Д 1,5 2Д 2,5 3,6 
3 од 0,2 О,З 0,5 0,9 1,3 1,9 2,3 3,3 
5 0 0 0 од 0,5 0,9 1,4 1,6 2,4 

10 0 0 0 0 0 0,2 0,7 0,8 1,2 
15 0 0 0 0 0 0 0,2 о,з 0,5 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Код интензитета струје рентгенске цеви испод 
или преко 10 т А смањују се или повећавају вредности 
оловних еквившгената у Табели 4 према Та бе Јад 5. 

Т А Б Е Л А 5. 
Допунски еквивалент олова у мм: 

Код (интензитета струје рентгенске цеви испод или 
прек^ 10 шА смањују се или повећавају вредности 
еквивалента олова наведеним у табелама 1 ап 2 према 
табели 3. 

Т А Б Е Л А 3. 
Допунски еквивалент олова у мм: 

Радни н а п о н у кУ д о : 

Трајни интензи-
тет струје рен-

тгене^ цеви 
у шА 50 75 100 150 175 200 250 ЗОО 400 

2 
5 

20 
30 

- 0 , 1 
—0,1 

-О,З —О,5 —О,б -0 ,7 —0,7 - 0 , 8 —0,9 
- 0 , 2 - 0 , 2 —О,З -О,З -О,З -О.З —0,4 

- - 4-о,з 4-0,3 4-0,3 4-0.3 4-0,4 
- — 4-0,4 -ј-0.5 4-0,5 4-0,5 — 

- 1 , 4 
- 0 , 5 

Члан 27 
Прерачун/аЈвање дебљине уно тр ебљеног матери-

јала при изради заштите од директних зракова вр-
шиће се т а т , што ће се вредности оловног е кв т а -
лента у мм из Табеле 1 н 2 помнож,ити са факто-
рима из Табеле бр. 6. 

Т А Б Е Л А 6, 
Фактор прорачунавања заштитних вредности 

за поједине материјале 

Радни напон 
у кУ 

X 
X Г 

Н " д го Цигла 
Радни напон 

у кУ 
X 
X Г СЈ ^ СО ^ Јсм Ј=С 1.9 1.6 

Радни напон 
у кУ :г ГА М ш кгјдм8 хгЈдм8 

50 4 5 1б 70 100 130 
КХ) 4,5 6 15 70 100 130 
150 10 12 35 70 100 130 
200 11 13^ 15 70 100 130 
250 — — 14 50 60 75 
ЗОО — . 12 30 40 50, 
400 — , 9 20 25 за 
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Ако заштита служи само против секундарни^ 
зракова, онда ће се за напоне до 200 кУ вредност 
оловног екшивалента у мм из Табеле 4 множити са 
факторим,а наведен,им у Табели бр. 6. За напоне 
веће од 200 кУ узим,а се фактор који одговара на-
пону сд 200 кУ. 

Члан 28 
Код свих уређаја за просв етљавање, укупна 

вредност филтровања за цео опсег радног напона, 
мора износити најмање 1 мм еквивалента алумини-
јума. Уколико се за постизање ове мин,ималне вред-
ност,и мора делати до,пунски филтер исти мор,а бити 
чврсто уграђен. 

Члан 29 
Уређаји за снимање морају бити опремљени са 

направама за подешавање разних величина пресека, 
снопа рентгенских зракова ,н,а пример са помоћним 
блендама или заменљивим тубусима. Направе за 
просветљавање морају имат,и бленде за подешавање, 
ЧИЈИ се положај „от,ворен" или „затворен", може 
лако утврдити. 

Изузетак од овога чине апарати за снимање, 
који се само с времена на време изузетно употре-
бљаваЈу за поједина просветљавања . 

Члан 30 
Направе за п,росветљавање са изузетком оних из 

чл. 30 ст. 2, морају бит,и снабдевене са средстви,ма, 
која спречавају смањење отето јања пацијент,а сд 
фокуса испод 35 см 

Рентгене^ уређаји за зубарство морају биги 
опремљени средствима, ке-ј.а спречавају отето Јања па-
цијента од фокуса испод 18 ом прил,иком интра-орал-
них просветљавања 

Члан 31 
За заштиту лекара при просветљавању мора 

екр,ан бити прекривен оловним стаклом, ЧИЈИ мини-
мални еквивалент олов^ и,зноси 2,0 мм за напоне до 
100 кУ. 

Оловно стакло мора бити такве величине, да Н01-
рисни сноп рентгелских зракова, при просветљавању 
норм.алног пацијента (дебљине 20 см), не може да 
изађе изван површине заштићене тим стаклом одно-
сно мод слободно висећег екрана заштитна повр-
шина заједно са екраном мора ̂ износити најмање 
40X50 ом, рачунајући 50 см хоризонтално. 

Са криптоскопом могу бити опремљени само они 
рентгенски уређаји, КОЈИ су поглавито предвиђени за 
снимање, али изузетно се употребљавају за просвета 
љавање. У ове се убрајаху и зубарска рентгенски 
апарати. 

Најмања величина заштитног оловног стакла јед-
ног криптоскопа је 24X30 см. 

Поред тога на екрану се мора предвидети за-
штита противу секундарна зракова ради заштите 
руку, а такође и заштитне рукавице од оловне гуме. 

Уређаји за интра-о-рална просветљавања морају 
бити снабдевени са ту бу сима или бл енд ама са от-
ворима, КОЈИ ограничаваЈу сноп зракова на максимум 
од 5 см у пречнику при најмањем допуштеном фе-
калном отетој ању од 18 см. 

Члан 312 
Уз направе за гар освежавање морају се нала-

зити заштитна средства (кецеље од оловне гуме, 
плоче од оловне гуме, комичне заштитне столице, за-
штитни зид и сл.) за заштиту лекара од секундарних 
зракова, а чије се заштитно деловање надовезује без 
прекида ва) заштиту екрана. Укупна вредност олов-

ног еквивалента ових заштита мора одговар-ати Та-
белама 4 и 5. 

Чла,н 33 
Постројења за сериске прегледе (снимање са 

екрана) морају бити' спремљена заштитним средстви-
ма у смислу претходног члана ради заштите с,вих 
лица упослених у просторијама тих постројења. 

Члан 34 
Сва рентгенска постројења мораЈу бити опрем-

љена инструментима за мерење високог напона и 
интензитета струје рентгенске цеви. Постројења за 
терапију морају поред тота имати и средств,а за 
ручно или аутоматско изравнање варијација у одре-
ђен,им вредностима напона и струје рентгенске цев,и. 

Изузет,ак од тога чиле мали рентгеном апарати 
са ^променљиво подешеним напоном и СТРУЈОМ 
рентгенске цеви чије еу вредност,и видно назначене 
на апарату од стране произвођача. 

Члан. 35 
Свачем уређ,ај за зрач не са напонима преко 75 

кУ мора бити подешен за укључивање допунских 
филтара, а вредност употрељеног филтра мора бити 
јасно видљива. 

Члан 36 
Постројења за зрачење морају бити снабдеве,на 

уређајима за подешавање разних величина пресека 
зрачног снопа, кас на пример заменљивим блендама 
или ту буси ма 

Чла,н 37 
Свака установа са постројењима за рентгенску 

тер,апију мора бити снабдевена апаратом за мерење 
рентгенских доза на принципу јонизације или друге 
научне признате методе. Ради сталне контроле ис-
прави ости апарата за мерење, апарат за мерење доза 
мора имати СВОЈУ контролну радиоактивну ј е д и т е 
Тачност ових апарата за м-ерење доза ее сме варира-
ти за више од 3%. 

Члан Зв 
Све апарате за мерење доза мора контролисати 

једна научна установа, која за то буде одређена и 
,која ће о и,звршеном прегледу издавати протоколе, 
у којима ће поред осталог назначити и рокове за 
поновну контролу, већ према систему апарата за 
мерење. 

Члан 39 
Све радне просторије за прегледе, зрачење, 

зрачна комора и (Просторије за руковање апаратом 
морају бити довољно простране, суве и добро венти-
л и р а е. 

Члан 40 
Просторије у којима је смештено рентгенско 

постројење (нарочито одељење где се врше пре-
гледи) у циљу отстрањивања штетних нитрозних га^ 
сова, морају се вештачким путем вентилирам. 

Просторије у којима су смештени апарат,и са 
от-вореним искриштем (апарати са механичким исправ-
љањем високог напона), па било да су смештени У 
заштитне Ормане, морају се проветрава^ како је 
предвиђено у првом ставу овог члана. 

Отвори за исисавање штетних гасова морају се 
налазити непосредно изнад пода просторије. 
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Члан "41 
На деловима уређаја К О Ј И спроводе високи напон 

морају се избегавати оштре ивице и врхови. 

Члан 42 
Рад,и заштите лекара против испљувана болесни-

ка,̂  направе за просветљавање имају бити опремљене 
'заштитом, која се безпрекидно надовезује на за-
штитни оквир екрана. 

Члан 4а 
Због отровност оловног оксида све заштите 

израђене од оловног лима, морају бити премазане 
ноетојано-м масном бојом или обложене било којим 
другим материјал ом. 

Члан 44 
При снимању зуба, лица. која еу стално запосле-

на у рентгенеком постројењу, не смеју придржава-ш 
филм. 

Члан 45 
Лица упослена у рентгенским просторијама не 

сме^у бит,и употребљена као објекат за пробно про-
светљавање или снимања. 

Ч л т 40 
Оклопи. реитгенских цеви који су непотпуно за-

творени, морају при употреби бити попр-ечно по-
стављен;! према болеснику, 

Члан 47 
Лица запослена у рентгенским просторијама, 

МОРАЈУ брижљ-иво водити рачуна о горњим пропи-
саше и не смеју пз било којих разлога, избегавати 
употребу заштитних средстава и Јфеђаја. 

Члан- 48 
Сш прописи уго ра Ј,у бити истакнути у рентген-

ским просторијама а свакоме новоме службенику 
м о м у се оаи прописи протумачим, о чему ће такав 
службеник дати С В О Ј У писмену потврду. 

III. — Заштита од радиоактивнфг зрачења 

Члан 49 
Псд природом и вештачким радиоактивним те-

лима подразумевају се оне материје, које су као 
такве у муци означене односно дефинисане (раднум, 
у р и - у м , радон, полониум, ториум итд.) као и остали 
е в е м е м т м , који се могу вештачким путем учинити 
радиомктивлим. 

Под циклотрон — апаратима, подразумевају се 
апарати за вештачко разбијање атома односно ве-
штачку т,равгсму т-аци ју ( елемената и производњу ве-
штачких адио активних материја од обичних еле-
мената. 

1 Члан 50 
Радио акти вие материје и циклотрон — апарати 

за лечење и истраживање смеју се смештати само 
у просторијама, које су изграђене' или иреудешане 
за ту сврху, а прем,а "упутствима ^ ̂ саветима ра диза" 
лога —лекара или1 радиолога .—физичнраV 

Члан 51 
Просторије у којима еу смештени радиоактишш 

апарати-сз радиоактивдам материјама, као и"оне У 

којима4 су смештени болесници са радио активним^ фо-
кусикга-Ј морају бити, према оцени и мерењима'стру-
чна ака-радиол ота, довољно' удаљене од остал-их згра-
да -односно од свих других радни,х просторима, како 
би запослено- особље могло са што мање опасности 
обављати послове, коЈе иначе није неопходно по-
требно обављати у близини радиоактивних фокуса 
односно у домету њиховог зрачења. 

Члан 52 
Просторије' за чување радиоактивних материја 

односно фокуса, који су вал потребе, просторије са 
апаратима за ^екстратсцију еманације и смештај те-
лекири-апарата као и циклотрона односно лаборато-
рија за справљање вештачких радиоактивних раство-
ра (масти, ком,пр еса, раствор,а за пијење, блата и 
др.), морају бити не само довољно удаљене од оста-
лих пословних просторија, већ према упутствима 
стручњака-радиолога снабдевене и довољно појача-
ним зидовима, као и евентуално посебно изграђе-
ним специ јал ним заштитним боксовима, који. су обло-
жени одговарајућим материјалом ради апсорбован^ 
секунд ар ног зрачења (дрветом, линолеумом, аме та-
личлом гумом, плутом, парафином, слојем воде итд,). 

Члан 53 
За чуваре, вратаре н дежурно особље у устано-

вама са радиоактивним фокусима морају бита изра-
ђене нарочите заштитне просторије са довољно де-
белим зидовима, а које су осигуране и против се-
кундарног зрачења допунским плочама. Овакве про-
сторије морају биги по.везане ,са болеслпчким и ле-
карским собама односно са управно-админисграчнв-
ним канцеларијама погодним уређајима (електрично 
звонце, светлосни сигнал, кућни телефон и сл.), како 
би се служба дежурног особља, вратара односио 
чувара могла обављати са што ређим обилажењем 
и задржавањем по собама болесника еа радиоактив-
н,им апаратима. 

Члан 54 
Изнад, испод ,и са стране просторија, кроз чије 

зидове стално или привремено пробија радиоактивпо 
зрачење, не сме ЈУ се налазили стамбене просторије. 
Такве просторије не СМСјУ се употребљава^ ни за 
привремени смештај оних болесника, којим-а иначе 
није потребно лечење зрачењем или не болују од 
тумора. 

Члан 55 
Све просторије у којим,а се налазе односно У 

којима се рукује са радкофорама, као и оне у ко-
јима се крећу и леже, болесници са радиум-впвра-
тима, морају бити простране, суве и сунчане (са 
великим' прозорима и стакленим млечним ошиша 
.према ход ̂  ш-има ,и другим споредним одајама). Ова-
кве прост.рт'ј? мг пз ^ имати и т о ^ ч е инсталације за 
2рзу и лаку зентилацнју и затре Јаз ање. 

Члан 56 
У установама са радиоактивним фокусира уре-

ђаји водовода и канализације морају бити тако изве-
дени, да онемогућују испирање^ у општу канализа-
цију случаЈло упуштених или евентуално заобље-
них скупоцених мини јатур них радио фора. 

Због истог разлога све кофе, сандуци, коморе, 
шахтови и томе, слично за отпатке (газу, вату, сонде, 
храну итд.) у установама-' са радио активним фоку-
сома морају бити одељене од-оних из других зграда-
односно просторија.. Они морају бити изграђени 
односно смештени у сутерену сам,е зграде, и таке 
подешени, да--се у њима..за случај,,потребе (нестанка. 
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радиофора) могу сви отпаци сагорети, а у сваком 
случају периодично испражњава^, а по одобрењу 
рјуковаоца радиофора. 

Члан 57 
У амбулантама и лабораторијумима у којима се 

рукује -са- радио активним фоку сима морају постојати 
специјално- израђ-ени покретни и непокретни заштит,ни 
столови Са дебелим и високим оловним блоковима, 
који су обложени дрветом, а иза којих ће особ-ље 
вршити припремање и монтирање радио активних фо-
куса за болесничку апаратуру. 

Члан 58 
Касе и касете, у коЈима се чувају раднофори 

који су ван употребе, морају бити обложене за-
штитним оловним блоковима, да би се зрачење фо-
куса из. њих што је могуће више апсорбовало и учи-
нило што безопаснијим за околину. 

Члан 59 
Преношење р!адиофора мора се вршити у за-

штићеним посудама (касицама, касетама, бомбама 
(боксоЕИ,ма) облож-еним са оловом). По могућству то 
преношење у ИСТОЈ згради треба вршити аутоматским 
постројењима (малом специјалном дизалицом КОЈОМ 
су повезани поједини спратови зграде). 

Члан 60 
Целокупном особљу које ради У установама са 

рациоаижвлим фокусима треба стално скретати 
пажњу иа значај даљине, техничке заштите и што 
краћег бављења у близини р.адио активних фокуса и 
цнклотрои-апарата у погону, 

Члан 61 
За време рада треба радиофоре прихватити са 

дугим шшцеташа имајући свагда у виду потребну 
удаљеност фокуса од руку и тела 

Члан 62 
Првшремање р.адиофора и њихово - монтирање на 

болесничку агалрлтуру треба, свагда вршити за за-
штитити столом и по могућности' у посебној про-
сторији, а У што краћем року — без непотребног 
задржавања у њиховој близини. 

Члан 63 
Обилазак и посете болесника са радиоактивним 

ап арети ма треба вршити само по неопходној потреби 
и без непотребног задржавања У њиховим просто-
ријама. 

Члан -64 
;Бвсвшлашш треба нај строжи је забранити при-

ступ у просторије са болесницима, који имају на себи 
. р а м о ф з р е , а посете таквих, болесника имају бити 
кгмм,аз ограничене. 

Члан 65 
Руковање ,ха ,градио фор има -мора се вршити 

брижљиво да не дође' до њиховог оштећења- ^ испу-
штања ем-анације (у ком случају^треба такве' радио-
форе сместа издвојити из употребе до њихове 
оправке). 

^ Ч л а н 6 6 
^Еждеааррјаше? ,ешааци,,е и сва мерења смеју се 

поверавати само за то обученим лицима. 

Члан 67 
Бо леонид,има са радеиофо р,има - не сме. се дозво-

л а вати задр ет ање ван одређених. просторна -ллнг.-и-шш.-
зак .из .зграде у којо ј се лече. 

Члан 68 
Препоручује се да се по болеоничким просто-

ријама поставе натписи са упозорењем за болеснике, 
који имају на себи-апарате са радио активним фоку-. 
п т ' г1 (о њиховом кретању, ношењу апарата итд). 

IV. — Завршне одредбе 

Члан 69 
Одредбе овог правилника односе се на све ме-

дицинске уређаје у којима се примењује струја ви-
соког напона, рентгенско и природне или вештачко 
радио акт-ивно зрачење, 

Већ постојећи медицински уређаји, који нису у 
складу са одредбама овог правилника у погледу си-
гурности и хигијене рада, имаЈу се у што краћем 
року а најдаље за једну годину поступно саобра-
зити овим прописима. Технички прибор према чл. 38 
овог правилника, има се набавити најдаље у року 
од две године. 

Рокове за поступно испуњавање прописа овог 
правилника одређиваће надлежни инспектор рада, 
водећи при том рачуна о објективним, материјалном 
и техничким могућностима 

Члан 70 
Хигијенски и технички услови рада са медиц^н-

ским уређајима У којима се примењује струја ви-
соког напола, рентгенско и при,р.одно или вештачко 
ратио-активно зрачење, имају се V потпуности прила-
годити одредбама Општег правилника о хигијенским 
и техничким заштитним м-ерама при раду уколико 
овим правил-ником ииЈе изричито друкчије одређено. 

Члан 71 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федератирне Народне Ре-
публике Југослвије ' ' . 

Бр 15959 
1.1 новембра 1947 године 

Београд 
Министар рада, 

Вицко Крсту ловић, с. р. 

734. 
На основу чл. 52, а у вези чл. 33 Закона о 'по-

резима од 26 децембра' 1946 године, про,пакујем 

Н А Р Е Д Б У 

О ИСПЛАТИ РАЧУНА ЗАДРУГАМА И ПРИВАТ-
НИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА ИСПОРУЧЕНУ РОБУ И 

ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 

1) Државна привредн,а предузећа, државне уста-
нове и државна надлештва не могу вршити исплате 
рачуна за извршене --им у-слуге- и испоручену робу 

^ ето ^лммају .извештај г о .ста-њу ,.пореског „дуга подно-
сиоца дочува,, е . т о ' 

а) ^приватним-превознидема "ако исплата према-
зана 1 -000.—^ динара: , и 

"б) .свим ^.свалим .„приватним .пр,едузећима и ли-
цима ако исплата пр ем аш 3^2.000.— -динара. 
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2) Руководилац књ,иговодства може издавати чек 
(вирманеш- чек) на износ рачуна само оним подно-
сноцима рачуна који су измирили сав порез који Је 
доспео за, наплату. Оним подносиоцима рачуна који 
доспели порез нису измирили, а ду гов ани износ по-
реза ЈЕ већи од из-носа КОЈИ потражују по поднето-м 
рачуну, неће се вршити исплата, већ ће се цела сума 
КОЈУ потражују доставити путем чека надлежном 
среском (градском, реЈонском) извршно-м одбору, у 
корист рачу,на пореског обвезника Ако је дуговани 
порез мањи од истраживања по поднетом ,рачуну, 
подносиоцу рачуна издаће се чек на вишак, а изн,осе 
КОЈ,И покрива његов порески дуг доставиће- се (лад? 
лежном среском (,градском, реј опеком) извршном од-
бору ради измирења тога дуга. 

3) Извештај о стању пореског дуга издаје фи-
нансиски оте ек среског (градског, рејонског) изер? 
шног одбора. Овај извештај као и молба којом се 
тражи, његово издавање, не подлежи наплати таксе. 

Извештај о стању пореског дуга неће се прила-
г а о рачуну поднетом ради наплате, већ ће се само 
показивати на увиђај. Службеник који прима рачун 
дужан је иа истом назначит,и КОЈИ, је орган издао 
извештај, број и да-тум извештаја и износ дужног 
пореза, па то потврдити својим -потписом. 

4) Оза наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федерапжме Народне Ре-
публике Југ осл алије". 

'III бр. 49321 
12 новембра 1947 године 

Београд 
Мешетар фимансжја, 

Сретен Жујовић, с. р,, 

^ ОЈ" 
/ о а . 

На оскоку ЧУЈ. 37 ст. 1 Закона о уређењу ги дело-
вању кредитног система издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОЈ УПОТРЕБИ ОБРАЗАЦА У ПОСЛО-
ВАЊУ СА ДРЖАВНОМ ИНВЕСТИЦЖЖОМ 

БАНКОМ ФНРЈ 

1) Сва надлештва, установе, предузећа и поје-
динца дужни су да у пословима са Државном инве-
СТСЈЦДОЉОМ банком ФНРЈ употребљавају искључи,во 
обер геце (формуларе) које банка за односну врсту 
послова пропише. 

2) Ова наредба ступа на снагу дано-м објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Р е вубл к е Југ ос лави је". 

Бр. 47699 
7 нове зебра 1947 године 

Београд 
М и т е т а р фкШ ален ј-а, 

Сретен Жујовић, с. р, 

736. 
По указаној потреби, а у циљу заштите опште-

народне имовине, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОДРЖАВАЊУ РЕДА И ЧИСТОЋЕ У ВОЗОВИ-
МА И ЖЕЛЕЗНИЧКИМ СТАНИЦАМА 

I. — Грађани су дужни' старати се да своји.м 
поступцима у возу и за време бављења у железница 

ким станицама не нарушавају ред о-дређен прописима 
Југословенских државних железница и да не ^наносе 
квар општенародној имовини. 

II. — Забрањује се нарочито: 
прљати и кварити намештај, правити нечистоћу 

у колима и станичном просторијама; 
бацаш из воза предмете којима се може нане-

ти штета; 
бацат,и на станичну раван ма какве предмете; 
урезивати или исписивати ма какве натписе (ва 

спољне или унутрашње зидове кола или на предме-
те у колима, као и лепити плакате на места која за 
то нису одређена; и 

дирати у помоћне направе за кочење иди какве 
друге направе у колима или станичних простор,и-
јама 

Ш. — За повреду прописа из предње тачке учи-
нилац ће платити на име казне, и то: 

1) ако стави ноге са обућом на седиште: 
у Ш разреду — Дин. 10.— 
у И и I разреду — — Дин. 20 — 

2) ако својом кривицом упрља под, зидове или 
друге предмете у колима, тако да је потребно оби-
чно чишћење (метлом или крпом): 

у III разреду Дин. Ш . -
У И и Г разреду — — — Ди,н. 20.— 

3) ако упрља својом кривицом одељак или ход-
ник кола, тако да је потребно дуже чишћење или 
дезинфекција: 

у Ш разреду Дин 50.— 
у II и I разреду на име казне Дин. 50 — 
и на име штете — — — — — Дин- 50.— 

4) ако зареже или ишара спољне или унутарње 
зидове ко-ла, прозорска стакла, слике или ма кор 
други предмет у колима: 

у III разреду Дин. 50.— 
у И и I разреду на име казне Дин. 50.— 
и еа име штете — Дин. 50.— 

Наплату новчане казне за напред означене пре-
кршаје вршиће кондуктери на лицу места и о томе 
ће давати потврду путницима на дупликату из до-
платне књиге. 

ЈУ. — Ако путник без потребе употреби помоћ-
ну ручну кочницу платиће: 

а) на име казне Дин. 50.—; и 
б) на име паушалног износа за причињену 

штету Динара 950.—. 
У случају овог прекршаја кондуктери ће на 

лицу места вршити наплату новчане казне и при-
чињене штете и̂  о томе давати потврду "путницима 
на дупликату из доплатне књиге. 

V. — Ако учинилац не плати новчану казну и 
причињену штету на лицу места, поднеће се пријава 
државном органу, КОЈИ ЈЕ надлежан за доношење ре-
шења о прекршајима према одговарајућим начелима 
Замена о пр окршајима,. 

VI. — За причињене штете у железничку ста-
ницама наплату на исти начи-н врши шеф станице 
однос,но за то одређено лице. 

VII. — Противу наплаћиван^ новчане казне и 
причињене штете на лицу места нема места жалби. 

УШ. — Новчана казна и накнада причињене 
штете на лицу места неће се примењивати према 
деци испод 14 година. 

ј,Х. — Остале причињене штете наплаћиван се 
према ценовнику, који буде прописала Генерална 
дирекција железница односно према стварном изно^ 
еу штете. 

X — Ова наредба ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службено,м листу Федеративне Народне 
Републике Југослвије" 

Ер 17383 
8 новембра 1947 године 4 

Београд 
Министар сао,браћаја, 

Тодор Вујасиновић, е, р. 
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'737. 
На основу чл. 2 Уредбе о спровођењу социјалног 

^осигурања по прописима Закона о социјалном оси-
гурању радника, намештеник и службеника, у спо-
разуму са Министром унутрашњих послова ФНРЈ, 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 

^ О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУ-
РАЊУ ОСУЂЕНИКА 

1) Члан 1 наредбе допуњује се и гласи: 
„Осуђеници^ на издржавању казне у казненим 

установама, малолетницима у ваепитно-поправним 
домовима, лицима осуђеним судском пресудом на 
принудни рад као и лицима која се налазе на из-
државању административних казни лишења слобо-
де и поправног ,рада (у даљем тексту: осуђеници) 
држава пружа социјално осигурање за случај не-
среће у послу за време издржавања казне по про-
писима ове наредбе". 

Члан 2 
Ова наредба ступа на снагу даном објављива-

ња у „Службеном листу Федеративве Народне Ре^ 
публике Ју госл аниј е". 

Бр. 16970 
5 новембра 1947 године 

Београд 

Министар рада', 
Вицко Крстуловић, с, р, 

Министар унутрашњих послова, 
Александар ранковић, с. р. 

738. 
На основу чл. 24 Закона с? Народној банци ФНРЈ 

д-оносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ЗАМЕНИ ПОХАБАНИХ ИЛИ ОШТЕЋЕНИХ НОВ-
ЧАНИЦА И ИСПЛАТИ ДЕЛОВА НОВЧАНИЦА ИЗ-

ДАЊА НАРОДНЕ БАНКЕ ФНРЈ 

1) За замену похабаних или оштећених н-овча-
ница као ИЈ за исплату делова новчаница издања 
Народне банке ФНРЈ имаЈу се применити прописи 
Правилника о замени стс-хаб апих или оштећених нов-
чаница и исплати делова новчаница УЦ бр. 3740 од 
14 јула 1945 године („Службени' лист" ДФЈ" бр. 51 
од 20 јула 1945 године). 

2) Наплаћени износи приликом исплата оштећених 
новчаница на име фабрегкационих и манииулативних 
трошкова по чл. 11 поменутог правилника књижиће 
се у корист Народне банке ФНРЈ, 

3) Ово решење ступа на снагу даном објављивање 
у „Службеном листу Федер ат,кене Народне Републике 
Југослав ије". 

Бр. 48117 
13 новембра 1947 године , 

Београд 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р̂  

739. 
Нагоснову чл; 33 ст. 2 Уредбе о порезу на про-
производа, а по указаној потреби, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОВИЗИЈЕ ПРОДАВЦИМА НА 
МАЛО ЗА ПРОДАЈУ ПОРЕСКИХ МАРАКА И ПО-

РЕСКИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ 
1) За продају пореских марака ФНРЈ, које су 

по Тар. бр 6 Привремене тарифе пореза на промет 
производа пуштене У течај 1 новембра 1947 године, 
одобрава се продавцима на мало провизија од 3 
на сто (три ди,нара на сто динара), која ће се да-
вати у пореским маркама. 

За продају осталих хартија од вредности ФНРЈ, 
за коју је досада продавцима на мало одобравана 
провизија од 3 на сто (три динара на сто динара) у 
таксеним маркама, ова ће се провизија убудуће да-
вати у пореским маркама. 

2) Потребна упутства за извршење овог реше-
ња издаваће Народна банка ФНРЈ. 

3) Ово решење ступа на снагу даном објављива-
ње У „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југослвије" . 

II. бр. 48630 
ј Н) новембра 1947 подине 

Београд 
Министар финансија, 

Сретен Жујовић, с р, 

740. 
На основу чл. 4 Закона о пошт ане ко- т ел е гр аф -

ско-телефонским таксама, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОВЛАЧЕЊУ ПОШТАНСКИХ ВРЕДНОСНИЦА 

ИЗ ПРОМЕТА 
Закључно са 31 децембром 1947 године повлаче 

се из промета и губе сваку важно-ст следеће поштан-
ске вредноснице: 

1) Дописнице за унутрашњу ,поштанску службу 
које су прештампан^ гуменим штамбиљем са про-
дајном ценом 1.50 динара. 

2) Упутнице за унутрашњу поштиаску службу 
обичне и телеграфом које су прештампане гумени,м 
штамбиљем са продајном ценом 1 динар. 

3) Спр ОБОД ни листови за УНУТРАШ-ЊУ поштанску 
службу обични од 3 ди-нара оку падинска и од 0 50 
ФНРЈ динара. 

4) Спроводим листови за унутрашњу /поштанску 
службу — откупни од 6 динара о к у п а ц и ј а и од 1 
Ф,НРЈ динара. 

5) Завоји за вредносна писма мањи од 1 динара 
6) Завоји) за вредносна писма већи од 1.50 ди-

нара и 
7) Међународни купони за одговор код којих су 

назив државе н продајна цена прештампан^ гуменим 
штамбиљем. 

Приватни имаоци ових врдносница које се по-
влаче из промет,а могу до 31 децембра 1947 године 
извршити замену истих за вредносни^ које су сада 
у течају. 

М.бр. 27637 
10 новембра 1947 године 

Бео-град 
Министар пошта, 

др Драго Марушић, с. р. 
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741. 

На основу чл, ф Занима а л одат ане ко - т е ле гра ф еко -
^елефонеким таксама ,шон осим 

Р Е Ш , Е Њ Е 
0 ПРОВИЗИЈИ ОВЛАШЋЕНИМ ПРОДАВЦИМА 

ПОШТАНСКИХ МАРАКА И ВРЕДНОСНИМ 

1) Овлашћени продавци -поштанских мар.ака и 
вреди оспица добијају провизију у износу еш, 2%. 

2) Ова пр ови т ј а има се исплатив ати у пештан-
ским маркама. 

Бр 27934 
13 ноаем^ра 1947 године 

Бес'гр-ад 

Министа,р пошта, 
др Драга Марушић с, р. 

742. 

На основу чл. 13 Закера о удружењима, збо ро-
-вама и другим јавним скуповима, а по испуњењу у-
слова ш ч л . 14, 15 ,и 16 закона, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ОСНИВАЊА И РАДА САВЕЗА 
БОРАЦА НАРОДНО0СЛОБОДИЛА'ЧКОГ РАТА 

Одобрава се према поднетом прог,раму и прави-
лима оснива,ње и рад Савезу бораца народно осл обо-
дилачког рата с седиштем у Београду а са делат-
ношћу на територији Федеративне Народне Републи-
ке Југославије. 

IV бр. 10094 
1 октобра 1947 године 

Беогр,ад 

По овлашћењу 
Министра унутрашњих послова ФНРЈ 

Помоћник, 
Петар Ивићем^, ,с. V 

Министарство финансија ФНРЈ, оравњењем са 
'изворним текстом, установ-ило је да се у тексту 
огласа о регистрацији државног привредног преду-
зећа општедржавног значаја Жељезара Смедерево 
објављеном у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 88 од 15 
октобра 1947 године, поткрала ниже наведена (гре-
шка и даје следећу 

И С П Р А В К У 
ОГЛАСА О РЕГИСТРАЦИЈИ ДРЖАВНОГ ПРИ-

ВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕ ДРЖАВНОГ 
ЗНАЧАЈА ЖЕЉЕЗАРА СМЕДЕРЕВО 

У ставу 5, претпоследњи ред, изоставља се реч 
„колективно". 

Бр. 47726. — И з Министарства финансија ФНРЈ, 
30 октсбр,а.1947 године 

одликована' 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне спустише Федезшшше Народне 
Републике Југосллвије 

на основу "лама 2 ста,ва- 2 Закона о"орденима и 
медаљама а на Ј^едлог Врхсмрог команданта ору-
жаних снага ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за умепшост у комавдов!ању, осведочени 

рад на остварењу братства и јединства међу нашим 
народима, за показану храброст и стечене заслуге 
за народ у току народноослободилачке борбе одли1-
кују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: ' 
м-ајор Кпхембез Јована Божо. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА 
мајори: Пејаковић Радована Јован и Вујнов-ић 

Јована Душан; 
капетана: Андонов-ски Михајла Са амато, Бутина 

Матија Мартин, Фрковић Роке Фрањо, Грачанин 
Танасије Петар, Грбић Душана Драгољуб, Кр нди ја 
Остоја Млађен, Лончар Вује Адам, Мажибрада Јо-
вана Јован, Петковић Светозар.а Јован, Петовић 
Иди Ј-е Никола, Шкипић Ђуре Филип, Пух ар ић Ни-
коле Јозо, Рајилић Косте Стојан, Рифељ Антона 
Станко, Шзфар Ивана Иван, Трбовић Ђуре Гојко, 
Трнинић Игњатиј,а Ђурица, Веселиновић Трифуна 
Лазар и Жижшћ Исаила Ђорђе; 

поручници: Бањац Миле Перо, Бурсаћ Раде Ри-
сто, Чимић Бранка Милош, Јакшић Николе Никола, 
Кнежевић Лазара Момч-ило, Коњееода Ник-оле Љубо, 
Обрадовић Васе Саво, Сарајлић Милана Бранко, 
Шарац Ђорђа Илија, Шћекић Милоша Марко и 
Жарко Стипе Мате; 

пот поручници: Дели,ћ Николе Никола, Фи ли пос ић 
Милану Миле, Хајдер Николе Јован, Ивановић Миће 
Авро. Кецман Миле Душан Мицић Ахмета Назиф, 
Никшић Ивана- Звгнимир ОкроглсЈћ Луке Рафаел, 
Радуловић Теодора' Боривоје. Ра,к Јосе Абрам, Сто-
ј н и ћ Адама Сте-ван, Вигњевић Илије Дане и Заг-о-
рац Миће Стев-о; 

за став нини: Илић Луке Миле, Милошевић Ристе 
Пета^ и Рада Стевана Обрад; 

Смиљановић Милована Душан. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈПДИНСТВА II РЕДА: 
мајори: Деспотовић Миодр,ага Милутин, Пејковић 

Радована Јован, Вујно.вић Јована Душан с-г Жигић 
Јована Пр око; 

капетана: Диздар Мухамеда Џемал, Дрљача Раде 
Симо, Фрковић Роке Фрањо, Јовановић Данила Дра-
гољуб, Катић Лазара Брашно, Лонч,а-р Зује Адам, 
Ожеговић Марина Анте, Петковић Светозара Јован, 
Рајилић Косте Стој-ан, Равпик Јанеза Алојз, Шафар 
Шана Иван, Шево Јована Здравко, Тепић Остоје 
Симо, Тица Пантелија Миливоје, Т-омић Тете Бран-
ко, Трбовић Ђуре Гојко и Трнинић Игњатија Ђу-
рица; 

поручниц,и: Буха Митра Крсто, Бурсаћ Раде Ри-
сто, Цумбо Тривуна Милан, Дремпетић, Јссита Јо-
сип, Гецан Мије Андрија, Ивановић Јована Марко, 
Ја,кшић Николе Никола, Кач-ав-енда Миле Бранко, 
Кесар Јандрић Ђ-уро, Кнежевић Лазе Момчило, Ко-
вачевић Саве Сто-јан, Лазић Обрада Ратко, Лукач 
Симе Матија, Рашета Миле Дане, Степановић Јо-
вана Раде, Шарац Ђорђа Илија, Шућур Миле Ми-
л а ^ Трбојевић Стевана Петар, Васиљевић Михајла' 
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Адам, Влатковић Стевана Петар, Зорић Петар Бран-
ко и Зори,ћ С,аве Илија; 

п отпор учинци: Икдаћ ,Јовама ' Стојан, Чубрић Јо-
више Ђорђе, Филиповић Мшшиа Миле, Мврјаиовмћ 
Миле Милан, Мартиновић Миле Душан, Окроглић 
Луке Рафаел, Радуловић Тодора Боривоје, Роквић 
Вида Стево, Сто јшић Ада-ма Стеван, Шевић Миле 
Никола и Зорић Ђурђа Бранко; 

заставници: Илић Луке Миле, Лан де ка Ђуре Јо-
ш , Лолић Раде Никола, Малешевић Ристе Петар и 
Пози,ић Илиј,е Никола; 

Смиљановић Милован Душан. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
капетани: Барац Миховила Владим,ир, Фрбежар 

Ивана Јосип, Мажибрада Јована Јован, Мраковић 
Петра Јоцо, Теп,ић Остоје Симо и Тица Пантелије 
М и л и в о ј е ; 

пору-чник Медић Ђуре Урош. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Петком^ Стамена Драгољуб; 
капетани: Бутија Матије Мартин и Шарш; Ма-

тије Радов-да; 
поручници: Бубањ Ђуре Драган, Филиповић Пе-

ре Никола. Катић Мате Милзн, Ковачевић Миће Че-
до, КукиЂ Драгана Милан, Куљана Марка Иван, На-
тфта Фрање Миш, Лелић Милијана Маринко, Пеша 
Павла Никши, ГГр-ера дав-ић Вида Благоје, Сарајлић 
Милана Брзамо и Васиљевић Михајла Адам; ' ' 

ЈКУтпоручннадЈи: Басара Јована Мићо, Блажевић 
Томе Мато, Бркџћ Шиме Јозо, Чурчић Јовића Ђер-
ђе, Дворник Анте Иво, Карановић Спасе Живко, 
Кораћ ИЈгије Душан," Никшић Ивана Звонимир, Пет-
ковић Милана Миљан, Пуши ао Емила Рудолф, Жи-
гић Јове Милан и Живковић Милоша Петар; 

заставници: Бачић Симе Крсто!, Баришић Ловре 
Стево, Дшнћ Милана Петар, Георгијевски Петоа 
Стојимир, Тулић Фрање Фрањо, Хинић Стевана Ми-
дхат, Јурјевић Стјепана Винко, Каре.а Петра Миливој, 
Крстић Драгутина Радослав, Мишетић Мате Мате, 
Соколић ЈоЕана Стојан, Ристомановски Мите Алек-
с зидар, Смајић Ђасима Салих и Смислић Николе 
Стоте. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
поручници: Баришић Луке Франо, "Биџов-ски 

Идин̂ е Спиро, Божанић Анте Миле, Цигарчгаћ Божи-
дара Драгутин, Ђаковић Миле Костадин, Филиповић 
Печ^е 'Никола, Ковачевић Нике Раде, Кукић Драгана 
Милан, Ржочетмћ Томе Крсто, Стриже ић Стјепана 
Рафаел и Жокаљ Мишка Драган; 

Ћ отпор учинци. Дебанић Ива-на Јосвбп, Д од ев ски 
Наке% Бошко, Фурлан Ивана Јеже, Грујић Николе 
Лука, Плаћ -Милка Стојан, Јовчек Јоже Јоже, Коле-
ник ̂ -Актова Антоан, Мцтосављевић Милив-оја Бориво-
је, Половлша Николе Божо, С.имоновић Милоша Пе-
тар и̂ Златовић Миле Љубан; ц 

застажшда: Ћук иТоде Митеран, Г р е ^ а р Миха-ј-
ла .Слободан, ЖГф̂ тшћ Дра гутала ^Радослав, Милин о-
вићСтеве .Љубоје, Вестомавсшски - Мите Але-ксандар, 
Ројнић Нашла. Аш таш, Р,оквић^Биде.Душан и , ш п а н о -
вић Ззорђа Спасо; 

Реџеп. Исена. Исеџ. 

. .'22-ав.су^т.а Л947 подаве 
. Е ш п р а г д 

'"Секретар, 'Претседник, 
М, Перуничић, с, р. др И.'Рибар, с. Р, 

штитшш 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југв^авије 
ва основу члана 2 Закона о орденима и меда" 

љама, а на предлог -Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, умешност у комад-

девану, осведочени рад на остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге за 
народ у току народнооелсбодилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
капета-ни: Цекић Вељка Ђуро и Стругар Марка 

Зарија; 
поручници: Јакшић Миле Петар, Кртинић Три-

фуна Миле и Мићовић Јакова Костантин; 
потпоручинци: Блануша Миле Стево, Чухурвв 

Славка Живко, Гашпар Алојза Антон, Њ ш а Петра 
Ђуро и Семић Стевана Сава; 

заставници: Дајић Николе Ранко, До-бр-ић Лазе 
Јове, Ивошев-ић Боже Ђуро и Латиновић Брже Владо. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА 
поручници: Новаковић Јована Никола в Роквић" 

Петра Гојко. 
ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

капетан Цекић Вел,ка Ђуро; 
поручници: ђајЈ^ћ Стевана Марки, Но-

вице Мираш, Глад Антона Милан, Котинић Трифуна 
Миле, Мићовић Ја-чозт Костантин, Поповић Стевана 
Богољуб, Рокнић Петра Гојко, Савановић Остоја 
Мирко, Валенчић Јосипа Стане и Зега.лм Падала 
Кузма; 

потпоручници: Дерличек Јосипа Фрањо, Гашпар 
Алојза Антон, Попајтић Андре Антон, Косановић 
Стевка Младен, Пива лица Динка Вељко и Вучко кић 
Чеде Станимир; 

заставници: Дворник ДУ је Бранко, Латиновић 
Боже Владо, Орељ Антона Милош, Правица Рудол-
фа Рудолф, Сној Ивана Рудолф, Тиса Ђурђа Вагале, 
Вујисић Ђура Петар и1 Жигић Исе Симон. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
поручници: Бабић Светозара Никола, Бајић Сте-

вана Марко, Глад Антона Милан, Јанељ Јожефа Ста-
нислав, Кондић Миле Триво, Корен Франца Мирко, 
Латковић Вукана Ђо,ПЈђе, Лучић Фрање Владимир, 
Оцоколић Богољуба Владимир, Олујић Петра Ацо, 
Павлин Отона Миле, Поповић Стевана Богољуб, Сот-
лар Мартина Антон, Стојановић Радована Предраг, 
Стојаковић Лазара Пуниша, Балончић Јосипа Стане та 
Владислав ић Владимира Никола; 

гклчкур учинци: Бижал Драга Мирко, Братска 
Франца Винко, Бумбер Јерка Анте, Милнсављевић 
Михајла Милун, Пајнић Блажа Стеван, Селан Антона 
Анкга, Шпугар Мирко и Вујовић Блажа Милутин; . 

заставници: Аралица Јосипа Аугустин, Воња Ан-
ђелка Антон, Божовић Михајла Миладин, Брчић 
Миха Љубо, Чатсшгћ Вели јд, Брковић Јов а ш Марко, 
Микуц Франца Франц, Ђурић Драго, Јукић Милутина 
Милета, Каленчиић Милића Пуниша, Лабовић Далила 
Миодраг, Молнар Иаааа Милан, Петрић Секуле Ми-
лета, Принцип Лазара Милан, Радаковић МашеДујан, 
Сној Ивана Рудолф, Станишић Нашале Велисав, 
Шпекељ Ивана Рудолф, Тица Ђурђа, Владо, Вилман 
Марјан и Вујовић Ото. 

МЕДАЉОМ' ЗА ЧХРАБРТ5СТ: 
з а с т а в ш и : Брчић ,Мшхе Љубо, - Лазакић ГВада-

вр^а .Милет,а и Плашић-"НадаЈБешкко. 
Бр . .Мб 

об шв^куста. 1Ш7 тетиве 
,Ееквгррдд 

ЈЕашрвтар,, Претседник, 
М. Перуничић, с. р, др И, Рибар, с, Рл 
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ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 22 од 1 новембра 1947 године објављује: 

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о броју 
и ,начину избора делегираних одборника среских га 
градских народних одбора за избор претседник, 
судија и судија-поротника окружних судова; 

Уредбу о оснивању Комисије за кинемаггогра-
фи ју, 

Наредбе о распореду звања У врсте за струке: 
економско-комерци-Јалну, контроле мера и драгоцен 
них метала, финансиску, индустриско-техничку, гра-
ђ е в и н с к у , геолошку, геодетску, планирања, ста-
тистичку, хвдрометеоролошку, пољопривредну, шу-
марску, ветеринаре^, правну, криминалистичку, ад-
министративну, контролну, здравствену, просветно-
науч1ну, музејско-конзерваторску и библиотекарско-
архивистичку; 

Наредбу о увођењу зва,ња „окружни арбитар" 
у правној струци; 

Прежлрзд о начину исплате инвалидскжх при 
надлежности и вођењу евиденције уживалаца дагаа-
л^дских принадлежности; 

Решење о оснивању и одобрењу рада „Друштва 
лекара Народне Републике Црне Горе"; 

Решење о одобрењу оснивања и рада удруже-
ња „Историјо друштво Народне Републике Црне 
Горе"; 

Ремење о одобрењу оснивања и рада ,,Удру-
жења пензионера и -пензионерки Народне Републике 
Црче Горе"; 

Решење о одређивању дистрибутивних места У 
Нар одвој Републици Цоној Гори за дистрибуцију 
белих житарица, брашна и кукуруза; 

Ремење о одређивању откупних и продајних 
цена кромпиру намењеном сетви ро,да 1947 године; 

Р и м е о откупним ценама маслиновог уља, ко-
мин е и талога у економској 1947/48 години; 

Решење о откупним ценама! свежој укљева; 
Решење о привременој цени сувој укљеви; 
Решење о оснивању и одобрењу рада удруже-

ња „Ловачко удружење Дурмитор у Шавнику" и 
„Фискултура друштво Дурмитор"; 

Упутство о организацији индустриско-звводске 
н а р о д е милиције на територији Народне Ре,публике 
Црне Горе. 

СЛУЖБЕ!! ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службе^ весник Народне Републике Македо-
није" у број^ 32 од 12 новембра 1947 године објав-
љује: 

Уредбу о економско-комерцијаллој струци; 
Уредбу о струци контроле мера и племенитих 

метала; 
Уредбу о финансијској струци; 
Уредбу о индустриско-техничкој струци; 
Уредбу о грађе,винској струци; 
Уредбу о геолошкој струци; 
Уредбу о геодетској струци; 
Уредбу о струци планирања; 
Уредбу о статистичкој струци; 
Уредбу о аналогној примени савезне Уредбе о 

поштачско-телеграфско-ггелефоиској струци на др-
жавне службенике Народне Републике Македоније; 

Уредбу о хидрометеоролошкој струци^ 
Уредбу о пољо,привредној струци; 
Уредбу о шумарској струци; 
Уредбу о ветеринаре^ ' струци; 
Уредбу о правној струци; 
Уредбу о криминалистичкој струци;; 
Уредбу о административној струци; 
Уредбу о контролној струци; 
Уредбу с здравства-^ струци; 
Уредбу о -просветне-научној струци;, 
Уредбу ,о музејско-ксннзерваторској струци; 
Уредбу о библиотекарско-архнвистичкој струци. 

НАРОДНЕ КОШИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, у броју 1-02 од 16 новембра 1947 
године, објављују: 

Правилник о спровођењу Уредбе о преради ма-
слина и откупу маслиновог уља рода 1947 године 
на .подручју Народне Републике Хрватске. 

с а д р ж а ј -
Стр аш 

729. Уредба о оснивању и раду трговачки,х 
претставништава и трговачких заступ,ни-
штава иностраних предузећа и установа 1389 

730. Уредба о лучким накнадама — 1390 
731. Уредба о изменама и допунама Уредбе 

о оснивању и раду техничких претстав-
ништава (репрезентација) 1392 

732. Правилник о при,иадлежностима савезних 
државних службеника у иностранству — 1393 

733. Правилник о заштитним мерама при раду 
са рентгенаким уређајима и радиоактив-
ним материјама 1394 

734. Наредба о исплати рачуна задругам,а и 
приватним предузећима за испоручену 
робу и извршене услуге — 1399 

735. Наредба о обавезној употреби образаца 
у пословању са Државном инвест^цио-
ном банком ФНРЈ — 1400 

736. Наредба о одржавању реда и чистоће у 
возовима и железничким станицама — 1400 

737. Наредба о допуни Наредбе о социјалном 
осигурању осуђеника — — 1401 

738. Решење о замену похабаних или оште-
ћених новчаница и исплати делова нов-
чаниц,а издања На,родне банке ФНРЈ — 1401 

739. Решење о одређивању провизије про-
давцима на мало за продају пореских 
марака и пореских хартија од вредности 1401 

740. Решење о повлачењу поштанских вред-
носница'из промета — 1401 

741. Решење о провизија овлашћеним прод-ав-
цима поштанских мар-ака и вредносним 1402 

742. Решење о одобрењу оснивања и рада 
Савеза бораца народноослободшгачког 
рат,а — — 1402 

Исправка огласа о регистрацији државног 
привредног предузећа опште државног 
значаја Жељезара Смедерево 1402 

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

еног штампарског предузећа, Београд 


