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282. 
На основу чл. 74 ст. 1 тач, 5 Устава ФНРЈ, а У 

циљу правилне примене закона, Президијум Народне 
скупштине ФНРЈ даје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
ТАЧКЕ 1 ЧЛАНА 5 ЗАКОНА О ТАКСАМА 

Тачком 1 члана 5 Закона о таксама ослобођене 
су од плаћања такса, поред државних надлештава, 
и државне установе, док су изричио изузета од овог 
ослобођења државна привредна предузећа. 

У погледу ослобођења државних установа од 
такса наведени законски пропис не поставља ни-
какву разлику с обзиром на то да ли су оне при-
вредног, просветног, здравствено^ или другог карак-
тера. 

Према томе, пропис тач. 1 чл. 5 Закона о так-
сама има се, тако схватити да су од плаћала такса 
ослобођене еде "држане установу ,рп к "државне 
привредне установе, јер оне немају својство преду-
зећа нити се на њих примењују прописи Основног 
закона о .Државним привредним предузећима. 

С бр. 846 
29 априла 1947 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике ЈугославиЈе 
Секретар, Претседник, 

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

283. 
На основу чл, 74.ст. 1 тач. 5 Устава ФНРЈ, а У 

циљу правилне примене закона, Президијум Народне 
скупштине ФНРЈ даје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
ЧЛАНА 32 ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ 

СЛУЖБЕНИЦИМА 

По чл. 32 ст. 1 Закона о државним службени-
цима жена — државни службеник има због поро-
ђаја гараво на плаћено отсуство од 12 недеља, од 
кога б недеља пре порођаја и 6 недеља после поро-
ђаја. 

% 
Да би до почетка спровођења социјалног осигу-

рања државних службеника, жене — државни слу-
жбеници биле У погледу права на плату за време 
отсуства због порођаја изједначене са женама — 
осигур зеницама, потребно Је напред наведени пропис 
ехвазто^ сходно чл. 27 Закона о социјалном осигу-

рању радника, намештени,^ и службеника, тако ДЗ 
жене — државни службеници имају за време отсу-
ства због порођаја право на плату јако су у послед-
њој години пред порођајем биле у државној служби 
најмање 6 месеци или у последње две године нај-
мање 12 месеци. 

С,, бр. 845 
29 априла 1947 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југослвије 
Секретар, Претседник, 

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

284. 
На основу чл. 74 ст. 1 тач. 5 Устава ФНРЈ, а У, 

циљу правилне примене закона, Президијум Народне 
скупштине ФНРЈ даје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
ЧЛ. 2 ТАЧ. 2 ЗАКОНА О АДВОКАТИМА 

Према чл. 2 тач. 2 Закона о адвокатури, један 
од облика правне помоћи коју адвокатура пружа је. 
и састављање исправа (уговора, тестамената и сл.) % 
поднесака (тужби, жалби, претставки, молби и сл.). 
Наведену одредбу треба схватити у том смислу да 
је адвокат дужан ставити свој потпис на сваку 
,исправу и поднесак које је саставио о,н са̂ м или који 
су састављени у његовој адвокатској канцеларија 

С. бр, 847 
29 априла 1947 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југославије 
'Секретар, Претседник, 

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

285. 
На основу чл. 74 ст. 1 тач. 5 Устава ФНРЈ, а У 

циљу правилне примене закона, Президијум Народне 
скупштине ФНРЈ даје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
СТАВА 2 ЧЛАНА 4 ЗАКОНА О КОНФИСКАЦИЈИ 

ИМОВИНЕ И О ИЗВРШЕЊУ КОНФИСКАЦИЈЕ 

Став 2 члана 4 Закона о конфискациЈи имовине 
и о извршену конфиокације има се тако схватити 
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да су лица којима је обезбеђен стан према ст. 2 и 
5 чл. 4 ослобођена само плаћања закупнине али су 
дужна сносити трошкове одржавања стана, као и 
друге трошкове у везч са његовим коришћењем. 

С. бр. 844 
29 априла 1947 године 

Београд 

Президијум Наредне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секрета-р, ' Претседник, 
Миле Перуничић, с, р. др Иван Рибар, с, р. 

286. 
На осно,ву чл. 6 У-редбе о јединственим ценама 

као и на основу чл. 3 Уредбе о откупу жш ар ица, 
иј предлог Претседника Привредног савета, Влада 
ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

0 ОТКУПНИМ ЦЕНАМА БЕЛИХ ЖИТАРИЦА У 
ЕКОНОМСКОЈ 1947/48 ГОДИНИ 

1. — За оне количине житарица које су произ-
вођачи дужни да обавезно испоруче у смислу чл. 12 
и 16 Уредбе о откупу житарица, 'одређују се за про-
извођаче следеће откупне цене: 
пшеници (хектолитарске тежине 76 кг) — 330.— 
ражи (хектолитарске тежине 70 кг) ЗОО.— 
јечму јаром (хек.толитарске тежине 64 кг) — 320.— 
јечму озимом (хектолитарске тежине 59 кг) 280.— 
овсу (хектогитарске тежине 44 кг) 280.— 

Предње цене подразумевају се за 100 кг франко 
стовариште откупне станице или франко вагон или 
шлеп по избору купца, и то за добру, здраву и суву 
робу, квалитета уобичајеног у трговини. 

Предње цене важе без икаквих одбитака. 
2. — а) Предње цене важе само онда ако испо-

ручене житарице имају ону хектолитарску тежину 
која је за односну врсту житарица предви,ђена У 
тач. 1 ове наредбе. 

Ако испдручене житарице имају већу или мању 
хектолитарску тежину него што је за односну врсту 
житарица предвиђено у тач. 1 ове наредбе, за сваки 
пуни проценат веће или мање хектолитарске тежине 
предње цене се повећавају или смањују за 1%. 

б) Предње цене важе ако .испоручене житарице 
имају 'највише 2% укупно: уродице, зрна других 
врста житарица и ломљених зрна / За сваких 1/2% 
преко предњих 2% одбија се 1/2% од одређене цене. 

- Допушта се највише једна десетина (10%) уро-
диле. 

в) За сваких 1/2% нечистоће (леска, камена, зе-
мље, плеве итд.) одбија се 1% од одређене Цене. 

г) За снетљивост у већем степену (замазано и 
запрљано жито и жито са Јачим мирисом) одбија се 
до 5% од одређене цене. 

д) За сваки пуни проценат жишком оштећених 
зрна, који се утврди бројањем, одбија се 1/2% од 
одређене цене. 

3. а ) Горње откупне пене важе за произвео 
ђаче житарица у житородшш подручјима. ' 

б) У нелен торо дним подручјима житарице ће се 
откупљене ати мо Повишеним ценама'-кек ће одредити 

земаљски уреди за цене по обавезним упутствима 
Савезног уреда за цене, а на ба,зи парнтетних цена 
франко вагон најближих житородних подручја. 

4- — За селективна семена, намењена сетви, од-
ређује се цена до 30% већа од одговарајућим цена 
житарицама одређених по тач. 1 ове наредбе, од 
чета се 10% признаје на чистоћу сорте, а до 20% 
за чишћење се-менске робе. 

Под селективни^ семеном подразумева се роба 
оспособљена као семенска, а кеја је при,премљена за 
сетву механичким чишћењем, сс-ртирањем и запра-
шивањем. 

5. — За вишкове са којима у смислу чл. 3 Уредбе 
0 откупу житарица („Службени лист ФНРЈ" бр. 22 
од 15 марта 1947 године) земљорадници могу сло-
бодно да располажу, одређују се следеће премије 
на откупне цене из тач. 1 односно тач. 3 ове наредбе: 

а) ако земљорадник уна,пред уговори (контра-
хира) или понуди откупним предузећима државног 
откупно^ апарата слободне в,ишкове у укупној ко-
личини до једне петине (20%) оне количине коју је 
у смислу члана 12 односно чл-. 16 Уредбе о откупу 
житарица обавезан да преда држави, откупне цене 
из тач. 1 односно тач. 3 ове наредбе повећавају се 
за п,ремију од Дин. 0,30 по 1 кг за сву количину 
продатих слободних вишкова; 

б) ако земљорадник унапред уговори (контра-
хира) или понуди откупним предузећима државног 
откупног а,парата слободне вишкове у укупној ко-
личини до једне половине (50%) оне количине коју 
у смислу члана 12 односно чл. 16 Уредбе о откупу 
житарица треба обавезно да преда држави, Откупне 
цене из тач. 1 односно тач. 3 ове наредбе повећа-
вају се за премију од Дин. 0,45 по 1 кг за сву ко-
личину продатих слободних вишкова; 

в) ако земљорадник уна,пред уговори (контра-
хира) или понуди откупним предузећима државног 
откупног апарата количину слободних вишкова, која 
из,носи више од једне половине (50%) а до оне ко-
личине житарица коју је земљорадник у смислу чл. 
12 односно чл. 16 Уредбе о откупу житарица дужан 
обавез,но да испоруч,и држави, откупна цена из тач. 
1 односно тач, 3 ове наредбе повећава се за премију 
од Дин. 0,70 по 1 кг за сву количину продатих сло-
бодних вишкова; 

г) ако земљорадник унапред уговори (контра-
хира) или понуди отку,пним предузећима државног 
откупног апарата количину слободних вишкова, која 
износи више но количина коју у смислу чл. 12 од-
носно чл. 16 Уредбе' о откупу житарица треба оба-
везно да преда држави, откупне цене из тач. 1 одно-
сно тач. 3 ове наредбе повећавају се за премију од 
Динара 0,75 ко 1 кг и то како за количине које су 
испоручене на име слободних вишкова, тако и за 
количине испоручене на име обавезног откупа. 

6. — За испоруке слободних вишкова, које зе-
мљорадник унапред уговори (контрахира) са држав-
ним откупним предузећима, државна откупна преду-
зећа исплатиће земљора динку као аванс до 40% 
износа који му припада за унапред уговорене (кон-
трахиране) количине слободних вишкова. 

7. — Предузећа кој,а се бавге откупом и проме-
том житарица "могу на цене одређене произвођачу 
зарачуната на име свих трошкова откуца, манипу-
л аци је, растура, утовара у превозно средство (вагон, 
шлеп, кампом, кола), амортизаније врећа, алата и 
уређаја, мао и издатака из чл. 2 ставке 6) и в) 
Уредбе трошковима трговине на-велико и на мало 
и осталих издатака у вези са пословањем, додо гак 
од Динара 27,— за сваких 100 Кг житарица. 



Уторак, 6; мај 1947 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 32 — Страна 451 

8. — Ближе прописе за спровођење ове наредбе 
донеће Министарство трговине и снабдевања ФНРЈ 
у сагласности са Привредним саветом Владе ФНРЈ. 

9, — Ова наредба ступа на снагу одмах. 

Бр. 4340 
21 априла 1947 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с, р. 
Претседник 

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

- 287. 
На основу ^л. 6 Уредбе о јединственим ценама 

као и на основу чл. 3 Уредбе о откупу житарица, 
на предлог Претседник^ Привредног савета, Влада 
ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д ' Б У 

0 ОТКУПНИМ ЦЕНАМА КУКУРУЗА У ЗРНУ II 
КЛИПУ У ЕКОНОМСКОЈ 1947/48 ГОДИНИ 

1. — За оне количине кукуруза које су произ-
вођачи дужни да обавезно испоруче у смислу чл. 12 
и 16 Уредбе о откупу житарица одређују се за 
произвођача следеће откупне цене: 

За ку- За ку-
куруз куруз 
у зрну у клипу 

Динара: 
а) са најв,ише 14% влаге (природно 

и вештачки сушен) 250.— 165.— 
б) са највише 16% влаге (за испо-

руке у месецу марту и априлу 
1948 године) 245.— 161,50 

в) са највише 18% влаге (за испо-
руке у месецу фебруару 1948) — 240.— 158.— 

г) са нај.више 20% влаге (за испо-
руке у месецу јануару 1948) — 235.— 154,50 

д) са највише 22% влаге (за испо-
руке у месецу децембру 1947) — 230.— 151.—-

е) са највише 24% влаге (за испо-
руке до децембра 1947 године) 225.— 147,50 

Предње цене важе за 100 кг испоручених франко 
магацин откупне станице или франко вагон или 
шлеп, а по избору купца. 

2. — а) Одређене цене за кукуруз у зрну у тач. 
1 ове наредбе подразумевају се за здраву, регле-
ману робу, уобичајене каквоће и са прописаном 
влагом. 

За сваки проценат влаге више од прописане 
умањује се одређена цена за 1%. 

б) Одређене цене за кукуруз у клипу у тач. 1 
ове наредбе .подразумевају се за клип са здравим 
зрнима, нормално развијен, нормалним зрном попу-
њен и са прописаном влагом. 

За сваки проценат влаге више од прописане 
умањује се одређена цена за 1%. 

в) За сваки пуни проценат кварн.их зр,на преко 
2% а до 5% одбија се 1% од одређене цене, 

Кукуруз који садржи преко 5% кварних зрна 
сматра се дефект вим кукурузом. 

г) За сваких пуних 1/2% нечистоће (песак, камен, 
земл,а, плева итд.) одбија се 1% од одређене цене; 

д) Жишком нагрижена зрна толеришу се до 3% 
а садржина преко тога повлачи бонификацију од 
1/2% за сваки пуни проценат. 

3. — Предузећа која се баве откупом и проме-
том кукуруза, могу на цену одређену произвођачу 
зарачуната на име свих трошкова откупа, м а н т и -
ла ип је, растура, уто-вара у превозно средство (вагон, 
шлеп, камион, кола), амортизације врећа, алата и 
уређаја, издатака из чл. 2 тач. б) и в) Уредбе о тро-
шковима трговине на велико и мало као и осталих 
издатака у вези са пословањем додатак од Дин. 27.— 
за сваких 100 кг кукуруза у зрну или клипу. 

Поред додатка из предњег става предузећа која 
се баве откупом и прометом кукуруза зарачунава^.1 

још и износ од Дин. 10.— за сваких 100 кг кукурузу 
а на име до.приноса Фонду за вештачко сушење кј4-
куруза. 

Одредбе пз чл. 5 и 6 Решења бр. 23233/46 Са-в-е-
зног уреда за цене примењиваће се и у економској 
1947/48 години. 

4. — За вишко-ве којима у смислу чл. 3 Уредбе 
о откупу житарица („Службени лист ФНРЈ" бр. 22 
од 15 марта 194/ године) земљорадници могу сло-
бодно да ра-,с"олажу, одређују се следеће премије 
иа откупне цене из тач. 1 оне наредбе: 

а) ако земљорадник унапред уговори (контра-
хиоа) или понуди откупним предузећима државног 
откунног апарата слободне вишкове у укупној коли-
чини од једне петине (20%) оне количине коју је у 
смислу чл, 12 односно чл. 16 Уредбе о откупу жита-
рица обавеза,н да преда држа-ви,1 откупне цене из 
тач. 1 ове наредбе повећавају се за премију од Дин. 
0,30 код кукуруза у зрну, а Дин. Д 2 0 код кукуруза 
у клипу по 1 кг за сву количину продатих слободних 
вишкова; 

б) ако земљорадник унапред / уговори (контра-
хира) или понуди откупним предузећима државног 
откупи о-г апарата слободне -вишкове у укупној коли-
чини до једне половине (50%) оне количине коју јс 
у смислу члана 12 односно чл. 16 Уредбе о .откупу 
житарица оба-веза^ да преда држави, откупне цене 
из тач, 1 ове наредбе повећавају се за премију од 
Дин. 0,45 код кукуруза у зрну, а Дин. 0,30 код ку-
куруза у клипу по 1 кг за сву предату количину 
слободних вишкова; 

в) ако земљорадник унап.ред уговори (контра-
хира) или понуди откупним предузећима државног 
откупног апарата количину слободних вишкова која 
износи више од једне половине (50%) а до оне ко-
личине кукуруза коју је земљорадник у смислу чл. 
12 односно чл. 16 Уредбе о откупу житарица дужан 
обавез-но да предч држави, откупне цене из тач. 1 
ове наредбе повећавају се за премију од, Дин. 0,70.— 
код кукуруза у зону, а Дин. 0,46 код кукуруза У 
клипу по 1 кг за сву предату количину слободних 
вишкова; 

г) ако земљорадник унапред уговори (контра-
хира) или понуди откупним предузећима државног 
откупног апарата количину слободних вишкова, која 
износи више но количина коју у смислу чл. 12 одно-
сно чл. 16 Уредбе о откупу житарица, треба обавезно 
да преда држави, откупне цене из тач. 1 ове наредбе 
повећавају се за премију од Дин. 0,75 код кукуруза 
у зрну а Дин. 0^50 код кукуруза у клипу по 1 кг и 
то како за количине које су испоручене на име сло-
бодних вишкова, тако и за количине испоручене на 
име обавезног откупа. 

5. — За испоруке слободних вишкова, које зе-
мљорадник унапред уговори (контрахира) са држав-
ним откупним предузећима, државна откупна преду-
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зећа исплатиће земљораднику, као аванс, до 40% 
износа који му припада на унапред уговорене (кон-
трахар ане) количине слободних вишкова. 

6. — Ближе прописе за спровођење ове наредбе 
донеће Министарство трговине и снабдевања ФНРЈ 
у сагласности са Привредним саветом Владе ФНРЈ. 

7. — Ова наредба ступа на снагу одмах. 

Бр. 4341 
21 априла 1947 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал ЈугоСлавије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник . 

Привредног савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с р . 

289. 
На основу члана 10 Закона о решавању радних 

спорова, у сагласности са Министром, рада ФНРЈ, 
пропитујем 

У П У Т С Т В О 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О РЕШАВАЊУ 
РАДНИХ СПОРОВА 

Спорови који настају између пољопривредних 
радника и приватних послодавац у пољопривреди 
сматраће се као радни спорови у смислу члана 1 За-
кона о решавању радних спорова. 

Бр. 1111 
26 априла 1947 године 

Београд 
Министар правосуђа, 

Фране Фрол, с. р. 

288. 
У циљу спровођења Закона о конфискацији имо-

вине и о извршењу конфискације и Закона о пре-
лазу у државну ^војину непријатељске имовине и о 
секвеетрацији над имовином отсутних лица Влада 
ФНРЈ, на п р е д у г Министра финансија ФНРЈ, до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПРАВЉАЊУ ИМОВИНОМ КОНФИСКОВАНИХ 
И СЕКВЕСТРИРАНИХ ОСИГУРАВАЈУЋИХ 

ПРЕДУЗЕЋА 

1. — Целоку,пна имовина конфискованих осигу-
равајућих предузећа прелази на Државни осигура-
вајући завод ФНРЈ. 5 

2. — Одредба предње тачке односи се како на 
-имовину конфисксваних осигуравајућих предузећа 
која се налазе ла територији Федеративне Народне 
Републике Југославије, тако и на ону која се налази 
ван ње. 

3. — ДожЉни осигуравајући завод ФНРЈ води-
ће у име Министарству финансија' ФНРЈ евиденцију 
имовине конфискованих осигурава^ућ-их предузећа и 
правно ће заступати интересе конфискованих имо-
винских маса изражених у конфискованим осигура-
вајућим предузећима. -х 

4. — Прописи тач. 1, 2 и 3 овбга решења сходно 
ће се примењивати и у погледу имовине секвестри-
раних осигуравајућих предузећа, уколико је за се-
квестратора одређен Државни осигуравајући завод 
ФНРЈ. 

5. — Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном-листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 1 

IV бр. 563 
30 априла 1947 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

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

Ср,етен Жујовић, с. р. 

290. 
На основу чл, 37 Уредбе о платама радника и 

ученика У грађевинарству преписујем 

У П У Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУ ЧЛ. 6 И 15 УРЕДБЕ О ПЛАТАМА 

РАДНИКА И УЧЕНИКА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

Плата из чл. 6 Уредбе о платама радника и уче-
ника у грађевинарству припада само за онај дан У 
коме је радник радио, али због атмосферских при-
лика, помањкања материјала и слично није навршио 
8 часова рада. Према томе, било д а је рад започет, 
па је због наведених разлога прекинут пре навршет-
ка 8 часова, било да је услед наведених разлога рад 
отпочет са закашњењем, па се због тога није могло 
радити 8 часова, раднику припада износ од 2/з плате 
за оно време које преостаје до навршетка 8 часова 
рада. О прекиду рада у.овихМ случајевима решава 
директор предузећа односно руководилац градње. 

Додатак од 10% односно 25% из чл. 15 Уредбе 
о платама радника и ученика у грађевинарству при-
пада и за све оне радне дане у којима се уопште 
није радило због разлога из чл. 6 уредбе, 

Бр, 6519 
28 априла 1947 године 

Београд 
Министар рада, 

Вицко Крстуловић, с. р. 

291. 
По указаној потреби, а на основу чл. 24 и чл. 9 

ст. 2 Девизног закона, издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕНОШЕЊУ ПОСЛОВА ДЕВИЗНЕ КОНТРОЛЕ 
СА НАРОДНЕ БАНКЕ ФНРЈ У НАДЛЕЖНОСТ 
ОДЕЉЕЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАН-

СТВОМ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ФНРЈ 

Престаје да важи Наредба Министра финансија 
ФНРЈ VII бр. 2202 од 31 јануара 1947 године, с тим 
да сви 'послови по поменутој наредби пређу, почев 
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од 1 маја 1947 године, у надлежност Одељења плат-
ног промета са иностранством Министарства финан-
сија ФНРЈ. 

Бр. 13961 
24 априла 1947 године 

Београд 
Министар финансија, 

Сретен Жујовић, с. р, 

292. 
На основу чл. 3 Уредбе о стандардизације до-

носим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБАВЕЗНОЈ СТАНДАРДИЗАЦИЈИ ЗА ПИЉЕНУ 

ЧЕТИЦАРСКУ ГРАЂУ 

У циљу завођења једнбобразне "" класификације 
пиљене четинарске грађе (јела и смрека, и бору, како 
за наше унутрашње погребе, тако и за потребе из-
воза, стандарди: 1) за јелу и смреку и 2) за бор, 
утврђени од стране Савезне комисије за стандарди-
зацију и објављени у њеноме издању, имају се оба-
везно примењивати на целом подручју Федеративне 
Народне Републике Југославије. 

Изузетно од одредаба псд 1), у оба наведена 
стандарда, у којима Је предвиђено да су пиљевнице 
паралелно ^обрубљене, дозвољава се привремено за 
наше унутрашња потребе и конично обрубљивање, 
с тим да за даске до 25 см ширине коницитет не 
прелази 2 см. на 4 м дужине, а да за даске преко 
25 см ширине коницитет на 4 м дужине не прелази 
3 см. 

Изузетно од одредаба под 1) стандарди за јелу 
и смреку, за случај да би се имала тешкоћа у пла-
сману дасака и планки у земљама у којима, је узу-
елна дужина само од 4 м, предузеће за извоз тех-
ничког дрвета моћи ће закључивао уговоре за испо-
руку дужине само од 4 м. Претседник Савезне план-
ске комисије издаваће у таквим случајевима лроиз-
вођачима налог за испоруку само тих дужина. 

Ово решење ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

Бр. 66 
7 априла 1947 године 

Београд 
Претседник 

Савезне планске комисије, 

Андрија Хебранг, с. р, 

293. 
На основу чл. 3 Уредбе о стандардизацији до-

носим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБАВЕЗНОЈ СТАНДАРДИЗАЦИЈИ ЗА 
НЕОБРАЂЕНО ДРВО 

У циљу, извођења једнообразне класификације 
^обрађеног дрвета, стандарди: 1) необрађено дрво 
^ разврставање н мерење; и 2) -необрађено дрво 

технички услови за испоруку, утврђени од стране 
Савезне комисије за стандардизације и објављени у 
њеном издању, имају се обавезно примењивати на 
целом подручју Федеративне Народне Републике Ју-
гослава^. ' 

Ово "решење ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

Бр. 65 
7 априла 1947 године 

Београд 
Претседник 

Савезне планске комисије, 
Андрија Хебранг, с. р, 

294. 
На основу ч\ 1 и 2 Уредбе о привременим нор-

мама и привременим техничким -прописима у гра-
ђевинарству, а у сагласности са Претседником Са-
везне планске комисије, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИВРЕМЕНИМ НОРМАМА И ПРИВРЕМЕНИМ 
ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 

1. — У циљу одређивања и повећања продуктив-
ности грађевинског рада преписујем следеће привре-
мене норме и привремене техничке прописе у гра-
ђевинарству: 

I. — Привремене норме учинка у грађевинарству 
(норме радног учинка) за: 

1) земљане радове ОМ 301; 
2) радове на фундирању са шиповима и прево-

јима ОН 110; г 
3) зидарске радове на 'зградама ОМ 301; 
4) бетонске радове ОМ 400; 
5) армирзно-бетонске радове ОМ 410; 
6) тесарске радове -на Зградама ОМ 601; 
7) покривачке радове ^а зградама ОМ 361; 
8) фасадерске радове к радове од вештачког 

камена ОМ 421; 
9) каменорезачке радове на зградама ОМ 2@1; 

10) скеле на зградама ОМ 611; 
11) скеле гредних и заведених конструкција 

ОМ 615; 
12) израду дрвених мост6ва и пропуста ОМ 625; 
13) израду камених конструкција СМ 260; 
14) радове на туцанички^ коловозима СМ 222; 
15) радове на калдрмисању камених коловоза 

ОМ 242; 
16) радове на регулацији^ водотока СМ 254; 
17) дренажне и мелиорационе радове ОМ 274; 
18) канализациона радове ОМ 804; 
19) водоводне радове СМ 814; 
20) радове у тунелима СМ 206. 

II. — Привремене норме утрошка у грађевинарству 

(норме утрошка материјала и радне снаге) за: 
1) земљане радове Сп1Ј 200; 
2) радове на фундирању са шиповима и пре-

војима Сп1) 110; 
3) зидарске радове на зградама Сп1Ј 301; 
4) бетонске радове Сп1Ј 400; 
5) армирано-бетонске радове Сп1Ј 410; 
6) машинско уграђивање бетона Оп1Ј 440; 
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7) тесарске радаре на зградама Сп1Ј 601; 
8) покривачки радове на зградама Сп1Ј 361; 
9) фасадерске радо-ве и радове од вештачког 

камена СпДЈ 421; 
10) каменорезачке радове на зградама Сп1Ј 261; 
11) скеле на зградама Сп1Ј 611; 
12) скеле гредних и засведених конструкција 

Спи 615; 
13) израду дрвених мостова и пропуста Сп1Ј 625; 
14) израду камених конструкција Сп1Ј 260; 
15) радове на туцаничким коловозимл Сп!Ј 222; 
16) радове на калдрмисању камених коловоза 

Опи 242; 
17) радове на цементним коловозима Спи 482; 
18) радове на битуменским коловозима С п и 902; 
19) радове на регулацији водотока Спи 254; 
20) дренажне и мелирационе радове Спи 274; 
21) канализационе радове Спи 804; 
22) водоводне радове Спи 814; 
23) радове у тунелима Спи 206. 

III. — Привремене техничке прописе за: 
Л) земљане радове ОР 200; 
2) набавку каменог материјала за туцаничке 

путове СР 222/1; х 

3) израду коловоза од туцаника СР 222/2; 
4) израду камене калдрме ОР 242; 

) 5) зидарске радова код путова СР 260; 
6) радове на регулацији водотока ОР 254. 

2. — Ове прописане привремене норме и при-
времени технички прописи, под горњим ознакама и 
бројевима, ош-тампане су као посебне публикације 
Министарства грађевина ФНРЈ, а саставни су део 
овог решења. 

-3. — Ове преписгне п̂  ивремене норме и привре-
мени технички прописи иоавезно ће се примењивати 
од дана објављиван,а овог решења у „Службеном 
листу Федеративке Нар.одне Републике Југославије". 

Бр. 5300' 
,15 априла 1947 године 

Београд 
Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с, р, 

Претседник 
Савезне планске комисиј-е, 

Андрија Хебранг, с. р. 

Министарство финансија ФНРЈ, по извршеном 
срасљењу са изворним текстом, установило је да 
су се у тексту Упутства за извршење Уредбе о ме-
ђусобном плаћању обавеза државних привредних 
предузећа, надлештава и установа, објављеном у 
„Службеном листу ФНРЈ" бр. 31 од 15 априла 1947 
године, поткрале ниже наведене грешке и даје сле-
дећу 

И С П Р А В К У 
УПУТСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О МЕЂУСОБ-
НОМ ПЛАЋАЊУ ОБАВЕЗА ДРЖАВНИХ ПРИ-

ВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА, НАДЛЕШТАВА И 
УСТАНОВА 

1) У тачки 2 став 2, у петом реду, уместо „заврт 
шити" тре-ба да стоји „извршити". 

. 2)'У тачки.12 став. З, у,прљам реду,, умест-о ,,не-
посредним" треба где ст,оји „н,еаспор.ешш". 

Из Министарства- финансија ФНРЈ; априла 1947 
године. 

З А П И С Н И К 

IV РЕДОВНОГ САСТАНКА САВЕЗНОГ ВЕЋА НА-
РОДНЕ СКУПШТИНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ, ОДРЖАНОГ 1 АПРИЛА 

1947 ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

Претседавао потпретседпик Фрањо Гажи. 
Секретар Љубчо Арсон. 

Потпретседник Фрањо Гажи отвара IV редован 
састанак у 16 25 часова. 

Прочи!ани записник III редовног састанка Веће 
прима 1без примедаба 

Веће прима једногласно без претреса прочитани 
извештај Мандатно,г и имунитетно^ одбора бр. 4 од 
28 марта 1947 године о доласку Бранка Пађена за 
народног посланика Савезног већа на место ноч. 
Јосипа Миклаужића, као и извештај бр. 5 од 28 
марта 1947 године о поништењу мандата осуђеном 
народном посланику Васку Апостолову и доласку на 
његово место Асена Ста-мболисног, члана Среског 
народног одбора- из Бџсиљграда. 

Саопштава се да је Веће народа, у смислу чл. 
63 Устава, доставило Савезном већу на решавање 
законске предлоге онако како су усвојени у Већу 
народа, и то: предло-г Основног закона о старатељ-
ству, предлог Закона о изменама и допунама Зако? 
на о удоужењима, зборовима и другим јавним ску.-
повима, предлог Закона о допуни Закона о поштапа 
ско-телеграфско-телефонским таксама, предлог Зако-
на о усвојењу и предлог Закона о издавању и ра-
стурању омладинске и дечје к њ и ж е в н о с т и штампе. 

Веће прима јед,ногласно без претреса извештај 
потпретседника Фрање Гажиа да су текстови ових 
законских предлога истоветни са текстовима истих 
законских предлога који су коначно усвојени и У 
Савезном већу и потпретседник објављује да су 
тиме ови законски предлози постали закони и да ће 
бити упућени Президијуму Народне скупштине ради 
проглашења. 

Све прочитане молбе и жалбе упућене су Одбо-
ру за молбе и жалбе, па се прелази на прву тачку 
дневног реда: претрес предло,га Општег закона о 
заштити шума од пожара. 

Пошто је известилац Законодавног одбора Ма-
тевж Хаце прочитао и образложио одборски изве-
штај Веће, гласајући дизањем руку, усваја једно гл а.-
сно све чланове овог законског предлога у поједи-
ностима по предлогу и извештају Законодавног ода 
бора, па се приступа коначном решавању. 

На основу члана 30 Пословника потпретседник 
Фрањо Гажи одређује гласање дизањем руку за 
овај законски предлог у целини. 

Веће једногласно усваја овај законски предлог у 
целини и потпретседник објављује да ће, у смислу 
члана 63 Устава и члана 26 Пословника Савезног 
већа, исти бити упућен Већу народа на решавање.-

Прелази се на ДРУГУ тачку дневног реда: прев 
трес предлога Основног закона о експропријацији. 

Пошто је известилац Законодавног одбора ДР 
Јаков Гргурић прочитао и образложио одборски из-
вештај Веће, гласајући дизањем руку, усваја једно? 
гласно У појединостима све чланове овога законског 
предлога по извештају и предлогу Законодавног од.-
бора, па се приступа гласању у целини. 

Потпретседн-ик Фрањо Гажи одређује гласање 
дизањем руку за ова ј законски предлог у целини 
који ,после тога Веће једногласно усваја и потпрет? 
седник објавл^ује да је тиме предлог Основног за-
кона о експроардајацији у Савезном већу коначно 
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усвојен и да ће, у смислу чла-на 63 Устава, бити упу-
ћен Већу народа на решавање. ' 

Прелази се на трећу тачку дневног реза : одо-
брење уредаба које је Влада ФНРЈ донела на основу 
Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ за доношење 
уредаба по питањима из народне привреде. 

Пот-претседник Фрањо Гажи извештава веће ха 
су првих 25 уредаба у штампано,м и народним п о д а -
ницима раздељеном списку уредаба потврђене одлу-
ком Савезног већа, донетом на ХП редовном састан-
ку I редовног заседања од 19 јула 1943 го-дине,, и по-
зива секретара да прочита остале уредбе од радног 
броја 25. 

Пошто' је секретар Љубчо Арсон прочитао спи-
. сак уредаба које се и,мају одобрити В^ће, гласајући 

дизањем руку, једногласно одобрава све уредбе 
поднете Савезном већу на одобрење. Потпретседпик 
саопштава, да ће ес о свој одлици Савезног већа 
обавестити Президијум Народне скупштине ФНРЈ 
ради даље надлежности. 

Саопштава се да је Веће народа накн-алчо усво-
јило текст чла^а 2 предлога Закопа о д р ж а ч е м зз-

4 . вршном рачуну за период од 1 новембра 1911 до 31 
децембра 1945 године онако кчко је он \ с о,еч у 
Савезном већу и да су према томе оба већа усво-
јила- истоветне 'текстове овог законског п-редлога. 

Веће ј едноглави усваја овај извештај потпрет-
седника и поглретселник објављује да је тиме На-
родна скупштина коначно примила Закон о држав-
ном зав-ршном рачуну за цериот од 1 новембра 1944 
до 31 децембра 1945 године који ће, V смислу? члана 
34 Пословника, бити упућен Превиди ју му ради -про-
глашења. 

За овим потпретседник Фрањо Гажи да је одмор 
' од 10 минута. 

После краће паузе седница се наставља и саоп-
штава се да је Веће народа, у смислу члана 63 Уста-
ва, доставило' Савезном већу мл решавање предлог 
Општег закона о зчштитч шума од пожара и 'Пред-
лог Основног закона о експро пријавиш онако како 
су усвојени, у Већу наро,да. 

Потпретседник Фрељо Ражи извештава да су 
текстови - ових за.конских предлога истоветни са тек-
стовима истих законских (предлога који су коисчј о 
усвојени и у СавезномЈзећу. 

Пошто В1ће једногласно усрајг, овај извештај 
о иетовегноаи текстова потпретседник Фрањо Га^ки 
објављује да је тиме Народна скупштина коначно 
усвојила Општи закон о заштити шу-:а од пожара и 
Основни - зак-о-н- о ек сп ̂ п и ј а ц и ји и- да ће оба- ова 
закона биги упућена Президијум'-/ ради проглашена. 

Пошто- ј е свим! дневни- ред 'иодшен/^погпретсед-
ник Фрањо Гажи- закључује седницу у 18.20 часов.а,, 
и објављује да. ће идућа седница бити заказана пи-
сменим путем поћ1то се--заседање не закључује и по-
што ће се рад наставити у току месеца априла" ради 
доношења 'Привредног т а н а . 

1 априла 1947 године 
Београд 

Секретар, ' Нотар етсе ди ик, 
Стеван Јовичић, с. р. -Фрањо Ражи, с. р. 

3 А П И С Н И К 
IV РЕДОВНОГ САСТАНКА III РЕДОВНОГ ЗАСЕ-
ДАЊА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
Ф Е Д Е Р А Л Н Е т Р 0 Д Н Е геШГР1Д1НСЕк ЗУГОСЛА-

ВШЕ, едМГАНОГ 1 АПРИЛА 194? САДИЛЕ 
^ Б Е О Г Р А Д У 

Пр етс^давао^Јтадад^ижЈост? 3 Видаер. 
Секретар др Бранка Чубриловић. 

Претседник Видмар отвара IV редовни састанак 
у 16:20 часова. 

Прочитани записник III редовног састанка Веће 
прима без ' примедаба. 

Претседник саопштава да је Савезно веће до-
ставило Већу народа на решавање' коначно усвојене 
текстове предлога Основног закона о с т а р а т е љ к у , 
(предлога Закона о изменама и допунама Закона о 
удружењима, зборовима и другим јавним скупови-
ма, предлога Закона о допуни Закона о поштанско-
телеграфско-телефоноким таксама, предлога Закона 
о усвојењу, предлога Закона о издавању и расту-
рању омладинске и деЧЈе књижевности и штампе; и 
да су преседници оба дома Народне скупштине 
утврдили да су оба Већа усвојила истоветне тексто-
ве горе- наведених законских предлога. 

Пошто је Веће народа, у смислу чл, % Послов-
ника, усвојило извештај претседника о истоветности 
текстова ових законских предлога, претседник1 Вид-
мар објављује да је Народна скупштина усвојила: 

1) Основни закол о старатељству; 
2) Закон о изменама и допунама Закона о удру-

жењима, зборовима и -другим јавним скуповима; 
3) Закон о допуни Закона о -одашта нек о-т еле-

графско-телефонским таксама; 
4) Закон о усвојењу; и 
5) Закон о издавању и растурању омладинске и 

д е ч ј е к њ и ж е в н о с т . и штампе. 
Сви -ови закони, у смислу чл. 34 Пословника, биће 

достављени Президи,:уму Народне скупштине' ФНРЈ 
ради проглашења 

Претседник даље саопштава да ј е Савезно ; веће 
д о с т а в и о на решавање Већу народа, у смислу чл. 
32 Пословника, предлог Закона о државном завр-
шном рачуну за период од 1 н-овембра 1944 до" 31 де-
цембра- 1945 године. 

К-ако текст овог законског предлога- .нлје исто-
ветан са текстом-који је примило-Веће-народа, на 
предлог претседник:: Веће усваја . ава ј законски 
предлог с а новом редакцијом члана 2, који гласи: 
„Одобравају се сви извршени расходи на терет ' бу-
џетских партија и р-асходи на терет обртцог капи-
тала Главне државне благајне учињени од' 1 новем-
бра Т944 до 31 децембара ИМ5, као и ^ванбуџетски 
расходи учињени у месецу новембру 1944 године.". 

Затим, претсе-дник објављује да је Народна скуп-
штина усвојила Закон -о,, државном завршном, рачуну 
за период од 1 новембра 1944 до 31 децембра 1945 
године и да ће, у смислу чл. 34 Пословника, бити 
достављен Президијуму Народне Јскупштине ради 
проглашења. 

На ,,предлог, шретседника Видмара Веће, усв-аја за 
тре,ћу тачку дневног реда: претрес Влад.иних, уре-
даба ..донетих. на основу.Закона ,о овлашћењу::Влади 
ФНРЈ за доношење уредаба по питањима и,з народне 
привреде. 

Прелази се на п р в у тачку дневног реда п р е т р е с 
предлога Општег закона о заштити шума од по-
жара. 

Пошто је известилац Законодавног одбора Ми-
лош ^ Царевић, "-прочитаои- образложио одбор ски из-
вештај, а како-се ;при ,пре,тресу нико није ,јавно - в а 

реч, приступа се. читању , и гласању појединих чла-
нова предлога закона.',Веће, гласајући дизањем руду, 
усвојило јев у по јед ш т е т и м о без измена свих' 35 чла-
нова- овог "ваконекок- предлога, но извештају ' Зако-
недавног одбора. 

' тоитшнтттшг ташту? улдефини,тжоје ^јепавбвв-
,Јвеио ; у г а в е л у ч Иоожжтка дтшгтма руку, 

даејеларедлог Општег закона 
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о заштити шума од пожара коначно усвојен у Већу 
народа и да ће у смислу чл. 26 Пословника бити До-
стављен Савезном већу иа решавање. 

Прелази се на другу тачку дневног реда: претрес 
предлога Основног закона о екапропријацији. 

Пошто је известилац Законодавног одбора Бо-
жидар Масларић поднео одборски извештај, дао је 
образложење о овом законском предлогу Министар 
правосуђа ФНРЈ Фране Фрол, па је говорио Душан 
Васиљевић „за". 

Веће, гласајући у појединостима члан по члан, 
усваја без измене свих 39 чланова ово,г законског 
предлога. 

По. извршеном гласању у целини, које је Веће 
обавило дизањем руку, претседник Видмар саопшта-
ва да је предлог Основног закона о експропријацији 
коначно усвојен у Већу народа и да ће, у смислу чл. 
26 Пословника, бити достављен Савезном већу на 
решавање. 

Ппелази се на трећу тачку дневног реда: пре-
трес Владиних уредаба донетих на основу Закона о 
овлашћењу Влади ФНРЈ за доношење уредаба по 
питањима из народне привреде које су поднете На-
родној скупштини на потврду. ' 

Пошто се при претресу ових уредаба нико није 
јавио за реч, на предлог претседник, Веће једно-
гласно потврђује све уредбе које је Влада поднела 
Народној скупштини на потврду под бр. 1837 од 21 
марта 1947 године, у смислу чл. 2 Закона о овла-
шћењу Влади ФНРЈ за доношење-уредаба по пита-
њима из народне привреде, па претседник Видмар 
саопштава да ће потврђени списак оних уредаба 
бити достављен Президијуму Народне скупштине на 
надлежност. 

Претседник Видмар у 18 часова одређује кратак 
одмор. 

После одмора, у наставку седнице, претседник 
саоштава да је Савезно веће доставило Већу народа 
на решавање коначно усвојене текстове предлога 
Општег закона о заштити шума од пожара и пред-
лога Основног закона о експропријацији. 

Пошто је Веће народа усвојило извештај прет-
с е д н и к о истоветности 'текстова ових законских 
предлога, претседник Ви,дмао објављује да је На-
родна скупштина усвојила Општи закон о заштити 
шума од пожара и Основни закон о експропријацији 
који ће, у смислу чл. 34 Пословника, бити достављени 
Пре.^идијуму Наоодне скупштине ради проглашења. 

Претседник Јосип Видмар закључује седницу у 
18,20 часова, с тим да ће идућа бити заказана пи-
сменим путем. 

1 априла 1947 године 
Београд 

Секретар, Претседник, 
др Бранко Чубриловић, с. р. Јосип Видмар, с. р, 

ИЗ ЗЕМАЉСКИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
УРАДИИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни л,ист Народне Републике Словеније" у 
броју 14 од 29 марта 1947 године објављује: 

Уредбу о оснивању и уређењу Геодетске управе 
при Влади Народне Републике Словеније; 

Обавезно тумачење Правилника о повраћају се-
лидбених трошкова. 

У броју 15 од 5 априла 1947 године објављује: 
Правилник о издавању идентичних лекова и л ^ 

ковитих препарата; 
Наредбу о укидању посебних ђачких домова; 
Накнадно упутство за извођење Уредбе Владе 

Федератив,не Народне Републике Југославије о оба-
везном засејавању ораница; 

Решење о на именовању Другостепене комисије 
за коначну ликвидацију земљорадничких дугова. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени лист Аутономне пок,рајине Војводине 
Народне Републике Србије" у броју 6 од 19 марта 
1947 године објављује: 

Решење о оснивању Покра, јонског предузећа за 
трговину сољу, ножицама и дуванским прерађеви-
нама. 

Решење о оснивању ^крајинског предузећа за 
промет хартијом; 

Решење о оснивању Заједнице среских и ,град-
ских предузећа за трговину текстилом и обућом; 

Решење о оснивању Покрајинске управе риба,р-
ства Војводине. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

282. Оба,везно тумачење тачке 1 члана 5 За-
кона о таксама 449 

283. Обавезно тумачење члана 32 Закона о 
државним службеницима 449 

284. Обавезно тумачење чл. 2 тач. 2 Закона 
о адвокатима 449 

285. Обавезно тумачење става 2 члана 4 За-
кона о конфискацији имовине и о извр-
шењу конфискације 449 

286. Наредба о откупним ценама белих жита-
рица у економској 1947/48 години 450 

287. Наредба о откупним ценама кукуруза у 
зрну и клину у економској 1947/48 години 451 

288. Решење 'о управљању имовином конфи-
скованих и секвестрираних осигурава ју-
ћих предузећа 452 

289. Упутст,во за спровођење Закона о реша-
вању радних спорова 452 

290. Упутство за примену чл 6 и 15 Уредбе о 
платама радника и ученика у привреди — 452 

291. Наредба о пое,ношењу послова девизне 
контроле са Народне ба,нке ФНРЈ у на-
длежност Одељења платног промета са 
иностранством Мин,истарства финансија 
ФНРЈ 452 

292. Решење о обавезној стандардизацији за 
пиљену четни ар ску грађу 453 

293. Решење о обавезној стандардизације за 
необрађено дрво 453 

294. Решење о привременим нормама и при-
временим техничким прописима у грађе-
винарству 453 

Исправка Упутству за извршење Уредбе о ме-
ђусобном плаћању^обавеза државних при-
вредних предузећа, надлештава и установа 454 
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