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812. 

О Д Л У К А 

НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ О ПОТВРДИ УРЕ-
ДАБА ВЛАДЕ ФНРЈ КОЈЕ СУ ДОНОШЕНЕ ОД 

10 МАРТА ДО 26 НОВЕМБРА 1947 ГОДИНЕ 

Савезно веће Народне скупштине ФНРЈ на свом 
V редо-вном састанку IV редовног заседања, одржа-
ном 28 новембра 1947 године и Већа народа Народне 
скупштине ФНРЈ на свом V редовном састанку IV ре-
довног заседања, одржаном 28 новембра 1947 го-
дине, донели су истоветне одлуке које гласе: 

„Потврђују се уредбе које је Влада Ф Н Р Ј у пе-
риоду од 10 марта до 26 новембра 1947 године до-
нела на основу члана 1 Закона о овлашћењу Влади 
Ф Н Р Ј за доношење уредаба по питањима из народне 
привреде од 4 фебруара 1946 године, и то: 

1) Уредба о откупу житарица од 1\ марта 1947 
з и д а н е . ( , .Службени л т ^ ; 

2) Уредба о радним књижицама од 10 марта 1947 
године („Службени лист Ф Н Р Ј " бр. 22/47); 

3) Уредба о кратком попису становништва у Фе-
дератив-ноЈ Народној Републици Ј у г о с л а в е н од 10 
марта 1947 године (, Службени лист Ф Н Р Ј " бр. 22/47); 

4) Уредба о организациј,и и пословању Државне 
инвестиционе банке од 18 марта 1947 године (,.Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 24/47), 

5) Уредба о организацији и пословању Државно-г 
осигурава јућег завода о д 18 марта 1947 године 
(„Службени лист Ф Н Р Ј " бр. 24/47); 

6) Уредба о возачима моторних возила од 18 
марта 1947 године (,,Службени лист Ф Н Р Ј " бр. 24/47); 

7) Уредба о трошковима државних предузећа 
ко ја се баве увозо-м и извозом од 18 марта 1947 
године („Службени лист Ф Н Р Ј " бр. 25/47); 

8) Уредба о обавезном осигурању путника на 
ж е л е з н и ц а ^ против несрећног случаја од 18 марта 
1947 године („Службени лист Ф Н Р Ј " бр 25/47); 

9) Уредба о организацији и пословању Народне 
банке ФНРЈ од 18 марта 1947 године („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 26/47); 

10) Уредба о враћа.њу, наплати и с т о р н и р а н е 
возарина и других п р и с т о ј и на државним железни-
цама и државним речним бродовима од 18 марта 1947 
године („Службени лист Ф Н Р Ј " бр. 27/47); 

11) Уредба о стрини и откупу вуне у економској 
1947—1943 годи,ни од 3 аппила 1947 године („Слу-
ж б е н и лист Ф Н Р Ј " бр. 28/47); 

12) Уредба о плата.ма радника и ученика у гра-
ђев-инарству . о д 29 марта 1947 године („Службени 
лист ФНРЈ" бр-. 28/47); 

13) Уредба о оснив.ању Генералне дирекције бро-
дарства Министарства поморства Ф Н Р Ј 0 1 3 априла 

т,е ( ,Службени лист Ф Н Р Ј " бр 29 47); 

14) Уредба с оснивању Главне дирекције радио-
и н ^ с т р и ј е Комитета за радиодифузну службу Владе 
ФНРЈ од 3 априла 1947 године („Службени лист 
Ф Н Р Ј " бр. 29/47); 

15) Уредба о оснивању Главних лирекцша Мини-
старства трговине и снабдевања ФНРЈ од 3 априла 
1947 године ( , .Службени лист Ф Н Р Ј " бр. 29/47); 

16) Уредба о оснивању Главне диоечције држав-
них пољопривредних добара Министарства пољо-
привреде и шумарства Ф Н Р Ј од 3 априла 1947 године 
(„Службени лист Ф Н Р Ј " бр. 29/47); 

17) Уредба о позивању у службу државних пен-
зионера и о регулисању њихових пензија от 3 апри-
ла 1947 године („Службени лист Ф Н Р Ј " бр 29/47); 

18) Уредба о Оснива-њу Главне управе за тури-
зам Министарства трговине и ,-снабдевања ФНР I од 
3 апсида 1947 године („Службени лист Ф Н Р Ј " 
бр. 29 47); 

19) Уредба о сузбијању полне заразе (дурине) 
код копитара оа 3 априла 1947 године („Службени 
лист Ф Н Р Ј " бр. 29/47); 

20) Уредба о измени члана 6 Уредбе о регули-
сању ппинадлежно-сти државних службеника грађан-
ског реда од 3 апр.ила 1^47 године („Службени лист 
Ф Н Р Ј " бр. 29/47); 

21) Уредба о међусобном плаћању обавеза др-
жавних привредних предузећа, надлештава и уста-
нова од 4 априла 1947 године („Службени лист 
Ф Н Р Ј " бр 29/47); " 

22) Уредба о планској расподели и н д у с т р и ј е 
робе од 11 априла 1947 године („Службени лист 
Ф Н Р Ј " бр. 31/47); 

23) Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
међусобном плаћању обавеза државних привредних 
предузећа , надлештава и уста.нова од 4 априла 1947 
године од 11 априла 1947 године („Службени лист 
Ф Н Р Ј " бр. 31/47); 

24) Уредба о привременим нормама и привреме-
ним техничким прописима у грађевинарству од 15 
априла 1947 године („Службени лист ФНРЈ1 ' бр. 
32/47); 

25) Уредба о ликв-и да-ци ји посл-овања по земљо-
радничким дуговима од 15 априла 1947 године („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 33/47); 

26) Уредба о организацији и пословању југосло-
венских државних железница од 22 априла 1947 го-
дине ( , .Службени лист ФНРЈ" бр. 35/47); 

27) Уредба о платама пољопривредних радника 
од 9 априла 1947 године („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 35/47); 
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28) Уредба о измени и допунама Уредбе о орга-
низацији и пословању Народне банке ФНРЈ од 6 маја 
1947 године („Службени лист ФНРЈ" бр 39/47); 

29) У.ре,дба о плаћању радника на дане држав-
них празника од 10 маја 1947 године (,,Службени 
лист ФНРЈ" бр. 41/47); 

30) Уредба о -откупу и промету сирове коже 
крупне домаће стоке од 19 ,маја 1947 године (,,Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр, 43/47); 

31) Уредба о таксама коЈе се напла,ћују од пло-
вила уну71 патње плови.дбе од 21 маја 1947 године 
(,,Слу/лбени жист ФНРЈ" бр. 43/47); 

32) Уредба о 'ор-ганизацији семенске службе од 
19 маја 1947 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 
44/47); 

33) Уредба о изменам-а и допунама Уредбе о ре-
визији дозвола за рад и ликвидацији 'приватних 
кредитних предузећа од 19 маја 1947 године (,,Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 44/47); 

34) Уредба о измени и допуни Уредбе о етри ки 
и откупу вуне у економској 1947—1948 години од 
24 маја 1947 ,године (,,Службени лист ФНРЈ" бр. 
44/47); 

35) Уредба о оснивању Главне дирекције Саве-
зне Графичке индустрије Министарства индустрије 
ФНРЈ од 13 маја 1947 године („Службени лист ФНРЈ'' 
бр. 45/47); 

36) Уредба о оснивању и раду складишта ино-
страних предузећа ,и устано-ва од 10 маја 1947 го-
дине (,,Службени лист ФНРЈ" бр. 45/47); 

37) Уредба о привременим техничким прописима 
га бетон и ар мио ани бетон од 29' маја 1947 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 46/47); 

33) Уредба о оснивању и раду трговачких оа-
ступништаза иностраних предузећа и установа сд 
10 маја 1947 године („Службени лист ФНРЈ бр. 
46/47); 

39) Уредба о ' повишењу зараде рударских рад-
ника од 23 маја 1947 године („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 46/47); 

40) Уредба о прено.су послова Управе за мере 
и драгоцене метале у надлежност Савезне планске 
комисиј,е и министарства трговине ,и снабдевања на-
родних република од 23 м.аја 1947 године („Службе-
ни лист ФНРЈ" бр. 46/47); 

^ 41) Уредба о трошковима државних откупних 
предузећа од 29 маја 1947 године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 47/47); 

42) Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
,издавању и пријављивању акција од 17 јуна 1946 
године од 17 јуна 1947 године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 52/47); 

43) Уредба о општим начелима о кате,горисању, 
трошкови,ма, добити, расподели добити и фондови,ма 
руководства државних привредних предузећа локал-
ног знач,аја од 19 ју,на 1947 године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 53/47); 

44) Уредба о укњижењу права, својине на др-
жавној непокретној имовини од 3 јуна 1947 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 58/47); 

45) Уредба о изм,ени Уредбе о закључни ању уго-
вора у привред,и од 3 јуна 1947 године („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 58/47); 

46) Уредба о изменама и допунама Уредбе о пла-
ћеном годишњем одмору ра,дника, намештен ик,а и 
службеника од 3 јула 1947 године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 58/47); 

47) Уредба о изменама ,и допунама Уредбе о 
раду и рад,ним условима транспорти,х радника У, 
поморским лукама, речним пристаништима, желез-
н и ч к а станицама, царинским, Јавним и приватним 
скпатиштима и стовариштима од 10 јула 1947 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 59/47); 

48) Уредба о укидању Генералне дирекције са-
везне електр-о привреде Минист,арства индустрије1 

ФНРЈ од 4 августа 1947 године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 66/47); 

49) Уредба о оснивању Генералне дирекц,ије за 
производњу ветеринарских целива и лекова Мини-
старства пољопривреде и шумарства ФНРЈ од 4 ав-
густа 1947 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 66/47); 

50) Уредба о допуни Уредбе о позивању у слу-
жбу државних пензионера и с регулиса,њу њихових 
пензија од 4 ав,густа 1947 године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 65/47); 

51) Уредба о привредним предузећима инвалид-
н и х организација од 12 ав,густа 1947 године („Слу-
а ^ Ј и и лист ФНРЈ" бр. 70/47); 

62) Уредба о платама радника и ученика У трак-
т о т \ л ' м бригадама код пољопривредних машинских 

од 12 ав,густа 1047 године („Сл.ужбени лист 
бр. 70/47); 

53) Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
отказима радника и намеште,ника од 12 августа 1947 
година („Службени лист ФНРЈ" бр. 70/47); 

54) Уредба о повлачењу и замени новца који 
глн'.и на лире и о прерачунавању обавеза у динаре 
С ' 'РЈ на територији приложеној Федер ативнол На-
редној Републици Југославен по Уговору о миру са 
Италијом од 8 септембра 1947 године („Службени 
лист Ф п Р Ј " бр. 77/47); 

55) Уредба о оснивању Генералне дирекције 
унутрашње пловидбе Мин,истарства саобраћаја ФНРЈ 
од 11 септембра 1947 године („Службени лист ФНРЈ" 
бр, 78/47); 

56) У-редба о одређива.њу сатне плате р.адницима 
запосленим у предузећима во ше индустрије от 27 
септембра 1947 године („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 84/47); 

57) Уредба о стављању ван снаге Уредбе о 
т сељењу, ценама и промету свиња у економској 
1947/48 години од 9 октобра 1947 године („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 88/47); 

58) Уредба о преносу послова јавних складишта 
у поморским лукама у надлежност Министарств-а 
поморства ФНРЈ и о оснив.ању Главне дирекције 
лука и јавни,х складишта Министарства по-морства 
ФНРЈ од 7 октобра 1947 године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 88/47); 

59) Уредба о оснивању Генералне дирекције ме-
дицинске производње Комитета за заштиту народног 
здравља Владе ФНРЈ од 9 октобра 1947 године 
(„Службени лист ФНРЈ бр. 89/47); 

60) Уредба о Савезној угоститељско-туристичкој 
школи од 7 октобра 1947 године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 89/47); 

61) Уредба о обавезном оси,гурању сеих поши-
љака које се предају на превоз југословенским Др-
жавним железнидама од 3 октобра 1947 године 
(„'Службе,ни лист ФНРЈ" бр. 90/47); 

62) Уредба о укидању Главне дирекције за трго-
вину нафтом и нафтиним дериватима Министарства 
трговине и снабдевања ФНРЈ од 18 октобра 1947 
год,ине (Службени лист ФНРЈ" бр. 91/47); 
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63) Уредба о преради маслина и откупу масли-
новог уља рода 1947 године од 20 октобра 1947 го-
дине („Службени лист ФНРЈ" бр. 92/47); 

64) Уредба о спајању Господарев банке за 
Истру, Ријеку и Словенско Приморје, Ријека, са 
Народном банком ФНРЈ од 20 октобра 1947 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 93/47); 

65) Уредба о оснивању Кинемат-сграфског техни-
кум,а од 28 октобра 1947 године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 94/47); 

66) Уредба о другој измени и допуни Уредбе о 
ревизији дозвола за рад и ликвидацију приватних 
кредитних предузећа од 5 новембра 1947 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 96/47); 

67) Уредба о принадлежности службеника и на-
мештеника у државним трговачким предузећима и 
њиховим пр-од авницама као и у про давнин.ама за-
друга, друштвених и масовних организација од 13 
новембра 1947 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 
97/47); 

68) Уредба о предаји Савезне пољопривредне, 
школе за планинск.о газдовање са седиштем у Сара-
јеву Бледи Народне Републике Босне и Херцегових 
од 7 новембра 1947 године („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 97/47); 

69) Уредба о допу,ни Уредбе о ликви д.аци ји по-
словања по земљорадничким дуговима од 14 новембра 
Д947 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 99/47); 

70) Уредба о оснивању и раду трго.вачких прег-
ста-вништава и трговачких заступништава иностраних 
предузећа и установа од 21 новембра 1947 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 100/47); 

71) Уредба о лучким накнадама од 21 новембра 
'1947 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 100/47); 

72) Уредб,а о из,менама о допунама Уредбе о 
оснивању и раду техничких претставништава (ре-
презентација) од 21 новембра 1947 године („Службе-
ни лист ФНРЈ" бр. 100/47); 

29 новембра 1947 године 
Београд 

П. Претседник Претседник 
Већа народа, Савезн.ог већа, 

Божидар Масларић, с. р, Владимир Скм^ћ, с р. 
Секретар Секретар 

Већа народа, Савезног већа, 
(Јоза Миливојевић, с. р. Момчило Мирковић, с. р. 

813. 
На основу чл. 5 Закон,а о држављанству лица на 

подручју припој евом Фе,д ер ат ив НОЈ Н А Р О Д Н О Ј Репу-
блици Југославен по Уговору о миру са Италијом, у 
сагласности са Министром спољних послова ФНРЈ, 
пропитујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ОПЦИЈИ ЛИЦА СА ПОДРУЧЈА ПРИПОЈЕН ОГ 
ФЕДЕРАТИВНОЈ НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ ЈУГО-
'СЛАВИЈИ ПО УГОВОРУ О МИРУ СА ИТАЛИЈОМ 

Члан 1 
Изј-аву о опциј,и да је заи,нтересов-ано лице пред 

извршним одбором среско-г, о,дносно градс-ког на.род-
ног одбора на чијем подручју има пребива-
лиште, '3 амо овог нем-а боравиште на дан к,ад изјаву 
Одаје. 

Лица која немају ни прео и,в ал иш те ни боравиште 
на територији Федеративне Народн-е Републике Југо-
славије да,ЈУ изјаву о ОПЦИЈИ пред најближим дип л-о -
митско -конз ударним претставеиш твом Федеративне 
Народн-е Републике Југослав-иде. 

Члан 2 
Изјава о опцији може се поднети писмено или 

усмено у записник. 
Дп-жавни ор-ган који прима Ш Ј ^ К У О ? Г,ни ЈИ дужан 

је утврдити идентитет лица које, изјаву даје и ове-
рити истинитост његовог потписа. 

Члан 3 
Изјав,а о опцији даје се у дв-а равноглаша при-

мерка и садржи: 
1) породично, очев.о и рођено име датум к ме-

сто ро-ђења ситаIта ; 
2) место пребивања; 
3) изјаву у коме је месту 10 јуна 1040 го,дине 

имао пребивалиште (домицил) на П О Д Р У Ч Ј У припоје-
ном Федеративиој Народној Републици Југославен 
по Уговору .0 миру са Италијом, као и Да је на дан 
15 септембра 1947 године као дана ступања на сна-гу 
Уговора о миру са Италијом био италиЈански држав-
љанин; 

4) изјаву да му је говорни Језик итали јанки ; и 
5) имена и датум рођења деце испод 18 г-одина 

на коју се протеже опциЈа. 

Члан 4' 
За доказ чињеница наведених У изјави о опцији 

мора оптант поднети: 
1) извод из матичне књиге рођ-ених за опта.нта и 

де-цу испод 18 година на коју се про-теже опција; 
2) уверење у коме је месту на да,н 10 јуна 1940 

године оптант имао пребивалиште на подручју при-
поЈеном ФедеративноЈ Народној Републици Југосла-
в, ији по Уговору о миру са Италијом; 

3) уверење да је- оптант на дан 15 септембра 
1947 године као дана -ступања на снагу Уговора о 
миру са Италиј-ом био итали јанки држављанин; и 

4) увере-ње да ЈЕ говорни језик оптанта итали-
јане ки. 

Уверење из тач. 2 и 4 издаје извршни одбор, 
од-носно извршни орган месно,г (-гра,дско,г) народног 
одбора, а уверења из тач. 3 извршни одбор среског 
(градског)- народног одбора, на чијем подручју је 
оптант имао пре бив-аш иште на дан 10 јуна 1940 го-
дине. 

Ако ови докази нису поднесени уз изјаву о оп-
цији, државни орган који ову изјаву прима, одреди-
ће ртс у коме ће се они поднети. 

Лица која изјаву о оп,цији дају пред дипломац-
ско-конзуларним поетставништвима Федеративне На-
родне Републике Југ-оелавије место уверења из тач. 
3 првога става могу поднети италијански пасош. 

Члан 5 
Државни оргае провериће наводе у изјави о 

ОП-ЦИЈИ И једа,н примерак изја-ве са прилози,ма доста-
вити са својим извештајем и п,редлогом министру 
унутрашњих послова народне републике. Други при-
мерак изјаве о ОПЦИЈ,И задржаће за своју архиву, 

Чл.ан 6 
Министар унутраш,њих послова народне републи-

ке доноси решење 0 изјавама о опцији. 
Ако оптант испуњава законске услове који му 

дају пр-азо на ОПЦИЈУ , издаће му се писмено решење 
које треба да садржи: 

1) породично, очево и рођено име оптанта; 
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2) дату,м и место рођења оптанта; 
3) констатаци1У да је оптант на дан 10 Ју,на 1940 

године имао пребивалиште на подручју -припојеном 
Федеративној Народној Републици Југо-славији по 
Уговору о миру са Италијом, 

4) коистатацију да је опт ант на дан 16 септем-
бра 1947 годук лача стапања на снагу Уго.вора 
о миру са И Т А Л И Ј О М био ^талијански држављанин; 

5) да је говорни језик оптанта италиј.ан,ски; 
6) имена дец.е испод 18 година н,а ко1у се про-

теже опција; и 
7) констатациЈу да Је, када и пред КОЈИМ држав-

ним ор.ганом оптирао за италијанско држављанства 
по Уговору о миру са Италијом и да се сматра да 
није стекао држављанство Федеративне Н,ародне 
Републике ЈугославиЈе по томе уговору. 

Члан 7 

Ако оптант не испуњава законске услове за оп-
цију, његова изјава о ОПЦИЈИ ће се одбити о б р с л о -
женим писменим решењем Противу овога решења 
заинтересоване лице може се жалити влади народне 
републике у року од 14 Дана од дана пријема ре-
шења. 

Жалба се предаје министарству унутрашњих по-
слова народне републико. 

Члан 8 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање У „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике ЈугослаеиЈ,е". 

Бр. 5766 
15 децембра 1947 године 

Београд 
Министар унутрашњих послова, 

Александар Ранковић, с. р, 
Сагласан, 

Министар спољних послова, 
Станоје Симић, с. р. 

814. 

На основу чл. 4, 14 и 16 Закона о једнообразном 
рач^иоводству про пи су дем 

П Р А В И Л Н И К 

0 ЈЕДНООБРАЗНОЈ ТЕХНИЦИ ВОЂЕЊА ПОСЛОВ-
НИХ КЊИГА И ЊИХОВИМ ОБРАСЦИМА 

ЗА ЈАВНЕ АПОТЕКЕ 

Члан 1 
Прописи овог правилника односе се на све јавне 

апотеке које не спадају у категорију А и Б из члана 
4 Закона о једнообразном рачуноводству. (У даљем 
тексту „апотеке"). 

Чла-н 2 
Апотеке су дужне да воде следеће пословне 

књиге: 
1) књигу инвентара, 
2) књ,игу благајне, 
3) књигу набавке робе, 
4) књигу продаје робе, 
5) књигу дужника и поверилаца. 
6) књиге које су прописане другим прописима, и 
7) све помоћне књи.ге и евиде-нције које се ука-

жу као потребне за правилну примену Закон,а о 

једнообразном рачуноводству и успешну контролу 
његовог спровођења. 

I Члан 3 
Апотеке су обавезне да иа почетку свог посло-

вања као и на завршетку сваке пословне године са-
ставе попис (инвентар) целокупне своје активе и па-
сиве са ознаком њиховог појединачног и укупног из-
носа. 

Књига инвентар,а мора бити повезана и оверена. 

Члан 4 
Књига благајне мора бит,и повезана' и оверена. 

Она се води на двојно нумерисаним странама (Фо-
лијама). На лево! страни заводи се примање Страна 
примања треба да садржи четири коло-не, и то: те-
кући број примањ,а, датум, садржа 1 и примљени из-
нос. На десно1 страни заводи се издавање. Страна 
издавања треба да садржи 8 колона, и то: текући 
број издавања, датум садржај, исплаћени износ: за 
набавку робе и материјала, плате, општи трошкови 
радње, и приватна (Вити образац бр 1). 

Ако се исплаћени износ не односи само на јед-
ну гр.у,пу потребно га је рашчланити иа две или 
више група, према томе у КОЈУ Је сврху издатак 
учињен 

Књи,гу благајне треба закључити на крају сваког 
месеца и салдо благајне пренети на наредни месец. 
П Р И Л И К О М сабирања стране издавања збирови ов-е 
четири колоне „свс-ха исплата" (колоне 9, 10, 11 и 
12) мораву се сложити са збиром колоне „исплаће,ни 
износ динара" (колона 8) 

Све исплате из благрЈне мооајУ б,ити засно-
ване на документима који морају бити нумерисани 
текућим бројем, 

Члан 5 
Књига набавке робе може се водити у повеза-

ној и овереној књизи или у слободним листовима 
(картотека). Она мора имати 12 колона, и то: теку-
ћи број, датум, назив и адресу добављача, бр ОЈ и 
датум фактуре, врсту и вредност набављене роб-е и 
трошкове набавке са потколонама' слециЈалитети, 
хемикалије, завојни материјал, амбалажа ^превоз, 
трошарине, укупни износ коштања и примедба. 
(Види образац бр. 2). 

Сва примљена роба мора бити заведе,на у ово ј 
књизи. 

Ако примљена роба није одмах плаћена односно 
ако Је узета на кредит треба за износ фактуре при-
знат,и повериоца у књизи дужника и поверилаца, 

Члан 6 
Књига продаје робе за готово може се водити у 

повезаној овереној књизи (пагиниране) или У сло-
бодним листовима (картотека) 

Она мор-а имати 13 колона, и то: текући број, 
датум, име и пре-зиме лекара, састав рецепта, про-
дана роба са потколо,нама: магистрални лекови, нак-
нада за рад, порез на промет производа (за робу 
из колона 5 и 6), амбалажа, специјалитет^ завојни 
материјал, укупни износ продаје у динарима, страна 
и текући бро 1 благајне -и примедба (Види образац 
број 3). 

Све продаје лекова за готово по лекарским ре-
цептима морају бити појединачно заведене у" књизи 
продаје, а ручне продаје могу бити зав-едене ку-
мулативно као дневни пазар., специфицирано по гру-
пама: специЈалитети, магристални лекови. з,авојни 
материјал и амбалажа. ^ 

Дневну продају робе за готово треба закључили 
сваког дана Збирови колона 5. 6, 7, 8, 9 и 10 мо-
рају се сложити са збиром у колони 11. 
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Дневни инкаоо од прода је робе за готово (ко-
лона 11) треба сваког дана унети V књигу блага јне . 

Члан 7 
Књига прода је робе на кредит може се водити 

у повезано ј ц овереној књиз-и (пагиниране) или У 
слободним листовима (картотека) . Она мора имати 
16 колона, и то: текући броЈ, датум, установа или 
лице коЈ,е се кр-едитира, састав рецепта кредитира-
на роба (са потколонама: магистрални лекови, нак-
нада за рад, норме рационалног прописиван^ ле-
ков.а, порез на промет производа, и то : за робу из 
колона 5, 6 и 7, амбалажа, готова роба (специЈали-
тети), завојни материјал, укупни износ попуст, нето 
кредитирани ,износ) страна књиге дужника и пове-
рилаца и примедба. (Види образац бр. 4). 

Све преда је лекова .на кр-едит морају бити заве-
дене у књизи појединачно. 

Дневну продају робе на кредит треба закљу-
чити било оваког дана, било периодично, али нај-
мање једанпут месечно, и за кредитиране износе 
(колона 14) задужити кредитирање установе односио 
Кјредитирана лица у књизи дужника и поверилаца. 

Члан 8 
Књига дужника и поверилаца (салда ,и конта) 

може се водити у повезано^ и овереној књизи (па-
гиниране) или у слободним листовима (картотеке) . 

Ако се дужници и повериоци воде у повезаној 
књизи, свака страна треба да има с лева три ко-
лоне: датум, кратак опис задужења и кредитирани 
износ, а с десне стране три колоне: датум, кратак 
опис како Је настала наплата и наплаћени износ од-
носно на КОЈИ начин је настало потраживање ,и из-
нос истраживања поверилаца. (Види образац бр. 5). 

Ако се дужници и повериоци воде у слободним 
листовима (картотека) КОЈИ садрже поред колона за 
датум и опис како Је настао дуг односно како је на-
стало потраживање ЈОШ И двојне колоне за износ, 
онда треба у левоЈ колони за износ књижити заду-
ж е њ а (под „дугује") , а у десној колони потражи-
вање (под „потражуЈе") . 

У књизи дужника и по-верилаца обавезно треба 
књижити на л р во) страни односно под „дугу је" : сва 
з адужења за кредитирану робу и сва задужења за 
исплате на кредит (било то и привремено, аванси и 
сл,), а на десној страни односио под „потражу је" : 
све настале обавезе из набављене робе на кредит, 
примљене аконтације и слично. 

Члан 9 

На кра ју п о л о в н е године апотеке су обавезне 
да путем инвентара утврде имо.винско стање и ре-
зултат пословања протекле године 

Члан 10 

Основна средства (инвестициона имовина) уно-
се се у ин.вентар по К Њ И Ж Н О Ј вр-едности — по од -
битку отписа. 

Процењиван^? залиха врши се по следећим на-
челима: 

1) Код набављене робе и материјала процена се 
врши према ценама прописаним од надлежних ор-
гана. 

2) Потраживања се уносе у сво јо ј К Њ И Ж Н О Ј вре-
дности, с тим да се сумњива и с т р а ж и в а њ а имају по-
казати У износу њихове вероватне наплативости. 

Апотек-е су дужне да уносе годишње инвентаре 
(пописе) у посебну књигу — ,књига инвентара" — 
која мора бити повезана и оверена. (Види обрасце 
бр. 6 и 7). 

Члан 11 
При инвентарисању прво. треба пописати сред-

ства (активу), па затим изворе средстава (пасиву), 
и то по групама следећим редоЖ: 

I. — СРЕДСТВА (АКТИВА) 

1) а) непокретности, 
б) пословни инвентар; 

2) роба и материјал; 
3) дужници; 
4) римесе (менице) к о ј е апотека има да наплати; 
5) а) гото.вина, 

б) потраживање код новчаних завода; и 
6) остала средства. 
У попису (списку) потребно је за сваку врсту 

средстава назначити њихову количину, цену и укуп-
ни износ, па укупне износе р.азврстати по групама 
и подгрупама како Је горе распоређене На кра ју 
треба саставити рекапитулациЈу свих група и под-
група и утврдити укупни износ средстава (активе). 

II. — И З В О Р И СРЕДСТАВА (П,АСИВА) 
1) повериоци за набављену робу и материјал; 
2) трате и акценти (менице) које апотека има 

да плати, и 
3) остале обавезе, 

,При попису пасиве потребно ј е назначити за 
све обавезе њихову вредност, па сабоати сваку гру-
пу појединачно. (Види образац бр. 7). 

Члан 12 
Пошто се утврди колико износе средства а ко-

лико извори средстава, треба извршити рекапитула-
ЦИЈУ. Разлика између активе и пасиве претставља 
сопствена средства. 

Од износа тако установљених средстава треба 
одбити износ сопствених средстава пренетих из ми-
нуле године односно код новооснованих апотека из-
нос средстава унетих у апотеку Разлика коЈа се 
покаже п р е с т а в љ а чисту добит. (Види образац бр. 7). 

Ако Ј-е износ устаноељених средстава мањи од 
сопствених ср-едстава пренетих из минуле године од-
нос,но код новооснованих предузећа од средстава 
унетих у апотеку, разлика која се покаже п р е с т а в -
ља чисти губитак 

Члан 13 
Апотеке су дужне на основу инвентара састави-

ти биланс, Б,иланс Је потребно уписати у књигу ин-
ве,нтара Он мора бити потписан од руководиоца од-
носно с о п с т в е н и к апотеке. (Види образац бо. 8) 

Члан 14 

Пословне књиге морају да се воде по следећим 
захтевима начела уредности: 

1) да се из њих може утврдити укупно посло-
вање рашчлањ-ене на поједине операциј,е у изве-
сном пословном раздобљу, а по хронолошком реду 
у бруто износима без пребијања; 

2) да св,а књижења буду исписана мастилом или 
маст,иљавом оловком; 

З1) да се на местима која се по правилу мора ју 
исписивати не смеју остављати празнине; 

4) оно што је већ једном уписано не сме се пре-
пр^ављати ни брисати; 

5) ако се исправке врше прецртавањем, мора 
бити читак првобитан текст; 

6) з а б р а њ у ј е се ^вака измена за коју би касније 
било неизв-есно да ли Је она учињена приликом пр-
вог књижења или накнадно; 
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П Р И М А Њ Е 
К Њ И Г А Б Л А Г А Ј Н Е 

И З Д А В А Њ Е 

-тсгирп^ , 
Образац бр. 1 

К Њ И Г А Н А Б А В К Е Р О Б Е 

Образац бр. 2 

КЊИГА ПРОДАЈЕ Р О Б Е ЗА ГОТОВО 

Образац бр. 3 

КЊИГА ПРОДАЈЕ РОБЕ НА КРЕДИТ 

Образац бр. 4 
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Образац бр. 5 

ДЕТАЉАН ПОЛИС ИМО ЗИНЕ ЗА ИНВЕНТАР 
НА ДАИ 3! ДЕЦЕМБРА 1С4..„ ГОД. 

И Н В Е Н Т А Р 
НА ДАН 31 ДЕЦЕМБРА 194 ГОДИНЕ 

Дин. 1п. Дин. п. 
I. Средства ( а к т и в а ) 

Непокретности 100.000 — 

Пословни инвентар . . . . 70.000 - 170.000 — 

Роба (према с п и с к у ) . . . 850.000 — 

1 Дужници (према списку) 62,000 — 

Готовина 2.000 — 

Народна банка Ф Н Р Ј . . 57.000 — 59.000 — 

Укупна имовина . 641.000 — 

II. Избори с р е д с т а в а 
1 (пасива ) 

1 Лиферанта за робу (пре-
1 ма списку) 52.000 ј — 

1 Акценти (према списку). 121.000 

Укупни извори 
средстава . . . . 176.00Ј - 1 

Ш. Рекавитулација 

Укупна актива . . . 641 000 — 

Укупна пасива . . . 176.000 — 

Сопствена 
с р е д с т в а . . . . . . . . . 465.000 

IV. а) Средства на по-
четку године 480.000 

б) Средства па крају 
године. 465.000 

Чиста добит 
у 194 год 

мкмонвсасг.г " а,адмгжг-етвсааж. 
35.030 — 

Образац бр. 7 

Б И Л А Н С 
НА ДАН 31 ДЕЦЕМБРА 194 ГОД. 

С р е д с т в а Извори средстава 

Образац бр. 6 Образац бр.' 8 
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7) из повезаних пословних књига не смеју св 
листови вадити нити кови додавати, а неповезани не 
смеју се поништаваш' 

8) сва књижења морају бити заснована на доку-^ 
ментима (темељницамај из К О Ј И Х се може утврдити 
основаност књижења; 

9) у року од месец дана по завршетку пословне; 
године књиге морају бити закључене, а књига ин-т 
вентара и конто изравнања 10ш и потписани од стран 
не одговарајућих рук01В0Дилаца. 

Подаци у појединим књигама и документима нд 
основу којих је извршено књижење мор,ају у потпу-
ности да одговарају стању. Они морају -да омоту-' 
ћавају контролу и упор-еђивање, те да служе као' 
основ, за калкулацију. 

Члан 15 
Апотеке су дужне да своје књиге и пописе ин-ј 

в а т а р а чувају десет година од дана последњег упи-
са. За исто време М О Р А Ј У се чувати преписке, списи, 
темељнице и друге пословне белешке, којим,а се 
правда књижење у тим пословним књигама. 

За стање рачуноводства у појединим апотекама 
одговорни су руководиоци односно сопственици н 
р у к о в о д и о ^ рачуноводства предузећа уколико по-
стоје. 

Прелазна наређења 

Члан 16 
Прописи овог правилника не односе се на оне 

апотеке из чл 1 овог правилника које већ воде или 
су у могућности да воде своЈе књиговодство по си-
стему двојног књиговодства, а по о-пштим прописи-
ма Закона о једнообра.зном рачуноводству. 

Прописи чл. 2 тач. 1 и 2 и чл 4 правилника не 
односе се на оне апотеке из чл. 1 овог правилника 
коЈе већ воде или су у могућности да воде Амери-
к а н к и дневник по систему Д В О Ј Н О Г књиговодства 
(Види образац бр. 9). 

Члан 17 
Апотеке на које се односе прописи овог пра-

вилника дужне су да своје књиге саобразе тим про-
писима са 1 јануаром 1948 године, а на темељу ин-
вентара. 

Члан 18 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике ЈугославиЈе". 

VI бр 51339 
16 децембра 1947 године 

Београд 
4 Министар финансија, 

Сретен Жујовић, с. р, 

О
бр

аз
ац

 б
р.

 
9 

815. 
На основу чл. 20 Уредбе о планској расподели 

и н д у с т р и ј е робе од 11 априла 1947 године При-
вредни савет Владе ФНРЈ доноси 

П Р А В И Л Н И К 
О МИНИМАЛНИМ КОЛИЧИНАМА РОБЕ КОЈЕ СЕ 

ИСПОРУЧУЈУ ДИРЕКТНО ИЗ ПРОИЗВОДНИХ 
ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 1 
У циљу прав ил нет извршењу ооштедржавнор, 

елана расподеле и н д у с т р и ј е робе одређују се еле-" 

Д
Н

Е
В

Н
И

К
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5 000 
3.000 , 

— 2.000 

деће минималне количине робе испод МО-ЈИХ државна 
производна п,редузећа нису дужна вршити директне 
испоруке робе, и то: 

а) За произведе црне мсталургије о с димензији: 
сиво сирово гвожђе и индустриске - шине 10.000 кг 

тешки профили, тешки носачи, бетонски 
челик и в,аљана жица — — — — — — 

челик у шипкама и ситни носачи —' 
трака сти челик (обручи), фазонски челик, 

разни димови некурантног фазона и ква-
литетни димови — — — -

ламеле за мостове, разни димови куран-
тиог фазон а, конструктивни челик, че-
лици за машиноградње, заварене црне и 
поцинковане цеви, водоводни материјал 

конструктивни легирани челици за маши-
ноградње, заваране цеви, вучене и пен-
џер, хладно ваљане траке изнад 400 мм, 
светло вучени челик, обични ексери из-
над 1,8 мм дебљине 

жица оп еди Јална 1/8, 1/4, 1/2 тврда, квал. 
М/И фазонска светло вучена, шипке — 

алатни челици, хладне ваљане траке до 
400 М)М шир.ине, обични ексери до 1/8 м-л 
дебљине, потковице за коље, осовине за 
кола, пољопривредни и рударски алат — 

вучена жица специјална 1/8, 1/4 и 1/2 тврда 
квалитет М/И ф^зоиска, вучена! жица 
1/8 дебљине, кур анти а нормалног ква-

I литета, жарена свет та и поцинкована, 
ексери специјални изнад 1,8 мм дебљине 

вучена жица курантна испод 1/8 мм де-
бља нормалног кв,алитета, жарена 

' светла, поцинкована жица специјалног 
1 квалитета по анализи свих димензија, 

електроде за ел. заваривање, жице за 
1 аутогено заварива,ње, ексери специјални 

до 1,8 мм дебљине — 
специјални челици по споразуму са же-

лезаром. 
б) За производе црне металургије по поруџбини 

(на једну адресу) из више димензија: 
топло ваљани материјал трговачког ква-

литета и конструктивни челици за ви-
соку градњу 

жица, ексери, цеви, вучене жице и вучени 
челик; водоводни материјал и ковани 
,материјал — — — — — — 

топло ваљани квалитетни м.атериЈал-хлад-
но ваљане траке 

1.000 

500 

ЗОО 

250 

200 

100 

10.000 

— 1.000 

II 

За производе шарене металургије: 
код производа у блоковима најмање 1.000 кг 
за производе електроиндустрИЈе нормалне 

производње (жице, шипке, цеви, траке, 
димови итд.) 

а) ситног профила — — т 100 мг 
б) средњег профила — — 500 „ 
в) крупног профила — — 1.000 „ 

III 

За производе електрони ду етри је: 
мод ситног електромат ери јала нормалне 

израде еа јединицом мере но тежини — 100 кг 
са јединицом мере по димензији — 1.000 мет. 
исто са јединицом мере по количини — 1.000 ком. 
еа крупне предмете и по опеци јади ој по-

руџбини 1 ком. 

IV 

За производе металне индустрије: 
пољопривредни алат, пољопривредне 

справе, амбалажа — — 10.000 кг 
ексери (100 мг п.о врсти), лив канализаци-

они, оков грађевински, утези, вентили 1.000 „ 
канте лимене, оловне тубе — 1.000 ком. 
вентили аутомобиле^ 500 „ 
ланци — 200 кг 
утези месингани, ол ови е-л им ене пломбе, 

темперлив, шр,афовска роба — 100 „ 
мерни инструменти, кревети гвоздени, 

пегле кухињске, лампе, алат ручни, 
ваге пиљарске и кухињске — 100 ком. 

жичано плетиво 100 м2 

в-аге децималне 50 ком. 
шпорети, радијатори, хладњаче, пећи за 

купатила, колица ручна и дечја, ма-
шинск,и алат — — 20 „ 

пумп.е, вагонети, менгале 10 „ 
ваге м-ост ов не аутоматске, веитилатори 

машине пољ-опривредне, машине 1 „ 

За производе дрвне и грађевинске индустрије: 
ва мекану грађу, за тврду грађу (поједине 

спецификације 1 м3), цемент 10 000 кг 
салонит плоче, кровна хартија 500 м2 

фурнир, пипер ЈИ панел плоче — 200 м2 

VI 

За производе хемиске индустрије: 
калцијум, цианамид, нитро-фоскал, супер-

фосфат 10.000 кг 
дрвни бр-ик ети (ликалит), дрвна или ка-

транска смола — 5.000 „ 
Папински екстракти, дрвени угаљ ретортни 1.000 „ 
амонсулфат, калциум карбид, а м о н и ј а к а 

водица, плави камен — — — — 
фер охр ом у бурадима — — 
хлорин креч, олеум, каустучна сод,а око 
феросилициум, бариумсулфид, хромна 

стипса, формалдехид у оригиналним 
бурадима око — — — 

к^алциум хлорид, сода амонијачна. натриум-
сулфид, дрвени катра,н, катранска уља, 
импрегнационо уље, креозотно уље, течни 

аре ок ол, бакарни креч, бариумгслорид, 
калиум алуминиева стипса, алиминиум 
сулфат, калциум карбонат, магнезиум 
сулфат, литопон, натриум сулфат, ултра -
мари,н, натриум хидроеулфит, натриум 
пиросулфит, натриум сулфит, натриум 
ои лико флуорид, оловни миниум. оловна 
глеђ, ,ацетон технички 80% нагрнум аце-
тат, оловни ацетат — — 

разна отап,ања, дрвно уље, жеста за де-
натурисање, ацетон 100%, метилетилке-
тон, ацетонско уље, лако и тешко 

метилалкохол и ацетон ока к,иселина 
разни тасови у ор иг ин ал ним челичним 

боцама и бур-адима 
разне киселине у оригиналним балоним,а 

и бурадима, али најмање — 

500 
т 
ЗОО 

250 

ШО „ 

50 
20 

— 1 ком. 

100 

VII 

За производе прехранбене индустриЈе: 
шећер у кристалу, у коцкама, меласа, на-

точио уље, ногата, калиум сулфат, уље 
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за Јело, техничко уље, масне киселине, 
скробни шећер, штирак у зрну и праху, 
маЈцена, декстирн — — — 100 кг 

рафинисана шпиритус 96/97%, денатури-
сани шпиритус 90/95% — 100 хл° 

вино — — — — — — . — 50 лит. 
ракија — — —. . 25 лит. 
ликери — — —- - — - — 10 лит. 
'пекарски квасац — — — . — —. 10 кг 
суви резанци шећерне репе, уљане погаче, 

уљане сачме, дрождина (сточна храна) 500 кг 
.сирће — — —- — — — - - 503 хл 

Члан 4 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службено-м листу Федер ативне Народне 
Републике чЈугославије". 

долази датум' 

Бр. 15336 
17 децембра 1947 године 

Београд 
Претседник Привредног савета 

Владе ФНРЈ, 
Борке Кидрич, с. р. 

VIII 

За производе текстилне индустрије 
најмања поруџбина треба да износи у -

оригинално^: паковању једну балу или 
сандук — — — — — ( 1 ком. 

ш ј м а љ а ,колич.ина но кв.алитету и ди мен-
ицама у оквиру сандука мора да из-

' носи 1 трубу (печу) — — — 1 ком. 

IX 

За производе коже и гуме: 
ципеле у оригинално^! паковању на сан-

дуке — — 100 пари 
ђон ска кожа — — —1 200 кг 
бланк 100 иг 
кравила — — 4.000 дм8 

.горња кожа хром 4.000 дм2 

гумен,а корита — — 500 пари 
гумене плоче, гумене цеви — 200 кг 
вело гуме вањске и унутрашње 100 ком. 
ауто-гуме вањске ,и унутрашње — 5 ком. 
(осталу техничку гумену робу (стандар-

1зир0!вану) — ,— 100 кг 

X 

За производе индустрије стакла: 
р.а)Вно стакло накоеано У сандуцим,а — 40 м2 

шупље стакло у сандуцима — — — —. 100 кг 
Срушено стакло у сандуцима према по-

руџбини — — — — — —( 1 ком. 

816, 
На основу чл. 2 и 16 Опште уредбе о комите!има 

Владе ФНРЈ од 17 априла 1946 године а У сагласно,-
сти са Претседником Владе ФНРЈ, Комит.ет га школе 
и науку Владе ФНРЈ доноси 

П Р А В И Л Н И К 

О НАСТАВИ, ТРАЈАЊУ СТУДИЈА И НАСТАВНОМ 
ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НА ПОЉОПРИВ! ЕДНО-
ШУМАРСКИМ Ф А КУ Л ТЕ ТИ М А, УНИВЕРЗИТЕТА 

ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Члан 1 
На пољопривредно-шумарском факултети^!а уво-

де се следећи одсеци и специјалности: 

. 

^ си Назив отсека Назив специјалности 
о. 

1 Пољопривредни а) Ратарска 
б) Воћарско-виноградарска 
в) Сточа.рска 
г) Економска 

2 Шумарски а) Техничка 
б) Биолошка 

Чла,н 2 

Студије иа -пољопривредно-шумарским факултет 
тима трају 4 године. У овом року ће се обавити 
пракса у производњи и дипломски рад. 

XI 

За производе МЕДУ стрије целулозе, дрвсњачо и 
папира: 

хартије до 40 гр. 1-000 кг 
картон, хартија преко 40 гр. и лепенка 2.500 кг 

Члан 2 
Административ,но-оператиЕПИ рук ов од поци састав 

в-иће на основу овог пр ани лешка! детаљне и сређене 
спискове свих материјала које производе њихова 
предузећа са минималним количинама ,и начином па-
ковања и ставити их на располагање потрошачима. 

Члан 3 
За све артикле који нису поброј.ани у овом пра-

вилнику важи сна минимална количина која је од-
ређена за сродне артикле ио производњи, наков ању 
џ вредности. 

Члан 3 

Сви дипломира-ш студенти пољопривредно-шу-
марског факултета имају назив инжењера агрономије 
односно шумарства. 

Члан 4 

- Настав,ни план и програм доносе комитет-и за 
научне установе, универзитет и високе школе, одно-
сно министарства просвете у сагласности са Коми-
тетом за школе и науку Владе ФНРЈ. 

Члан 5 

Нови ^наставни плав важи за студенте уписане у 
школској 1945/46 и 1946/47 години. 

З а студенте ранијих годишта факултети ће изра-
дити, према својим приликама, прел-азне наставне 
планове. 
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Члан 6 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 11674 
11 децембра 1947 године 

Београд 
Претседник комитета за школ,е и науку, 

Маријан Стипановић, с, р , 
Секретар комитета за школе и науку, 

Иво! Орел, с. р, 

817. 

На основу чл, 9 и 24 Уредбе о регулисању 
надница и плата радника и намештени^ У држан но-
п, разред ним и триватиим предузећима, пр,иватним 
установама и организацијама издајем 

У П У Т С Т В О 

О РЕГУЛИСАЊУ ПЛАТА РАДНИЦИМА ЗАПОСЛЕ-
НОГ/! У САВЕЗНИМ МИНИСТАРСТЗИМА И УСТА. 

НОВАКА, КОЈИ НИСУ ПРЕВЕДЕНИ У ЗВАЊА 
ПРЕДВИЂЕНА УРЕДБАМА О СТРУКАМА 

Плате 'Јадника запослених у савезним министар-
с т а в а и установама, КОЈИ су примал,и месечне при-
нЈдлглшосги ао чл. 3 Уредбе о регулисању при-
падне Апоени државних сл^жоаш^а грађанског реда 
и осталих јавних службеника савезних министарстава 
и установа, а нису преведени у звања предв,иђена 
ур-едбама о струкама превод,е се ,на плате по чл. 8 
Уредбе о регулисању надница и плата радника и 
намештенгкз у државао-пр-ивредним и приватним 
предузећима, приватним установама и организа-
цијама. 

Радницима из претходног става одређују се 
плате оних група из чл. 8 по,менуте уредбе које 
одговарају њиховим звањима према Упутству бр. 2 
о систематизацији звања по тим групама издатом 
н,а основу чл. 9 поменуте уредбе („Службени лист 
ДФЈ" бр 53 од 27 Јула 1945 године). 

Тако, на пр., чистачице имаће плату 1/1 групе 
-од динара 1 800.— до 2.600.— месечно, одр-еђену за 
помоћно техничко особље у коЈе је поменутим 
упутством (распоређене особље за одржавање чисто-
ће; а ложачи за котлевска постројења и машинисте 
И парних машина и котловских постројења, чиЈа су 
звања поменутим упутством распоређен У групу 
III/2, одређену за више помоћнике, имаће плату те 
груп,е од динара 3 200.— до 4.000— месечно Плата 
ове исте групе (Ш/2) припада и осталим радницима 
са стручним техн,ичким и занатским квалификација-
ма, КОЈИ врше службу одговарајућу њиховим ква-
лификациЈама (електричар^ инсталатеру бр авари и 
сл), чиЈа зв,ања поменутим упутством н,ису систе-
матизована по групама чл. 8 поменут,е уредбе. 

Превођење по овом упутству ,извршиће се са 
(важношћу од 1 јануа,ра 1948 године,. 

Бр. 18570 
18 децембра 1947 године 

Београд 
Министар рада, 

Вицко Крстуловић, с, р. 

818. 
На основу чл 24 Девизног закона и чл. 33, 34 

и 37 Девизног правилника, а у сагласности са Ми-
нистром саобраћаја ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О РЕГУЛИСАЊУ ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА ДОМА-
ЋИХ ВАЗДУХОПЛОВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

1) Предузећа ваздушног саобраћаја којима рад 
буде одобрен могу ради одржавања ваздушног сао-
браћаја са ино стр жетвом и у иностранству отварати 
текуће рачуне код иностра,них новчаних завода, као 
и код иностраних агентурских предузећа. 

2) Одобрења за отварање текућих рачуна да је 
Ми,нистарство финансија ФНРЈ по предло,гу Мини-
старства саобраћаја ФНРЈ, одређујући у сваком по-
себном случају услове под керима ће се рачун 
водити. 

3) Предуз,ећа ваздушног саобраћаја из тач. 1 ове 
наредбе, која добију одобрење за отварање рачуна 
у иностранству, вршиће сва примања у ино.странству 
пр,еко ових с-војих рачуна. 

4) Министарство саобраћаја ФНРЈ и Министар-
ство фина,нсија ФНРЈ споразумно ће утврдити нај-
већи износ КОЈИ се може задржавати на текућим 
рачунима, посебно за свако поједино предузеће и 
поједину земљу. 

Истраживања која прелазе најв-ећи утврђени 
изг/ос морају бити пренесена на рачун Народне банке 
ФНРЈ код њених кореспондената у иностранству. 

5) Предузећа ваздушног саобраћаја м,огу износе 
из става 1 тач, 4 ове наредбе употребљавати за 
исплат,е трошкова ваздухоплова на иностраним ваз-
душним иристаништима и У местима пр,инудног спу-
штања у иностранству, као што су пристаниште 
таксе, трошкови утовара и истовара терета, купо-
вине потребног горива, мазива и другог ваздухом 
пловног материјала потребног за л-ет, плате и исхра-
ну посаде и претставника, агентуреке пров-изије, 
издржавање претставништава итд% " 

Уколико буде потребно да се изврше неопходне 
оправке појединог ваздухонлова на иностраном ваз-
душном пр ист ап ишту, износи на текућим рачунима 
могу бити употребљени ,и за исплате трошкова 
таквих оправки. 

Уколико предузећа ваздушног саобраћаја не би 
имала расположивих ср-едстава на СВОЈИМ текућим 
рачунима могу се. ради подмирења потреба из ст. 1 
и 2 ове тачке, задуживати у иностранству само по 
претходном одобрењу Министарства финансија 
ФНРЈ 

6) Предузећа ваздушног саобраћаја могу вршити 
кредитирање У земљи страних ваздухоплова и прет-
ставнипгтва, било по ком основу или у било ком 
облику, само- по претходном одобрењу Министарства! 
финансија ФНРЈ. 

Изузетно од предњег става могу предузећа 
ваздушног саобраћаја кредитиран у земљи стране 
ваздухоплове само у хитн,им и оправданим случаје-
вима као што су: спасавање ваздухоплова који се 
принудно спустио, мање хитне оправке и сл., с тим, 
да у року од 15 дана накнадно прибаве, одобрење 
од Министарства финансија ФНРЈ. 

7) Предузећа ваздушног саобраћаја могу напла-
ћивати услуге у земљи од иностранаца у ди-нарима 
само по претходном одобрењу Министарства фи-
нансија ФНРЈ. 

8) Предузећа ваздушног саобраћаја којима Ми-
нистарство финансија ФНРЈ да одобрењ,е за отва-
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рање текућих рачуна У иностранству дужна су во-
дити уред,не књиге кроз које ће детаљно прскњи-
жавати све своје пословање, тако да се из истих 
прегледно види1 пословање и стање по овим рачунима. 

Књиговодствеие евиденције као и одговар-ајуће 
предлоге за књижење (налози, документа) морају да 
омогуће наЈдетаљнији увид у целокупан прилив и 
одлив страних средстава плаћања преко текућих ра-
чуна, са детаљним рашчлањивањем по ком основу и 
у КОЈУ сврху су плаћања извршена односно примље-
ни наплаћени износи 

Предузећа ваздушног саобр-аћаја исто тако 
дужна су да достављају Министарству фи,нансија 
ФНРЈ податке о целокупном свом пословању, на на-
чи,н КОЈИ ОНО буде прописало-. Ови се прописи могу 
односити било генерално за сва ова предузећа, било 
посебно за поједина предузећа. 

Предузећа ваздушног саобраћаја су дужна ста-
вити на увид овлашћеним органима Министарства 
финансија ФНРЈ све своје пословне књиге и доку-
мента и омогућити им обављање прегледа Р-ада и 
пословања предузећа. 

9) Предузећа ваздушног саобраћаја правдаће 
Министарству фина,нсија ФНРЈ утрошене износе 
страних ср.едстав,а плаћања са својих текућих рачу-
на по пријему односних докумената но најкасније 
у року од два месеца од дана извршења исплате 
преко рачуна, 

10) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ У „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр^ 52874 
6 децембра 1947 године 

Београд 
Министар финансија, 

Сретен Жујовић, с. р, 
Сагласан, 

Министар саобраћаја. 
Тодор В у ј а к о в и ћ , с. р. 

819. 

На основу члана 17 Закона о једнообразиом 
рачун сродству, а на предлог Министра пољопривре-
де и шумарства ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИМЕНИ ОСНОВНОГ РАСПОРЕДА КОНТА ЗА 
РУДАРСТВО И ИНДУСТРИЈУ НА ШУМСКА ПРЕ-

ДУЗЕЋА РЕПУБЛИКАНСКОГ ЗНАЧАЈА 

1) Св.а шумска предузећа републиканског зна-
чаја обав-езна су да са 1 јануаром 1948 године при^ 
мењују Основни .распоред конта за руд,арство и ИН-
ДУСТРИЈУ. 

2) Са 1 јануаром 1948 године престају важити 
св-и досада објављени рачунски (контни) планови за 
шумарство, уме лимо се односе на предузећа репу-
бликанског значаја. 

VI бр. 53826 
13 децембра 1947 год,ине 

Београд 
Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

-Министар пољопривреде и шумарства, 
др Васо Чубриловић, с. р, 

820. 
На основу овлашћења из чл. 1 Уредбе о допуни 

Уредбе о ликв,идациј.и пословања поА земљораднич-
ким дуговањима а према указаној потреби, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ИЗ СТ. 2) ЧЛ 2 УРЕДБЕ 
О ЛИКВИДАЦИЈИ ПОСЛОВАЊА ПО ЗЕМЉОРАД-

НИЧКИМ ДУГОВИМА 

Рок утврђен у члану 2 Уредбе о ликвидацији 
пословања по земљорадничким дуговима („Службени 
лист ФНРЈ" бр 33 ол 22 априла 1947 године) про-
дужава се до 30 априла 1948 године. ' 

Бр. 54360 
16 децембра 1947 године 

Београд 
Министар фи,нансија!, 

Сретен Жујовић, с, р, 

821 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УКИДАЊУ И ПРЕМЕШТАЈУ ЦАРИНСКИХ 
ИНСПЕКТОР АТА 

1) Укидају се царински инепекторати у Скопљу, 
Ново-м Саду и Сплиту, 

2) Царински инспектор ат у Херцег Новом пре-
мешта се у Сар.ајево. 

3) У надлежност Царинског ин.спектор ата у Бео-
граду прелазе царинарнице са под,ручја укинутих 
инспектор ата у Скопљу и Новом Саду (Скопље, Би-
тољ, Ђев.ђелије, Кикинда, Нови Сад, Суботица и 
Бездан) 

У надлежност Царинског инспектората у Сара-
јеву прелазе царинарнице Бар, Херцег Нови и Са-
р.аЈевС' са подручја пр смештеног Царинског инспек-
тората у Херцег Ново-м, царинарница Дубровник и 
Метк-овић са подручја укинутог Царинског инспек-
тор ата у Сплиту и царинарници Босански Брод са 
п-одручја Царинског инопектората у За,гребу. 

4) Остале царинарнице оа подручја укинутог Ца-
ринског инспектсрата у Сплиту (Сплит, Шибеник и 
Задар) прелазе у надлежност Царинског инспекто-
рата у Загребу. 

5) Техничка упутства за извршење овог решења 
издаће управа царине. 

6) Ово решење ступа на снагу одмах. 

Бр 59881 
26 новембра 1947 године 

Београд 
Министар спољне трговине, 

Мелентије Попо-вић, с. р. 

822 

На основу чл. 56 Закона о државним матичним 
књигама, Министар унутрашњих послова ФНРЈ про-
писује 

О П Ш Т А Н А Ч Е Л А 
ЗА ПРЕПИСИВАЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА (КЊИГА 
РОЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ И УМРЛИХ), КОЈЕ СУ ВО-

ЂЕНЕ НА ПОДУЧЈУ ГДЕ НИСУ ПОСТОЈАЛЕ 
ДРЖАВНЕ МАТИЧНЕ КЊИГЕ 

1) Матичне књиге (књиге рођених, венчаних и 
умрлих), које су вођене о д 1 јануара 1050 године до 
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ступања на снагу Закона о државним матичним 
књигама на пбдручју где нису постојале државне 
матичне књиге, преписаће се на јдаље до 31 децембра 
1960 године. 

Матичне књиге ко је су реконструисане по члану 
66 Закона о државним матичним књигама, неће се 
п р е п и с и в а н . 

2) Пр ени сив ање ових матичних књига извршиће 
се за -подручје месног (градског, ре јонског) народног 
одбора, за чије су подручје односне матичне књиге 
вођене. 

Ако су матичне књиге вође,не за подручје веће 
(сд ,месног (градског, ре јонског) народног одбора или 
ако је за подручје једног месног (,градског, ре јонског) 
народног одбора вођено више магичних књига, ове 
књиге преписаће о,наЈ народни одбор КОЈИ обухвата 
н а л е ћ и део подручја за коЈе су вођене старе ма-
тичне књиге. Ако с,е ово не може утврдити, препи-
сиван^ матичних књмга извршиће она ј народ,ни 
одбор на чијем се П О Д Р У Ч Ј У налази седиште органа 
КОЈИ је водио старе матичне књиге. 

3) ' Преписивање ових матичних књига извршиће 
надлеж,ни државни матичар. Народни одбор може 
одредити да преписиван^ изврше и други г р а ђ а н и 
п о д надзором државног матичара. 

4) Преписивање матичних књига рођених, венча-
них и умрлих вршиће се истим редом КОЈИМ су извр-
шени уписи у матичне књиге коЈе се преписују. 

5) Преписиван^ ће се извршити на формуларима 
матичних књига рођених, венчан,их и умрлих пр-о--
писаним Општим упутством за састав и вођење др-
жавних матичних књига. 

6) Из матичне књиге, ко ја се преписуј,е, унеће се 
у њен препис подаци предвиђени Општим упутством 
за састав и вођење државних матичних књига. Ако 
у матичној књизи, која се преписује нема свих ових 
података, одговара јуће рубрике за ко Је подаци не-
достају оставиће се празне. 

7) Преписивање матичних књига извршиће се 
у два примерка. 

Преписане матичне књиге овериће на краЈу прет^ 
сед ник народног одбора однос,но' извршно,г одбора 
и матичар. 

8) Један примерак ,преписа матичне књиге чу-
ваће надлежни матичар, а Други примерак доставиће 
се на чување вишем надзорном органу у смислу 
чл. 9 Закона о државним матичним књигама. 

9) Преписи матичних књига као и изводи из њ и х 
ИМЗЈУ својства прописана чл. 3 Закона о државним 
матичним књигама 

10) Када се изврши препис матичних књига над-
лежни народни одбор обавестиће о томе грађане н а 
уобичајени начин, а и преко локалне штампе, уз на-
помену да се убудуће за тражење извода могу обра-
ћати надлежном матичару. 

11) Ближе одредбе за преписиван^ ових матич-
них књига прописаће министар унутрашњих послова-
народне републике на основу ових општих начела. 

12) Ова општа начела ступају на снагу даном 
-објављиван^ у „Службеном листу Федеративне На-
родне Републике Ј у г о с л в и ј е " . 

Бр. 5960 
12 де,цембра 1947 године 

Београд 

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

РАТИФИКАЦИЈА А Р А Н Ж М А Н А О П О Ш Т А Н С К И М 
ПАКЕТИМА О Д СТРАНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Према извешта ју Посланства Федеративне На-
родне Републике ЈугославиЈе у Буенос Аиресу од 
1 новембра 1947 године, на дан 27 септембра 1947 
године депонован је р а т и ф и к а ц и о н и инструмент 
Федеративне Народне Републике Југсслави је Аран-
жмана о поштанским пакетима са прилозима, КОЈИ ЈЕ 
потписан у Буенос Аиресу 23 маја 1939 године. 

Указ о ратнфикациЈИ овога Аранжмана об јављен 
је у „Службеном листу Ф Н Р Ј " бр. 58 сд 19 Јула 1946 
године. 

Из Министарства иностраних послова, Београд , 
15 децембра 1947 године. 

Р А З М Е Н А Р А Т И Ф И К А Ц И О Н И Х ИНСТРУМЕНАТА 
К О Н В Е Н Ц И Ј Е О КУЛТУРНИМ И П Р О С В Е Т Н И М 
ВЕЗАМА И З М Е Ђ У ЈУГОСЛАВИЈЕ И БУГАРСКЕ 

На дан 11 децембра 1947 године извршена Је у 
Београду размена ратификационих инструмената 
Конвенције о културним и просветним везама изме-
ђу Фелеративне Народне Републике ЈугославиЈе и 
Народне Републике Бугарске, закључене и потписа-
не у Београду 9 маЈа 1947 године. Ова конвенција 
објављена је у „Службеном листу Ф Н Р Ј " бр. 84 од 
30 септембра 1947 године. 

Пов. бр. 425666. — И з Министарства иностраних 
послова, 13 децембра 1947 годи,не 

ПРИСТУП А Л Б А Н И Ј Е УГОВОРУ О МИРУ 
СА И Т А Л И Ј О М 

Француска амбасада у Београду , својом нотом 
од 19 новембра 1947 године, ,известила је Министар-
ство иностраних послова Федеративне Народне Ре-
публике Југославије да ј е Француска влада на дан 
20 октобра 1947 године примила инструмент о при-
ступу Народне Републике Албаније Уговору о миру 
-са Италијом, закљученом и потписаном у Паризу 10 
фебруара 1947 године. Оввц п,риступ извршен је V 
смислу члана 88 овог уговора , на основу кога Алба-
ни ја од дана приступа п о с т а ј е Удруженом силом у 
сврхе истог4 уговора . 

Југославија је ратификовала о в а ј уговор 4 сеп-
тембра 1947 године и он је об јављен у „Службеном 
листу Ф Н Р Ј " бр. 74 од 29 августа 1947 године 

Пов. бр. 423633. — И з Министарства иностраних 
послова. 13 децембра 1947 године . 

Претсе,дништв-о Владе ФНРЈ , сравњењем са 
изворним текстом, установиле Је да се у Уредби о 
поступку за процену вредности и утврђивању накна-
де за нанионализов!ану имовину о б ј а в љ е н о ј у „Слу-
жбеном листу Ф Н Р Ј " бр . 98/47 поткрала ниже наве-
дена грешка и да Је следећу 

И С П Р А В К У 
УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ 
И УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА НАЦИОНАЛИЗО-

ВАНУ ИМОВИНУ 

У чл. 11 ст. 2, претпсследњи ред, у место „чл. 6 
-ст. 2" т-реба „чл. 5 ст. 2", 

У чл. 25 ст. 1, у последњем реду, уместо: „за са-
мо-стална правна лица" треба „као самостална правна 
лица". 

- Бр. IV 1941. — И з Претеедништва Вла,де ФНРЈ , 4 
децембра 1947 године. 
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ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне с к у ш т и н е Федеративне Народне 
Републике Ј у г о с л в и ј е 

на основу члана 41 и 43 Закона о служби у Ју-
Шосл ов епској армији, а на предлог Врховног ко-
м а н д а т а оружаних снага Федеративне Народне Ре-
публике Југославије 

р е ш и о Ј е : 
да се унапреде у чин 

ГЕНЕРАЛ-(ПУКОВНИКА: 
Генерал.лајтнгпти: Ранковић Александар, Ђилас 

(Милован, Жујовић Сретен, Пелевић Коча, Гошњак 
Иван, Дапчевић Пеко, Јовановић Арсо и Нађ Коста. 

ГЕНЕ? АЛ-ЛА ЈТН АНТА: 
Генерал-мајори: Бабић Радомир, Божов-ић Божо, 

Бурић Саво, Дрљевић Саво, Хамовић Раде, Хољевац 
Већеслава Илић Павле, Јакшић Павле, Јерковић Мате, 
Јованић Ђоко, Јовановић Васо, Ковачевић Вељко', 
Крајачић Иван, Креачић Отмар, Купрешанин Милан, 
Кведер Душан, Морача Милутин, Николиш др Гојко; 
Орешчани,н Богдан, Родић Славко', Шиљеговић Бо-
шко, Тодоровић Мијалко, Улепић Зденко, Вукмано-
вић Светозар, Вучковић Љубо, Вукановић Радован, 
Вукотић Јован и Зеленика Милан. 

ВИЦЕ. АЛМИР АЛА: 
Контр-а-адмирали: Черни Јосип и Манола Срећко. 

Бр. 670 
16 децембра 1947 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Ф е д е р а ц и ј е Народне Република Југо славије 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Огдератксне П л о д н е 
Републике Ј у г о с л в и ј е 

на основу члана 41 ,и 43 Закона о службе у 
Југо словенској армији а на предлог Врховног ко-
,манд сита оружаних снага Федер атпвне Народне Ре-
пу-блике Ј у г о с л в и ј е 

р е ш и о ј е : 
да се унапреде у чин 

ГЕНЕРАЛ МАЈО-РА: 
Пуковници: Антић Винко, Божић Иван, Божовић 

др Боро, Д у ж а Ј. др Војислав, Ђуричковић М. Бо-
шко, Ђуровић Ђ. Мили:-'ко,. Ђукнић С. Илија, Хариш 
"Ј. Иван, Јанковић С, Блажо, Јовановић Радивој, Ко-
раћ Р. Душан, Косорић Перо, Ковачевић ,П. Во-јо, 
'Килибарда В. Миле, Кнежевић М. Велимир, Краус 
Н. др Херберт, Мештеровић М. др Ђуро, Николић Н. 
Војин, Обершл,ик Ј. др) Карел, -Петричевић Ј, Бранко, 
Петровић Л,-Драгољуб, Станишић Ц. Милија, Шашић 
у, Јефто, Шумоња Д. Милош, Шћекић Г, Владимир, 
Шибл А, Иво, Тодоровић М. Војин, Тодоровић Ж. 
Војин, Урошевић Средоје, Ускоковић Јагош, Војво-
дић Н, Гајо, Војновић Н, Петар, 'Видовић Жарко, 

Вујовић Б. Ратко, Вигњевић М. Душан, Жежељ А1. 
Милан и Жижић Вељко. 

КОНТРА- АДМ1ИР АЛА: 
Капетан I р-анга Лончаревић М, Ђуро. 

Бр. 6-71 
16 децембра 194-7 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федератквне Народне Републике Југ сславије 

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

ОДЛИКОВАЊА 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупстине Федер атиаке Народне 
Републике Ј у г о с л в и ј е 

на основу чл. 2 Закона о орденима и медаљама, 
a на-предлог П р е т с е д н и к Владе Федер-ативне На-
родне Републике Ј у г о с л в и ј е 

р € ш к о ј е : 
да се за особите заслуге у борби против фа-

шизма и за рад на учвршћивању братских односа 
међу народима Мзђаоске Републике и Федеративне 
Народне Републике Југо славије 

о д л и к у ј у 
ОРДЕНОМ ЈУГО СЛОВЕНСКЕ ЗАСТАВЕ II РЕДА: 

Министар при Претседништву Републике Mihalyfi 
Е т о . 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
Секретар у Претоедништву владе Мајор Бела. 
Генерал-мајор, секретар у Претседништву владе 

Raidvanyi Imre. 

ОРДЕНОМ ЈУГ ОСЛ ОВЕНС КЕ ЗАСТАВЕ ТП РЕДА: 
Начелник Политичког о.делења Министарства 

иностраних послова Dr. Heltai György. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ И ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД 
III РЕДА: 

Циглер Клагр'а и Х-егедиш Пал. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
Генерални секретар Мађарско - Југословенског 

друштва Ha»rasti Sándor; 
секретари: Csuka Zoltán, Мирковић Марица, Rex 

TJlbor; Dr. Szanto György. 
члан Извршног одбора, Major Laszlo; 
Чланица Централног одбора Дсмократског савеза 

мађарских же,на Odeiszíkadkii Margita. 

ОРДЕНОМ ЈУ Г ОС ЛОВ Е НС КЕ ЗАСТАВЕ IV РЕДА: 
нотпуковник Не пр a-i Sándor; 
мајор Koltai Hles. 

ОРДЕНОМ ЈУГ ОС Л О BE НСКЕ ЗАСТАВЕ V РЕДА: 
надпоруч,ник Battyam György; 
поручник Ratdvamyi Dez&o; 
капетани: Р м с Gyala и Antal Miklós. 

Бр. 641 
13 деце.мбра 1947 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федератиоде Народне Републике Југослава^ 
Секретар, Претседник, 

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

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

на основу члана 2 стаШ 2 Закона о орденима и 
медаља,ма, ,а на предлог Врховног команданта ору-
жаних снага ФНРЈ 

р е ш и о ј е 

да се за показану храброст, умешност у коман-
довању, осведочени рад на остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
за народ у току народноослободилачке борбе од-
ликују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I. РЕДА: 
мајори: Алексић Јуре Владо, Дилберовић Алије 

Исмет, Керкез Јована Бошко, Л и л и н а Ђуре Свето-
зар, Маричић Петра Владимир,- Павичић Дане Милан 
и Шућур Ант? Анте. 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ II. РЕДА: 
мајор Шућур Анте Анте. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II. РЕДА: 
мајори' Дм л бер озн ћ Алије Исмет, Јевшник Лу-

ке Ате тф, Крмпотић Милана Ив ал, Лакић Јуре Стје-
пан, Матић ћуре Владимира, Милатовић Светозара 
Момчило, Милошевић Грге Иван, Павловић Мирка 
Бранко, Власац Мар^Је Фрањо и Зрилић Раде Коста; 

капетани: Аптелуа Лазара Јово, Дубатић Јове 
Мирко, Хода Николе Иван, Хрта Николе Иван, Ив-
ковић П-тра Стево, Карлица Велимира Здравко, Ко-
вачевић Кузмана Алте, Крчмар Саце Лазо, Кустурић 
Раде Саво, МаЈСТороЕпћ Јове Рајко, Милошевић Сте-
вана Никола, Моровић Јосипа Данијел, Перовић Са-
ве БаЈо, Радогазљевић Новака Слободан, Раичевић 
Недељка Горчин, Родић Јан деи Ј.а Душан, Родић Ва-
сиља Бранко, Грбић Николе Илија, Турић Анте Јо-
сип и Зидашћ Ивана Антон; 

поручници: Анић Ивана Јосип, Чанковић Ђуре 
Милош, Дамј.ановић Јове ГОЈКО, Линић Николе Све-
тозар, Кевац Лазе Душан, КљаЈић Николе Петар, 
Кнежевић Николе Коста, Љева^а Николе Јован, Ми-
лишић Михајла Анђелко, Миљевић Миће Драган, 
Никшић Ивана Јосип, Нинковић Стевана Бранко, Пе-
тровић Илија Раде, Поповић Димитра Драган, По-
љаншек Јер.неј,а Иван, Радошевић Стеве Бруно, Ра-
паић Баје Душан, Радић Михајла Раде, Рунић Ђура 
Перо, Солеша Милована Миладин, Станковић Сте-
вана Свето, Трикић Стојана Славко, Бени Петра Вла-
до и Вукобрат Владе Драган; 

потпоручиици: Граховац Тривуна Милан, Игњац 
Николе Милош, Михајловић Теодора Душан и Ми-
тровић Вукана Милосав; ^ 

заставници: Бањеглав Јована Ђуро, Васкар Ранка 
Милорад Подкрањац Богдана ГОЈКО И Рај,ковић Или-
је Милан 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II. РЕДА: 
мајори: Банак Јосипа Стј.епан, Бједов Симе Шпи-

ро,, Цветан МатиЈа Франц, Јауковића Радосава Мило-
рад, Кинк Фуртуната Стане, Кличковић Петра Ђуро, 
Милатовић Светозара Мо,мчило, Миличић Никола Во-
јин, Милошевић Грга Иван, Скелџић Миће Дане, Шкрл 
ГрациЈана Бојан, Заклан Мила Спасе и Зрилић Раде 
Коста; 

капетани: Аћић Ђуре Милан, Арнаутовић Му-
харема Исмет, Босиљчић Јанка Урош, Бућан Ми-
лоша Раде, Цуровић Николе Владимир, Дапчевић Јо-
сипа Адолф, Деспот Стојана Јован, Драгичевић Ја-

,кова Бранко, Ћинић Мане Милан, Кликовац Крсте 
Ђорђије, Кнежевић Стеве Симо, Крмпот МиЈе Дми-
тар, МаЈСторовић Јове РаЈко, Милић-Јурић Стје,пана 
Добрила, Милошевић Стевана Никола, Мишчевић Ав-
рама Петар, Новаковић Симе Павао, Продановић 
Павла Душан, Пух Макса Душан, Ранитовић Раде 
Душан, Родић Василије Бранко, Родић Јандрије Ду-
шан, Роксандић Јована Ђуро, Сужњевић Стево Ми-
лан, Шијан Јове Ђуро, Широња Миле Јово, Вукелић, 
Симе Петар и Земљић Алојза Славица; 

поручници: Ћурћић Николе Дане, Дрљача Триво 
Саво, Гргић Силве Силво, Јањић Станка Петар, Је-
личић Миле Раде, Јурјевић Едварда Владо, Мандић 
Душана Раде, Момчиловић Дане Ђорђе, Међа Раде 
Дуииа,н, Новаковић Лазе Драган, Мркшић Дале Пе-
тар, Новаковић Лазе Драган, Павковић Николе Си,мо, 
Перовић Стјепана Симо., Поткоњак Тривуна Урош, 
Рада.ковић Миле Бранко, Радић Николе Душан, Ра-
дић Михајла Раде, Радош е ш ћ Стево Бранко, Ско-
чи лић Владимира Јо:ип, Смиљанић Јанка Мићо, Стан-
ковић Стевана Свето, Штрбац Ђуре- Миле, Штулић 
Раде Бранко, Талић Танасија Милорад,- Трајбар 
Антона /1ван; Узелац Ђуре Петар, Урива-н Јована 
Урош и Вукмановић Милоша Дане; 

п о тп ору ч лиди. Јакшић Јоси.па Блаж, Граховац 
Тривуна Милан, Мишковић Миле Стеван и Машић 
Никла Милица; 

заставник Панџа Ђорђа Ђу.рађ. 

ОРАДЕИ О,М П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ III. РЕДА: 
мајори: ЦериЈан Стјепана Стјепан, Павловић 

Мирка бранко и Петрекошћ Ивана Славко; 
капетани: Аћић Ђуре Милан, Бановац Павла Дра-

гутин, Босиљчић Јанка Урош, Дел сига Јакова Мир-
ко, Др-агин анић Јакова Бранко, Дрожђек Ђуре Алекса, 
Ћу кип Ммрка Милан, Ђурашиновић Стево Жељко, 
Хрта Николе Иван, Јарић ИлиЈе Марко, Ковачев Ра-
де Јован, Крмпот Мије Дмитар, Лалић Танасије 
Урош, Лазаревић Миће Михајло, Маричић Илије, 
Стево ПаЈазетовић Омера Але, Родић Василија Бран-
ко, Сар ЗЈ кић Антона Стјепан, Широња Миле Јово, 
Вејновић Томе Никола, Радић Дане Душан, Вучинић 
Николе Ђоко, Вучковић Јанка Младен и Зрнић Стје-
пана Петар; 

поручници :Бавић Јована Јово, Баста Николе 
Стево, Дуба0ић Петра Мићо, Клајић Николе Петар, 
Ковачевић Јове Миленко, Краи-новић Јове Милан, 
Кришковић Матије Милен, Мандић Душана Раде, 
Миљковић ИлиЈе Никола, Радић Николе Душан, Ско-
чилић Владимира Јосип, Станковић Стеван Стево-, 
Вишекруна Јефте Петар, Вујичић Ђуре Урош и Ву' 
кобрат Владе Драган. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III. РЕДА 
капетани: Доленц Стане Стане, Габерц Франца 

Рудолф, Маркушић Стјепана Јурац, Милостић Анте 
Милован, Милошевић Павића Миленко, Моровић Ј.о-
сипа Даниел , Пајић Милади-на Влатко, Вучетић Ми-
лана Стево и Бурдеља Јован; 

поручници: Батић Јозе Јозо, Балаћ Николе Мар-
ко, Бегић Рахме Ибрахим, Бибић Анте Миле, Боло-
ња Анте Шиме, Бранковић Денка Миодраг, Бро-
дарић Антона Мартин, БудиЈа Мате М,ато, Буха Ва-
силија Александар, Бујан МиЈе Иван, Ћи,рић Јована 
Владо, Ћук Дане Ђуро, Ђурић Живо,мира ^Танасије, 
Главан Николе Јоже, Гошек Доминика Јоже, Грба 
Мила Стеван, Хаџиалић Беге Алија, Хорват Драгу-
тина Фрањо, Игљатовић Милана Борислав, Искра 
Ивана Иван, Јапунџић ИлиЈе Никола, Јурага Ивана 
Варе, Јурак Виде Винко, Јурас Марина Маријан, Ју-
суфовић Адема Смајо, Кланац Шиме Иво, Килинбат-
товић Ивана Урош, Лазаревић Мирка Димитрије, 
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Лукач Милоша Милорад, Љубановић Ивана Иван, 
Манојловић Светозара Стеван, Међедовић Омера 
Обрахим, Милић Стевана Лазо, Никшић Ивана Јо-
сип Његован Мате Драган, Опачић Милоша Јово, 
Пађен Ђуре Стево, Пешић Милана Благоје, Пин-
терић Јосипа Павле, Нофук Грга Иван, Поповић 
Илије Бранко, Радујковић Саве Милан, Рајачић Симе 
Коста, Ристић Чедомира Боривоје, Самарџија Јако-
ва Виктор, Синовчић Мате Шиме. Стојановић Јаћима 
Стојан, Свилар Стево Јово, Шегуљев Светозара Гру-
јо, Шковраи Стјепана Стево, Шкуљић Теодора Јован, 
Штзк Хранца Милан, Штрукељ Јосипа Јосип, Терек 
Мартина Милан, Тинтор Николе Душан. Топаповић 
Теодора Душан, Трбић Милан Миро. Уршић Мили-
воје Стојан и Владушић Ђорђе Никола; 

потпоручници: Братанац Ристе Илија, Гизднћ 
Шпире Недељко, Губерина Роке Раде, Јакшић Миле 
Илија, Калеб Анте Јозо, Кастратовић Бошка Лакић, 
Криж Бориса Петар, Куртин Ивана Јосип, Мартино-
вић Јов-ана Сано, Милиша Симе Јерко, Миоковић 
Ђуре Бранко, Морељ Вјекослава Марија, Павичић 
Николе Милош, Пенић Јосипа Стјепан, Стипић Ни-
коле Адам, т а в р и ћ Франца Јосип и Торбица Миле 
Душан; 

заставници: Биљаковић Луке Блаз, Бокан Миле 
Душан, Бошњак Крсте Војислав, Бушкулић Антона 
Јаков, Цимић Фабијана Томо, Церовић Марка Ми-
лорад, Дамјановић Стеве Душан, Дидовић Томисла-
ва Динко, Ђокић Милоша Васо, Годила Јосипа Ми-
лован, Игњац Николе Лука, Ивановић Лзубисава 
Бранислав. Јелић Саве Доброслав, Јеремић Љубисава 
Живорад, Камижанец Ивана Мијо, Јерма-н Михајла 
Иван, Колега Метода Славко, Кодрић Ивана Мартин, 
Косановић Миле Душан, Кова-чец Антона Фрањо, 
Кузмановић Живе Мито, Лес Јосипа Јосип, Лончарић 
Винка Габријел, Љубарски Ивана Димитрије, Марин-
ко Јожефа Матв-еж, Мелада МариЈл Јосип, Мо-
шина Виктора Франц, Милец Франца, Франц, Пе-
лаЈић Ивана Живко, Перковић Ивана Мато, Пуџлин 
МиЈе Драгутин, Радмановић Трифуна Андрија, Рањ 
Симе Владимир, Рељић Петра Ђорђе, Салаић Милана 
Д \шан Савовић Марка Винко, Срадоевић Милана 
Драгомир, Станков Гаје Миленко, Стојановић Ра-
домира Боривоје, Шајић Изидора Богољуб, Трижок 
Јанка Ивал, Величковић Давида Видосав. Влахек 
Јосипа Драгутина. Влаи:ављевић Стојана Велимир, 
Буковачки Светозара Живко, Бурдеља Раде Мирко, 
Завршки Ивана Бранко-, Заинлагић Мехе Ибрахим, 
Живојиновић Љубомира Миливоје, Марохнић Ивана 
Славко, Павко Лазара Бранислав, Север Ивана Ми-
ливоје и Вујовић Ивана Мира. 

Бр. 435 
26 августа 1947 године 

Београд 

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

Среда, 24 децембар 1947 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страда 

812. Одлука Народне скупштине ФНРЈ о пот-
врди уредаба Владе ФНРЈ кОЈе су доно-
шене од 10 марта До 26 новембра 1947 
године — — — — — 1645 

813. Правилник о опцији лица са подручја 
припоЈеног Федеративној Народној Репу-
блици Југославен по Уговору о миру са 
Италијом — — — — — 1547 

814. Правилник о једнообразној техници во-
ђења пословних књига и њиховим обра-
сцима за јавне апотеке — — 1648 

815. Правилник о минималним количинама 
робе које се испоручују директно из 
производних предузећа — — ^ 5 2 

816. Правилник о настави, трајању студија и 
наставном плану и програму на пољо-
привредно-шумарским факултетима Vни-
верзитета Федеративне Народне Репу-
блике ЈугославиЈе — — — 1554 

817. Упутство о регулисању плата радницима 
запосленим у савезним министарствима 
и установама КОЈИ нису преведени у 
звања предвиђена уредбама о струкама 1555 

818. Наредба о регулисању девизног посло-
вања домаћих ваздухопловних преду-

819. Решење о примени Осно-вног распореда 
конта з,а рударство и индустрију на 
шумска предузећа републиканско,г зна-
чаја — — — — — — — 1556 

820. Решење о продужењу рока из ст. 2) чл. 2 
Уредбе о ликвидацији пословања по зем-
љорадничким дуг--,вима — — — — — — 1556 

821. Решење о укидању и премештају царин-
ских и-нспектората — — — 1556 

822. Општа начела за преписивање матичних 
књига (књига рођених, венчаних и умр-
лих), коЈе су вођене на подручју где нису 
постојале државне матичне књиге — — 1556 

Ратификација "Аранжм,ана о поштанским 
пакетима од стране Југославије 1557 

Размена ратификационих инст-румената Кон-
венције о културним и просветним везама 
између Југославије и Бугарске — 1557 

Приступ Албаније Уговору о миру са Ита-
лијом — — — — — — 1557 

Исправка Уредбе о поступку за процену вред-
ности и утврђивање накнаде за национа-
лизовану имовину — — — 1557 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

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 


