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отимаас°а
Спе?м^ЧЛ„ 3 0 ° С Н 0 В Н е у р Ј д б е 0 принадлежно-стима савезних државних службеника, у споразуму 

м и т Л Г , Г Т Ф , Ш а Н С И Ј Д Ф Н Р Ј и Претссдником Ко! 
Вл1п1 Ј,а законодавства Г и з г Рад њ У народне власти 
ФИН пФропРиЈСујемоП0 ^ ^ П ^ т с е д н и к а 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРЕМИСКИМ ДОДАЦИМА СЛУЖБЕНИКА ИНДУ-
СТРИСКИХ ПРЕДУЗЕЋА САВЕЗНОГ ЗНАЧАЈА ЗА-

ПОСЛЕНИХ У ПРОИЗВОДЊИ 

Опште одредбе 

Члан 1 
За службенике запослене у производњи код инду-

Ж С т К И , Х л , П р е д у з е ћ а Министарства тешке индустрије 
ФНРЈ и Министарства лаке индустрије ФНРЈ установ-
љ е н се премиски додатак за извршење по!е!мних за-
датака. 

Члан 2 

п ^ Ј 1 р Ј ' М И С К " д о д а т а к додељује службеницима кад 
обављају следеће врсте послова: 

а) припреме рада; 
б) нормирања рада; 
в) производње (фабрикације)Ј 
г) монтаже; 
д) ремонта; 
ђ) погона (енергетике); 
е) диспечирање у производна! одељењима:-
ж) контроле и 
з) поен.таже. 

Члан 3 
Службеници који обављају врсте послова из 

претходног члана примаће премиски додатак за ИЗБО-
шење следећих задатака: 

1) за извршење оперативног плана по асорти-
ману, обиму и вредности, код чега оперативни план 
мрже бити мањи од основног плана само по одо-
брењу надлежног ресорног органа; 

т и м , и 1 3 ^ ? 3 1 ф Ш е Њ е о п е Р а т а в н ° г програма по асор-тиману, обиму и вредности; 
3) еа извршење плана продуктивности рада; 
V за извршење планом предвиђ^их радних ча-

сова машина и уређаја и за ред у одељењима про-
изи о дње; 

5) за пронађени шкарт и грешке' 

У 4 и и ^ 3 а
а " 3 в р ш е њ е . п л а н а "Обављања нормираних 

учинака за операције конкретних производа и за 
остварење плана увођења норми рада на радна ме-
СТВ у 

ТЈ за извршење норме поентаже (евиденције е-
фективних радних часова); " А к ц и ј е в-

6) за- извршење планом предвиђених радних ча-
сова погона (енергетике). ^ 

в о ш и Л В п Њ е Т В И Х ' П О р е д наведених, задатака 
вршиће по погреби с п о р а з у м н у решењима Мини-

таоРи,-ГфНРГНДУСТРИЈе Ф Н Р Ј И Министар лаке нндЈ, 
ја ФНРЈ У с а г л а с и о с т и са Министром финанца, 

Члан 4 
0ла 1!1Рае М а с т е п е д У стручне Способности за њихово 
^ о ? њ у е ' п п г л п е Н О С Т И И З Н а ч а ј у к о ј и за про" 
п Г 2 \ П Г Д И с е у н / т а Р в Р с т а из члана 2 р а с 
?ешкс и н ^ г г п п - Р У П ^ т ° р а 3 ^ Н И М Решењем Министра тешке индустрије ФНРЈ и Министра лаке индустрије 

п и и , И с Т И М р е ш е њ е м одредиће се и задаци за поје-
дине врсте послова од чијег и з в Р ш е њ а \ а в и с и виси, 
на премиског додатка. 

Израчунавање премиског додатка 

Члан 5 

г ^ / , 1 ! е М И С К И д о д 9 т а к ^ израчунава помоћу обрачун-
ског фактора и коефициената. 

Члан б 
Министар тешке индустрије ФНРЈ и Миниетап 

лаке индустрије ФНРЈ одредиће споразушши р с 
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шењем у сагласности са Министром финансија ФНРЈ 
и Министром рада ФНРЈ обрачунске факторе за из-
рачунавање премилог додатка који припада служ-
б е н и ц а ^ који обављају врсте послова из члана 2 
овог правилника, узимајући при том у обзир сле-
деће: 

1) значај гране производње; 
2) степен механизацију и организације техно-

лошког процеса; 
3) степен коришћења капацитета; 
4) врста производње; 
5) величина и значај предузећа; 
6) значај обављеног посла. 
Вредност највећег обрачунског фактора је 54. 

План 7 
Коефициенти су бројеви којима се изражава из-

вршење појединих задатака, ц садржани су у та-
белама А, Б, и В које чине саставни део овог пра-
вилника. 

Пре утврђивања коефициента устаиовљава се 
проценат извршења одређеног задатка. На основу 
овог процента изналази се одговарајућа рубрика! у 
датим табелама и коефициент. 

Из које ће се табеле изналазити коефициенти за 
извршење појединих задатака, као и проценат из-
вршења од којега почиње премирање, одређује се 
решењем из члана 4, а за нове задатке решењем из 
члана 3. 

Овлашћују се Министар тешке индустрије ФНРЈ 
и Министар лаке индустрије ФНРЈ, Дв! упутством 
споразумно пропишу дијаграме на основу којих ће 
сва предузећа споменута1 у члану 1 овог правилника 
изналазити коефициенте ва оне проценте извршења 
појединих задатака који нису садржани у табелама. 

Члан 8 
Премиски додатак израчунава се тако да се обра-

чунски фактор множи бројем ефективних часова из-
вршених у току једног месеца и тако добијени ре-

з у л т а т мцожи се коефициентом односно збиром кос 
гфициената за извршење појединих задатака. 

Под ефективним часовима подразумева! се време 
^које је службеник стварно провео на послу, 

Члан 9 
Ако службеник врши више послова, премиски 

додатак одређује се за извршење сваког задатка 
који је уз тај посао везан с тим се по истом задатку 
не може утврђивати два пута. 

Утврђивање процената извршења појединих задатака 

Члан 10 
Извршење оперативног плана односно програма 

по асортиману, обиму и вредности, израчунава се по 
следећој формули: 

Кг. А 4- О 4- Кг . В 
и = % 

3 
где означава: 
И = извршење оперативног плана односно програ-

ма као целине у процентима. 
А = извршење оперативног плана односно програма 

по асортиману у процентима. 
О = извршење оперативног плана односно програ-

ма по обиму у процентима. 
В = извршење оперативног плана односно програма 

по вредности у процентима. 
К1 = коефициенат асортимана у зависности од броја 

артикала. 
Кв = коефициенат зависан од односа оперативног 

плана поема основном плану. 

Вредности за коефициенте Кх и Ка које су одре-
ђене решењем на основу члана 10 Уредбе о преми-
с о м додацима руководилаца државних привредних 
предузећа, примењиваће се и за израчунавање извр-
шења оперативног плана односно програма као це-ч 
лине из овог члана. 

Члан 11 
Проценат извршења плана продуктивности рада 

израчунава се на два начина, и то: 
1) За врсте послова припреме рада и нормира-

ња рада тако да се планирани норматив радног вре-
мена подели са утврђеном нормом времена. 

Овако добијени број помножен са 100 престав -
ља проценат извршења задатка. 

Код овог начина израчунавања разлика између 
планираних норматива радног времена и поставље-
них норми времена мора износити најмање толико 
колико је то потребно за обезбеђење планом пред-
виђених процената повећања продуктивности рада. 

2) За врсту послова производње израчунава се 
тако да се нормом утврђено време за извршење да-
тог посла подели са ефективно утрошеним временом 
за његово извршење. 

Овако добијени број помножен са 100 престав -
ља проценат извршења задатка. 

Члан 12 
Проценат остварења задатка за извршење пла-

ном предвиђених радних часова машина и уређаја 
добија се тако да се од планираних радних часо-
ва машина и уређаја одузимају изгубљени часови 
услед неисправности машина" и уређаја, добијени ре-
зултат дели са планираним радним часовима машин! 
и уређаја и множи са 100. 

За сваку неуредну смену смањује се проценат ИЈ 
претходног става за 0,5%. 

Под неуредношћу подразумева се свако отсту-
пање од постојећих (важећих) прописа о реду. 

Неуредност утврђује шеф одељења. 

Члан 13 
Проценат за пронађени шкарт и грешке добија 

се на та ј начин да се број пронађених грешака по-
дели са бројем планом предвиђених (дозвољених) 
грешака и тако добијени резултат помножи са 100. 

За сваку пронађену грешку коју је контрола 
пропустила смањује се проценат из предњег става 
за 0,5%, б^з обзира од чије је стране утврђен про-
пуст (органи контроле квалитета, државна арбитра-
жа, комисија државне контроле итд. у смислу Уред-
бе о контроли квалитета и слично). , 

Члан 14 
Проценат за извршење норме поентаже (евиден-

ције о ефективно проведеном времену на послу) 
добија се тако да се број радника за које поентер 
стварно поентира подели са бројем радника који је 
нормом одређен и тако добијени резултат помножи 
са 100. 

За сваку пронађену грешку у поентажи смањује 
се проценат из предњег става за 0,2%. 

Предузеће је дужно да Одреди норму за поен-
тажу у свим одељењима и списак норми достави 
свом административно-оперативном руководноцу на 
одобрење. 

Премиски додатак за извршење овог задатка мо-
же се исплаћивати само тада када су норме утврђене. 

Исправност поентаже потврђује шеф одељења за 
обрачун плата радника. 
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Члан 15 
Проценат извршења зада 1 ка за исправност по-

гона (енергетике) добија се тако да се остварени ча-
сови погона поделе са планираним часовима и тако 
добијени резултат помножи сз 100 

I 
Члан 

..^.и,Јпат извршења плана постављања нор.мира-
них учинака за операције конкретних производа и 
услуга израчунава се на следећи начин: 

Прво се међусобни измножс: број стварно по-
стављених норми, број дана предвиђен у плану по-
стављања норми и број часова рада који је за те 
норме предвиђен по индивидуалним планским норма-
тивима радне снаге. 

Затим се међусобно измноже: број норми пред-
виђен планом постављања, број дана за који су нор-
ме стварно постављене и број часова рада који по 
плану постављања норми треба да се обухвати у ок-
виру индивидуалних планских норматива радне сна-
ге. Овако добијеним бројем подели Се добијен број 
наведен у предњем ставу и помножи са 100. 

Норме су постављене тек онда када их недлежни 
орган потврди. 

Овлашћује се ресорни министар да у изузетним 
случајевима може својим решењем привремено одо-
брити да се бро ј часова наведен у ст-аву 2 и 3 овог 
члана не мора код одређених производа узимати у 
обзир. 

Проценат извршења плана увођења норми рада 
на радна места израчунава се на следећи начин: 

Прво се међусобно измноже: број стварно уве-
дених норми, број радних места на којима су норме 
уведене и број часова рада који је стварно обухва-
ћен уведеним нормама. 

Затим се међусобно измноже: број норми пред-
виђен планом увођења, број радних места предви-
ђен у плану увођења и број часова рада који по 
плану увођења норми треба да се обухвати радом 
у норми. Тако добијеним бројем подели се број из 
претходног става и помножи са 100. 

Завршне одредбе 

Члан 17 
Прописи овог правилника прн^мењиваће се само 

на службенике оних предузећа која 'обезбеђују тач-
ну евиденцију о извршењу предвиђених задатака. 

Решење о томе да ли је предузеће обезбедило 
такву евиденцију као и рок од кога поједина пре-
дузећа могу почети исплате по овом правилнику, 
доноси административно-оперативни руководилац с тим 
да први рок исплате може бити 1 јула 1949 године. 

Члан 18 
Административно-оперативни руководиоца! дужни 

су да врше контролу правилне примене прописа овог 
правилника. 

Уколико се утврди да подаци евиденције нису 
тачни или да су непотпуни, наредиће да се исплата 
премиског додатка у дотичном предузећу обустави. 

Члан 19 
Исплата премиског додатка пада на терет фонда 

плат?. 
Основна плата у пуном износу исплаћује се ме-

сечно унапред, а премиски додатак месечно уназад. 

Члан 20 
Службеницима на које се примењује овај пра-

вилник не могу се додељивати функционална као 
ни лични додаци по тач. 1, 2, З, 4, и 5 чл. 2 Правил-
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инка о посебним личним; додацима савезних држав-
них службеника. 

Члан 21 
Са посла одсутни службеници, по правилу, не 

прида ју премиски додатак. 
Изузедно ће се, овај' додатак и с п л а ћ и в а н са дуж-

ности о теу ти ил! службеницима у, следећим случаје-
вима: 

1 1) кад се налазе на службеном путу краћем од 
Цб дана; 

2) када користе редован годишњи одмор; 
3) када су болесни највише 1б дана у, току месе^ 

да и 
4) у, случају осталих оправданих изостанака 

највише до 3 дана у месецу. 

I Члан 22 
Ближа упутства у погледу евиденције, начина вр-

т е њ а обрачуна премиских додатака, вршења кон-
ж троле, као, и за правилну примену осталих прописа 

ов.ог правилника доносе Министар тешке индустрије 
ЈЈ^НРЈ и Министар лаке индустрије ФНРЈ. У овим 
упутствима предвидеће се и начин упоређиван^ еви-
денц^дних и књиговодствених података на основу 
којих су извршене исплате по овом правилнику, 

Члан 23 
Ова ј правилник ступа на снагу даном објављи-

вању у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-) 
публике Југославије", а примењује се од 1 јула 1949 
Године. 

Бр. 7184 
4 4 маја 1949 година 

Београд 
Министар тешке индустрије, 

Франц Лескошек, с. р. 
Министар лаке индустрије, 

Јосип Цази, с. р. 
Претседник 

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

Сагласни: 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р, 
Претседник 

Комитета за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Одобравам, 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Члан 2 

После новог члана 14а дода је се нов члан 146 
који гласи: 

„Жиг места и дана као и остали жигови, печати 
и шта^биљи пионирских пошта разликују се од оста-
лих жигова, печата и штамбиља поштанских установа 
^толико што носе назив Пионирска пошта и назив 
места (на пример: Пионирска пошта — Марибор)" . / ' 

Члан 3 
Члан 19 мења се тако да гласи: 
„За решавање упутница, као и уплата и исплата 

ло служби платно^ Промета, свака пошта има контрол, 
ни жиг. Овај жиг је од месинга или другог погодног 
метала, облика четвртасто^ величине 17 X 17 мм. Кон-
тролни жиг је израђен у виду разломка. Бројитељ у 
разломку означава оперативни број седишта Народне 
банке у односном срезу, а именитељ означава број 
односне поште. У сваком срезу број поште почиње 
од броја 1, 1 бројеви се одређују поштама по азбуч-
ном реду у, дотичном срезу. Ако у пошти има више 
контролних магова, обележавају се малим словом 
азбуке крај броја (именитеља) који означава пошту, 

150 
(на пример: ——). 

9ка 
У К О Л И К О неко седиште Народне банке обухвата 

поште са територије више срезова, одрешују се за 
сваки срез зоне бројева (на пример: седишту Наредне 
банке у Крагујевцу припадају поште са територија 
крагујевачко? и гружанском поштама Среза крагује-
Бачког одредили би се бројеви од 1 до 30, а поштама 
Среза гружанског од броја 31 до 60)". 

Члан 4 
Овај правилник ступа на снагу данрм објављи-

в а н ^ у ,,Службеном листу, Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 16811 
6 јуна 1949 године 

Београд 
Министар унутрашњих послова, 

Александар Ранковић, с. р. 
Сагласан, 

Министар пошта, 
др Заим Шарац, с. р. 

469 . 

На основу чл. 7 и 22 Правилника о премиским 
додацима службеника индустриских предузећа саве-
зног значаја запослених у производњи доносимо 

468. 

На основу чл. 2 Закона о изради штамбиља, пе-
чата и жигова, а у сагласности са Министром пошта 
ФНРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПО-
ШТАНСКИМ ЖИГОВИМА 

Члан 1 
После члана 14 додаје се нов члан 14а који гласи: 
„Дирекција пошта има жиг места и дана исписан 

ћирилицом или латиницом аналогно члану 6 овог пра-
вилника (на пример: Дирекција пошта Београд)", 

У П У Т С Т В О 

ЗА ПРИМЕНУ ПРАВИЛНИКА О ПРЕМИСКИ! ДОДА-
ЦИМА СЛУЖБЕНИКА ИНДУСТРИСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

САВЕЗНОГ ЗНАЧАЈА ЗАПОСЛЕНИХ 
У ПРОИЗВОДЊИ 

1. — На основу споразумног решења Министру 
тешке индустрије ФНРЈ и Министра лаке индустрије 
ФНРЈ из чл. 4 Правилника о премиским додацима слу^ 
жбеника индустриских предузећа савезног значаја за-
послених у производњи (у даљем тексту правилника)' 
директор предузећа ће решењем вршити распоред 
службеника, према пословима које обављају, у групе. 

2. — Служба евиденције у предузећу дужна је до-
ставити рачуноводству (обрачуну, плата службеника). 



Страна 836 — Број 56 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ . Субота, 2 јули 1949 

92+53 вггвЈве 

ВХВ1Ш еннонро 

МВХВУОУ ШРИИЗЈЦ 
с!охмвф имонХнвс190 

иаооен инаихлзфа и н а т е ћ и 

1 3 + 6 1 + 1 1 + 5 1 + 2 1 + 1 1 + 6 + 1 
тнвнзЈипифзом (Јиро 

I и 
У ° X к 
,5 га - -
М л е о с 

ОЈ ,-ч и 4) 
о, ц 
ЗЈ х В (-

Н „ . Х в ) 
I и 2 з к у о 3 =1 2 8 Е 9"В " Д г е и 
,П м 2 ЧИ, 6 пз 5 3 ^ 

с X СЗ с 

С ј^О СЈ С 8 ВО О, 
^ 0) м " ч I л о 
Л Ј= 0) 5 РЈ М,В-33 

ВЗ 33 м д 

в ој 
33 ^ ^ 40 ^ 3 
га 5 ОЈ си 

л и (1 СО 3 и 
о 3 а, 

В X ПЈ бп се 
СО 5 г а X се "=( = 

^ О 6 
о н „ З о в 

5 3 га 
-о г- е о В га 

о,; с 
I ЗЈ I (О и РЈ 53 X (1 а с о Ј Н . Јј еа о в се 

З о З р - Р Е ^ в В ^ В и О ? ? , - . , ^ 
га ој л о, — 
со з о, 

О) в ег 
з; СЈ О о л 

( Л и о 
м о 

со 

О, јс з в 
Л Е 5 О ^ 3 с( 

ћ 2 ° г о о 

хвнаГипифзом 

вмехвггве 
визшсЈаеи % 

хвна(ипифзом 

вмвхвчгвг 
ездзгпсЈаси % 

хвнзГипифзом 

енвхвггве 
вч1атс1неи % 

хвнзГиПифзом 

вмвхвЕве 
в^нзтсЈаЕИ % 

хвнзЈипифзом 

ВМВ1В1ГВК 
вадзтс1аеи о/0 

хвнзГипифзом 

ВМВХВТГВ2 
вчштЈаеи о/0 

хвнзГипифзои 

еавхвггве 
вч!зшс1аЕИ % 

хвнзГипифзом 

вмвхвгвг 
вадзшЛаеи о/0 

В1Г00Н ВНХСЈЈ 

о 14 

О V М 
О 
Сх \о 

о 

ОЈ 
се ва со 

ЦЛ 

з : ^ 
2 
Си X 
П 

( о Ј д и н Н З Ј 

најдаље до б-ог у месецу за протекли месец прове-
рене податке помоћу којих се израчунава висина пре-
миских дода така. 

За сваки отсек односно одељење појединачно до-
стављају се они подаци који су садржани у одговара-
јућим члановима правилника (чланови од 10—16). 

На пример: подаци за израчунавање висине пре-
м и л о г додатка за извршење оперативног плана (од-
носно програма, где је то задужење) су следећи: 

а) извршење по асортиману у процентима за 
протекли месец; 

б) извршење по обиму ^ процентима за про-
текли месец; 

в) извршење по вредности у процентима за 
протекли месец. 

Ове податке прикупља биро евиденције са оних 
места у предузећу која су их према постојећој орга-
зацији дужна имати, а проверава их онај орган који 
је за то по постојећој организацији у предузећу над-
лежан. 

Рачуноводству могу се достављати само они по-
даци који су парафирани од надлежног органа за 
проверу. 

3. — На основу тако добијених података дужно 
је рачуноводство извршити обрачун и до 10-ог у ме-
сецу сачинити платни списак за исплату Нремиског 
додатка за протекли месец. 

Појединачни обрачун за сваког службеника који 
је наведен у решењу директора предузећа донесеног 
у смислу тач. 1 овог упутства, врши се на тај начин 
што се најпре за сваки задатак од чијег извршења 
зависи висина премиског додатка дотичног службе-
ника изврши израчунавање наведено у одговарајућем 
члану правилника (чланови од 10—16). 

Тако добијени резултат претставља проценат из-
вршења односног задатка. Овај проценат, уколико је 
број дељив са 5 налази се у првој рубрици одговара-
јуће табеле, а коефицијенат за извршење задатка про-
чита се испод тог процента из рубрике која важи за 
групу у коју је службеник решењем директора ра-
споређен. 

Затим се тако добијени коефицејенти за изврше-
ње сваког задатка дотичног службеника сабирају и 
збир множи са бројем извршених радних часова у' 
протеклом месецу. 

Број стварно извршених часова за сваког слу-
жбеника који је наведен у решењу директора преду-
зећа из тач. 1 овог упутства доставиће персонално 
одељење рачуноводству до 2-ог у месецу за протекли 
месец на основу дневних извештаја (рапорта) шефова 
одељења. 

Овако добијени резултат се напослетку множи 
са обрачунска! фактором из решења-по чл. 6 пра-
вилника и тако добијен/, износ преставља премиски 
додатак тог службеника за протекли месец. 

Обрачун извршити према приложеном обрасцу I 
који чини саставни део овог упутства. 

На основу платног списка и извршеног обрачуна 
предузеће је дужно до 15-ог у месецу доставити свом 
административно - операгивиом руководству преглед 
исплаћених премија за протекли месец према прило-
женом обрасцу II који чини саставни део овог упут-
ства. 

4. — Код утврђивања коефицијената за задатке 
из чланова 12, 13 и 14 правилника водити рачуна да 
се од утврђених коефициј^ната одбијају у тим чла-
новима наведени проценти за пронађене грешке од-
носно неуредности. 
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1 / 

Код утврђивања коефицијента за задатке из чл. 
Тб правилника водити рачуна о томе да погрешна нор-
иа не улази у број стварно постављених норми. 

Податке о учињеним грешкама: 
а) код нормирања даће рачуноводству председ-

ник комисије за норме; 
б) код поентаже одељење за обрачун плата 

радника; 
.в) за пронађени шкарт и грешке директор пре-

дузећа на основу ма од кога примљених рекламација' 
на квалитет; 

г) за неуредност из чл. 12 правилника рачуно-
водство само пповеравајућк дневнике шефова оде-
љења у којима су они дужни водити по сменама еви-
денцију о уредности у смислу чл. 12 правилника. 

Ови подаци морају бити рачуноводству достав-
љени до 2-ог у месецу,га протекли месец. 

5. — За све оне евиденционе податке који се 
обухватају и књиговодствено дужно је предузеће и 
те књиговодствене податке, да достави надлежном 
административћо-оперативном руководству заједно са 
извештајем из последњег става претходне тачке ако 
је књиговодство ажурно, а у року од 10 дана по по-
стигнутој ажурности за посматрани период ако је 
књиговодство неажурно. 

6. — Административно-оперативна руководства су, 
дужна да примљене прегледе исплаћених премија које 
им предузећа достављају, у смислу прописа тач. 3 
овог упутства, прегледају и да изврше потребна упо-
ређења евиденционих и књиговодствених података на 
основу којих су уследиле исплате премиских додатака. 

Ако се овим прегледом утврди да је поједином 
службенику исплаћен премиски додатак у превисоком 
износу наредиће предузећу да превише исплаћени из-
нос обрачуна приликом прве следеће исплате преми-
ских додатака. 

7. — На основу табеле из чл. 7 правилника и ди-
јаграма предузеће може израдити детаљни табеларни 
преглед коефицијената за сваки проценат извршења 
појединих задатака. 

Из тако израђене табеле моћи ће се на напред 
описани начин лако пронаћи коефицијенат за сваки 
проценат извршења појединог задатка. 

Дијаграм чини саставни део овог упутства и обја-
виће га посебну Министар тешке индустрије ФНРЈ и 

Министар лаке индустрије ФНРЈ. 
8. — Ради правилног спровођења у живот пра-

вилника и овог упутства дужна су администратиино-
еперагисна руководства да упуте у предузеће ин-

структоре који ће проверавати правилност њихове 
примене и том приликом пружати предузећима актив-
ну и непосредну помоћ. 

Инструктор!! ће уједно прикупљати податке о 
стању евиденционе службе како би административно-
оперативна руководства могла према потреби посту-
пати по чл. 18 правилнике. 

9. — Административно-оперативна руководства су 
дужна да одмах по ступању на снагу правилника при-
ступе доношењу решења у смислу чл. 17 правилника. 

Предузећа не могу вршити исплате премискнх 
додатака без решења из претходног става. 

10. — Службеници обухваћени правилником који 
су примали функционални додатак или лични додатак 
по тачки 1, 2, З, 4, или 5 члана 2 Правилника о по-
себним личним додацима губе ппаво на примање тог 
додатка са даном првог јула 1949 године. 

11. — Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љивање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 3647 
27 јуна 1949 године 

Београд 
Министар тешке индустрије, 

Франц Лескошек, с. р. 
Министар лаке индустрије, 

Јосип Цази, с. р. 

470 . 

На основу тачке 36 став 2 Наредбе о извршењу 
плана грађевинских објеката у 1949 години („Службе-
ни лист ФНРЈ" бр. 12 од 9 фебруара 1949 године), 
а у сагласности са Претседником Савезне планске ко-
мисије, преписујем 

У П У Т С Т В О 

о ПРИМЕНИ КОРИГОВАНИХ КРУПНИХ ПОКАЗА-
ТЕЉА ЗА 1949 ГОДИНУ 

1. Идејни пројекти који још нису ревидирани, А 
нису у складу са планираним величинама, коригованим 
крупним показатељима и упутствима у Уводу Надо-, 
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пуне књиге 1 и 11 крупних показатеља утрошка радне 
снаге и материјала за 1949 годину, морају се саобра-
зити одобреном плану, коригованим крупним показа-
тељима и поменутим упутствима. Саображавање ће сс 
извршити код прераде идејних пројеката или код из-
раде главног пројекта. 

Извршене измене одобрава руководни орган про-
јектног предузећа у споразуму са инвеститором. 

2. Ако главни пројекти нису у складу са кориго-
в а т и крупним показатељима за 1949 годину, а гра-
ђење објеката још није започело, поступиће се са 
њима на следећи начин: 

а) ако се одобрени главни пројекат у основи 
уклапа у шифру, треба приликом извођења објеката 
у споразуму са инвеститоре^! применити прописе о 
обради објекта предвиђене у Уводу Надопуне књиге 
1 и II крупних показатеља утрошка радне снаге и ма-
теријала за 1949 годину. 

Прецизиран нанин израде објекта и границу при-
мене упутстава за обраду објекта одобрава руководни 
орган извођача грађевинског објекта; 

б) ако одобрени главни пројекат у мањој мери 
отступа од прописане шифре, треба пројекат у дого-
вору са инвеститором прерадити тако да се његов ма-
теријални биланс и финансиски износ уклопе у про-
писану шифру. 

Извршене измене одобрава руководни орган про-
јектног предузећа односно органа; 

в) ако одобрени или неодобрени главни пројекат 
сасвим отступа од прописане шифре коригованих 
крупних показатеља за 1949 годину, пројектант ће 
у договору са инвеститором да замени пројекат са 
неким другим израђеним рационалним пројектом слич-
ног програма који се може уклопити у шифру. 

Замену главног пројекта одобрава руководни ор-
ган пројектног предузећа односно органа. 

1; Нори главни пројекат мора се поднети на ревизију 
комисији за ревизију главних пројеката. Г . 

3. Код објеката који су у грађењу и за које по-
стоје потнуно завршени 'пројектни елаборати, а про-
јекти се не уклапају у прописане шифре, грађевинска 
предузећа ће у договору са инвеститором у току из-
вођења радова ускладити пројекте постојећим пропи-
сима без ометања тока извршења радова. 

Усвојене измене одобрава руководни орган изво-
ђача грађевинског објекта. 

4. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Репу.-
блике Југославије". 

Мг. бр. 11423 
14 јуна 1949 године 

Београд , 
Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с. р. 

Сагласан, 
Претседник Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

471. 
На основу чл. 18 у вези са чл. 12 Уредбе о суз-

бијању полних болести, Комитет за заштиту народ-
ног здравља Владе ФНРЈ прописује 

О П Ш Т Е У П У Т С Т В О 
0 ПРИЈАВЉИВАЊУ, ПРЕГЛЕДУ, ЛЕЧЕЊУ И ЕВИ-
ДЕНЦИЈИ БОЛЕСНИКА ОБОЛЕЛИХ ОД ПОЛНИХ 

БОЛЕСТИ 
1. — Сваки лекар када установи нови случај обо-

лења од Ловних б о г а т а Л у м а џ је ,да о томе поднесе 
пријаву, 

Пријава се подноси у два примерка на одређеном 
'формулару најкасније у року од 48 часова после уста-
новљене дијагнозе. Један примерак се шаље надлеж-
ном кожно-венеричном диспанзеру или, ако у мест^ 
оболелог лица нема кожно-венеричног диспанзера, 
онда повереништву за народно здравље надлежног 
градског (рејонског) односно среског народног од-
бора или здравственој установи коју за ту сврху 
одреди повереништво за народно здравље, док се дру-
ги примерак доставља централном кожно-венеричном 
диспанзеру. 

Пријава се шаље поверљиво у затвореној ковер-
ти. У. пријаву се не уноси име и презиме оболелог 
лица, већ само редни број књиге евиденције о пол-
ним болестима под којим - је болесник заведен, са 
осталим подацима који се односе на оболело лице 
и подацима о извору заразе. 

Ако лекар утврди да оболело лице истовремено 
болује од две или више полних болести, подноси за 
сваку поли/" болест, која долази у обзир као нови 
случај обољења, посебну пријаву. 

2. — Као нови случај обољења, у смислу тач. 1 
овог упутства, сматра се: 

а) свако обољење од полне болести које није ра-
није установљено и евидентирано; 

б) свака поновна инфекција, али не и рецидив 
једном већ пријављено? случаја. 

3. — У пријаву сваког новог случаја обољења од 
полне болести, које се налази у свежем стању заразе, 
обавезно се уносе на полеђину формулара пријаве и 
подаци о извору заразе. 

Као обољење од полне болести у свежем стању 
заразе сматра се: сифилис примарни, сифилис секун-
дарни (свежи и рецидивни), латентни рани серопози-
тивни сифилис,, урођени свежи сифилис, гонореја 
акутна и ''субакхтна, меки чир и четврта венерична 
болест у,, акутном стању. 

Подаци о изведу заразе треба да буду унесени 
у одређени образац према постављеним питањима. Ако 
болесном лицу нису познати сигурни и потпуни по-
даци, дужно Ј е да наведе оне који су му познати, као 
и чињенице т о ј е би могле да послуже за пренала-, 
жење извора заразе . У случају нада као извор за-; 
разе долази у обзир више лица, треба навести подат-
ке посебно за свако лице, с напоменом које се лице 
е обзиром на анамнестичке податке, протекло време! 
инкубације и стање болести може првенствено сма-
трати као прави извор заразе. 

Када Лекар односно здравствена установа, ко ји 
достављају податке о извору заразе, позову и пре-
гледају лице Жоје оболели сматра за извор заразе,' 
они су дужни да ту околност наведу у примедби на 
кра ју одређеног обрасца са напоменом да није по-
требан поступак по тач. 4 овог упутства. 

У пријави се не наводе родаци који се односе на 
даца која је оболело лице могло да зарази пре него 
цио ја болест установљен, али су лекар односно 
здравствена установа дужни да упуте та лица на пре-
глед (првенствено брачног друга, а по потреби и 
остале чланове породице) и ако је потребно приведу 
Печењу. 

4. — На основу примљене пријаве о извору заразе 
жожвс-венерични диспанзер односно повереништво за 
народно здравље градског (рејонског) односно срес-
ког народног одбора или здравствена, установа коју 
93 ту сврху одреди народни одбор дужни су да 
Одмах позову на преглед лице које је у пријави озна-
чено као извор заразе. Позив се врши поверљиво 
оутем диспанзерске службе или писмено у затвореној 
жаџррти на к о ј о ј н,ије означена установа; која позива. 
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Овај позив неће се вршити ако је извршен ле-
карски преглед лица, које је означено као извор за-
разе, сходно пропису ст. 5 тач. 3 овог упутства. 

Ако позвано лице не дође на преглед у року од 
три дана, рачунајући од дана пријема позива, позив 
се мора поновити. У случају да се позвано лице не 
одазове ни овом позиву, затражиће здравствена уста-
нова односно повереништво за народно здравље (који 
су позив упутили) да надлежни извршни одбор на-
родног одбора поведе административно-казнени посту-
пак сходно пропису чл. 15 Уредбе о сузбијању полних 
болести. 

К ђ, — Министар народног здравља народне репу-
блике одредиће територијалну надлежност појединих 
кО!жно-венеричних диспанзера. 

6. — Кад лице оболело од полне болести не може 
да пружи тачне податке о извору заразе, те лекар 
односно зравствена установа не могу да по њима по-
ступе, лекар односно здравствена установа доставиће 
одмах такве непотпуне податке повереништву за на-
родно здравље надлежног градског (рејонског) одно-
сно среског народног одбора да на основу тих пода-
така даљим извиђајима покуша да пронађе лице на 
које се односи пријава о извору заразе. 

Ако се лице које је пријављено као извор за-
разе не налази у истом месту у коме је утврђен нови 
случај обољења од полне болести у свежем заразном 
стању, здравствена установа односно повереништво за 
народно здравље доставиће одмах прикупљене подат-
ке о извору заразе повереништву за народно здравље 
градског (рејонског) односно среског народног од-
бора на чијем се подручју налази лице које је у при-
јави означено као извор заразе. 

7. — Лице које посумња да је оболело од које 
полне болести, било због клиничких појава обољења 
(на полним органима) или због којих других околно-
сти (полни однос са Л^ШЈЈ! ноје је заражено или по-
стоји сумња да је заражено), дужно је да се одмах 
пријави ради прегледа држаној здравственој уста-
нови у мојој се обавља преглед и лечење полних бо-
лести. . ; 
' Ако се такво лице пријави ради прегледа којој 
другој здравственој установи или лекару у приватној 
пракси, здравствена установа односно лекар дужни су 
да изврше преглед лица, а у случају да не могу сами 
да утврде да ли се ради о обољењу од полне бо-
лести, упутиће такво лице у једну од државних здрав-
ствених установа из чл. 4 Уредбе о сузбијању полних 
,болести. 
' Исто тако ће поступите лекар односно здравстве-
на установа ако постоји сумња да извесно лице бо-
лује од полне болести, а сами не могу тд да утврде. 

8. — Обавезни повремени лекарски преглед лица 
која би у случају обољења од полне болести могла 
бити због свог занимања или односа према околини 

"опасан извор заразе (чл. 5 Уредбе о сузбијању пол-
,них болести), односи се првенствено на сифилис (се-
ролошке и клинички), а по потреби и на друге полне 
болести. 

9. — Обавезни прегледи који се односе на извор 
морају бити потпуни, а за утврђивање- дија-

гнозе треба се служити поред клиничког прегледа 
и лаборлторискнм испитизањима (микроскопским, се-
ролбшким, а по потреби и другим). 

Кад лекар који врши обавезан преглед не може 
да установи сигурну дијагнозу, поступиће по пропи-
су сг. 2 тач. 7 оног упутства. 

10. — Сваки лекар када установи нови случај 
полне болести у заразном стању дужан је: 

а) да упозори оболело лице да болује од полне 
. болести и да мора обавезно да се лечи, као и да ће у 

случају И З Д А В А Њ А ИЛИ ^оправданог прекидања ЗА. 

почетог лечења бити кажњено по пропису та. 14 Уред-
бе о сузбијању полних болести; 

б) да нарочитом пажњом у поверљивом разго-
вору и убеђивањем о потреби сарадње у борби про-
тив полних болести настоји да сазна од оболелог лица 
извор заразе, као и његово мишљење да ли сматра 
да је заразило друго лице гфе него ш1го је болест 
утврђена; 

в) да упозори болесно лице да је дужно у интере-
су народног здравља да пруЖи све податке који су 
му познати, а у случају Да не пружи потребне по-
датке, за које се мож:е претпоставити да су му по-
знати, да ће се казнити г(о пропису чл. 15 Уредбе о 
сузбијању полних болести; 

г) да упозори болесно лице да је његова болест 
заразна (да му објасни на који све начин може да 
пренесе заразу) и да ће сносити одговорност ако дру-
гога зарази, а у случају обољења од сифилиса да му 
скрене пажњу и на опасност преноса заразе на по-
томство. 

11. — Лекар односно здравствена установа дужни 
су да врше обавезна лечења полних болести на на-
чин који одговара стању болести и тековинама' са-
времене медицинске науке. Лечење без прегледа бо-
лесника и утврђене дијагнозе, као и лечење полне 
болести од стране нестручних лица, забрањено је. 

12. — Ако лице оболело од полне болести избе-
гава или прекида започето лечење, лекар односно 
здравствену установа који врше лечење дужни су да 
то лиЦе "позову на обавезно лечење. 

Лекар у п^ива^ној пракси дужан је да о лицима, 
која избегавају или су прекинула лечење одмах из-
вести надлежну здравствену установу из чл. 4 Уред-
бе о сузбијању полних болести и да јој достави све ' 
потребне податне. Здравствена установа дужна је да 
Преузме на лечење ова лица и да се стара о њиховом 
уредном лечењу. 

Позивање на обавезно лечење врши се на исти 
начин као и позивање на обавезан преглед. Ако се 
лице позвано на лечење од полне болести не одазове 
ци другом позиву, здравствена установа доставиће 
потребне п о ^ т к е јиадлежвом: градско^ (рејонског) 
односно среском народном одбору ради п ф ј д о т ^ а 
административно-казненог поступка у смислу чл. 14 
Уредбе о сузбијању полних болести. 

Лице које избегава или неоправдано прекида ле-
чење, а излази се у свежем заразном стању болести, 
неће се попово позивати, кад се не одазове ирвом по-
зиву, него ће лекар односно здравствена установа до-
с т а в и т и за такво лице предлог повереништву за на-
родно здравље "надлежног градског (рејонског) одно-
с н о среског народног одбора да се то лице упути на 
"принудно лечење у смислу чл. 11 Уредбе о сузбија-
њу полних болести. 

Ако лек?р односнр здравствена установа установи 
случај обољења од полне болести ^ свежем заразном 
стању, они могу такво лице да одмах упуте у болни-
цу ради лечења и изолације у смислу чл. 11 ст. 3 
Уредбе о сузбијању полних болести, уколико , оно 
због свог занимања или односа према околини'прет-
ставља нарочито опасан извор заразе ^(на пример: де-
чје неговатељице, лица запослена у .радњама за ли-
чну хигијену, интернатима, дечјим вртићима, дечјим 
јаслама). 

13. — Болнице које имају одељења за кожне и 
полн,е болести дужне су да приме на лечење свако 
болесно лице које се упућује на обавезно лечење у 
смислу Уредбе о сузбијању полних болести и озог 
упутства. 

14. — Лекар односно здравствена установа који 
врше лечење полних болести дужни су да помоћу кар-
тотеке воде евиденцију о уредном лечњу, оболелих 
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цица, да редовно бележе податке о току болести, ре-
зултатима лабораториских испитивања,, прекиду ле-
чења, упућеним позивима и сл. 

15. — Лекар односно здравствена установа који 
приме на лечење лице које" се лечило на другом ме-
сту дужни су да затраже податке од лекара односно 
здравствене установе који су лечење започели, ако 
их нису примили од оболелог лица. 

Шеф одељења за кожне и венеричне болести 
опште државне болнице дужан је, да приликом отпу-
ста из болницу лица која су се лечила од полних бо-
лести, извести о томе са одговарајућим подацима над-
лежни диспанзер за кожне и венеричне болести од-
носно надлежно повереништво за народно здравље 
или здравствену установу која врши обавезно лечење 
полних болести. 

16. — Кад оболело лице, које је обавезно да се 
лечи од полне болести, извести лекара односно здрав-
ствену установу који воде евиденцију да ће преки-
нути лечење ради пресељења или одласка на рад у, 
друго место или ради ступања у Југословенску ар-
мију, лекар односно здравствена установа дужни су, 
да доставе његове податке о лечењу и току болести 
надлежној здравственој установи у месту где оболело 
лице одлази. 

17. — Лекар односно здравствена установа који 
^рше прегледе и лечење полних болести дужни су, 
да воде посебну књигу евиденције о полним болести-
ма и извору заразе, уносећи у њу сваки нови случај 
обољења и извор заразе. Ова књига треба да садржи: 
редни број, датум, презиме и име лица код кога је 
утврђена полна болест, све рубрике са подацима који 
су садржани у прописаном обрасцу о обавезној при-
јави полне болести и извору заразе, као и примедбе 
коме и када је обавезна пријава учињена. 

Лица уписана у књигу евиденције о полним бо-
лестима и извору заразе не уводе се ни у једну дру-
гу књигу. У случају да су таква лица уведена у коју 
другу књигу (редовни амбулантни протокол) пре него 
што је утврђена дијагноза, не уноси се у њу дијагно-
за, већ се подаци уписују у књигу евиденције о пол-
ним болестима и извору заразе, а у редовни амбулан-
тни протокол уписује се само одговарајући број из 
књиге евиденције уместо дијагнозе. 

Здравствене установе односно повереништва за 
народно здравље, која примају пријаве о полним бо-
лестима и извору заразе, дужни су да ове пријаве 
чувају у поверљивој архиви, као и сва остала акта у 
вези са проналажењем извора заразе. 

Евиденција и подаци о полно оболелим лицима и 
извору заразе имају поверљив карактер и стављају 
се на увид органима здравствеие струке само по слу-
жбеној дужности. У свим осталим случајевима, ови 
подаци могу, се прегледати само уз претходно одо-
брење министарства народног здравља народне репу-
блике. 

18. — Сматра се да је сбаг-езно лечење полне бо-
лести довршено: 

а) код лица које је боловало од сифилиса у ст,е-
жем заразном стању, ако је лечење редовно к пот-
пуно проведено, серолошки налаз негативан и ако Јв 
прошло пет година од инфекције; 

б) код лица које болује од сифилиса у таквом 
стању болести (касни и латентни и касни урођени, 
манифестни и касне периоде сифилиса) које по сво-
јој периоди не преставља нарочиту опасност пре-
носа заразе; ово лице не подлеже више обавезном 
лечењу (без обзира на клинички и серолошки налаз) 
ако ј е прошло најмање пет година од инфекције и 
еко је проведено лечење које одговара стању његове 
болести и учињени сви покушаји да се постигне пот-
пуно излечење; 

в) код гонореје мушкарца, ако је м и к р о с к о п а ! 
налаз три пута негативан после провокатив (хемиске, 
механичке, а код компликација и биолошке); 

г) код гонореје жене, ако је микроскопски налаз 
из урете и цервикса негативан после завршене мен-
струације; 

д) код меког чира и четврте венеричне болести 
када је наступило клиничко излечење. 

19. — Ради заштите потомства мора се и даље 
лечити свака трудна жена код које је установљен си-
филис, без обзира у којем се стању болести налази. 

20. — Лекар односно здравствена установа који 
врше обавезне прегледе и лечење полних болести ду-
жни су да састављају месечни извештај на одређеном 
формулару. 

Месечни извештај о полним болестима саставља 
се до десетог у сваком месецу за протекли месец у 
три примерка. Један се примерак шаље повереништву 
за народно здравље надлежног градског (рејонског) 
односно среског народног одбора, други надлежном 
кожно-венернчном диспанзеру, а трећи управи арти -
стичке службе министарства народног здравља народ-
не републике. Министарство народног здравља народ-
не републике саставља на основу примљених подата-
ка месечни извештај по срезовима и градовима за 
подручје републике н доставља га Комитету за за-
штиту народног здравља Владе ФНРЈ. Комитет за за-
штиту народног здравља Владе ФНРЈ саставља пре-
глед епидемиолошке ситуације полних болести за цело 
државно подручје. 

21. — Ово опште упутство ступа на снагу даном 
објављиван^ у „Службеном листу Федеративне На-
родне Републике Југослви је" . 

Бр. 6331 
17 јуна 1949 године 

Београд 
Министар — претседник Комитета 

за заштиту народног здравља 
Владе ФНРЈ, 

др Павле Грегорић, с. р. 
I / 

472 . 

На основу чл. 19 Уредбе о правној струци („Служ-
бени лист ФНРЈ" број 54/49) Комитет за законодав-
ство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ издаје 

' Н А Р Е Д Б У , 

О РАСПОРЕДУ ЗВАЊА ПРАВНЕ СТРУКЕ У ВРСТЕ 

1) Звања из члана 2 Уредбе о правној струци расх 
поређују се: 

у прву врсту 

судија Врховног суда ФНРЈ, судија врховног 
суда народне републике и Аутономне Покрајине Вој-
водине, судија Врховног суда социјалног осигурања 
ФНРЈ, виши правни саветн.ик, правни саветник, арбич 
тар у савезној, републичкој и покрајинској арби-
тражи, судија окружног суда, виши правни референт! 

у другу врсту 
арбитар среске (градске) и обласне арбитраже, 

судија (реског суда, правни референт и земљишно-
књижни референт; 
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у трећу врсту 

млађи правни референт и млађи земљишно-књи-
жии референт. 

2) У смислу члана 12 Закона о државним службе-
ницима, на предлог надлежног члана владе, претсед-
н и к комитета односно комисије владе и генералног 
секретара владе, може се посебним решењем уста-
новљавати друкчији распоред звања правне струке 
за поједине организационе јединице. 

3) Ова наредба ступа на снагу даном објављивање 
у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије", кога дана престају важити досадашњи 
прописи о распореду звања ове струке. 

Бр. 387 
20 јуна 1949 године 

Београд 

Потпретседник Владе ФНРЈ 
и Претседник 

Комитета за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с, р. 

473. 

На основу члана 37 Закона о уређењу и дело-
вању кредитног система, а у сагласности са Мини-
стром пошта и Претседником Комитета за сбвијално 
старање, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О УВОЂЕЊУ КЊИЖИЦА ЗА ИСПЛАТУ ИНВАЛИД-
НИНЕ (ИНВАЛИДСКЕ КЊИЖИЦЕ)' 

1) Да би се инвалидима обезбедило лако, брзо и 
благовремено примање инвалиднине и истовремено 
упростила исплатна служба, исплата инзалиднина вр-
шиће се убудуће на основу књижица, које ће инва-
лиди чувати код себе и сваког првог у месецу под-
носити на исплату. 

2) Ове књижице штампа и издаје инвалидима Ко-
митет за социјално старање Владе ФНРЈ. 

3) Исплату по инвалидним књижицама вршиће 
сва седишта Народне банке и све поште у држави. 

4) Ближа упутства за технику пословања са књи-
жицама код седишта Народне банке ФНРЈ издаваће 
Народна банка ФНРЈ, а упутства за пословање са 
овим књижицама код пошти прописиваће Министар 
пошта ФНРЈ у сагласности са Министром финансија 
ФНРЈ. 

5) Ова наредба ступ^ на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије", а примењиваће се од 1 августа 
1949 године. 

Бр. 1962? 0 
14 јуна 1949 године 

Београд 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

Сагласни: 
Министар пошта, 

др Заим Шарац, с. р. 

474 . -

На основу чл. 2 Уредбе о продаји пољопривред-
них производа везаној са правом на куповину одре-
ђених индустриских производа по нижим јединстве-
ним ценама („Службени лист ФНРЈ" бр. 12/48), а у 
сагласности са Министром трговине и снабдевања 
ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 
КОЈИ ЋЕ СЕ КУПОВАТИ ПО ОДРЕЂЕНИМ ДРЖАВ-

НИМ ЦЕНАМА (ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА) 

1) Овлашћена откупна предузећа и задруге могу 
куповати по одређеним државним ценама (везаним 
ценама) од ситних и средњих индивидуалних аемљо-
радничких газдинстава следеће пољопривредне произ-
воде: , 

I. житарице: пшеницу и крупник, раж, суражицу, 
јечам, овас, кукуруз, хељду, просо и неољуштени пи-
ринач; 

II. стоку и сточне производе: 1) стоку за клање: 
свиње (утовљене, меснате, мршаве за тов), прасад, 
говеда, телад, овце, јагањце, козе и јарад; 2) приплод 
ну стоку: говеда, телад, овце, јагањце и свиње; 3) 
коње: коње за рад и коње за приплод; 4) суво месо: 
свињско, овчје и козје; 5) свињску маст; 6) суву 
сланину; 7) млеко и млечне производе. 

III. живину и ја ја : пилиће, кокоши, морке (пер-
линке) гуске, патке, ћурке и кокошја јаја. 

IV. рибу: морску, језерску и речну; 
V. воће: суве шљиве, суве вишње и грожђе за 

прераду; 
VI. поврће: кромпир, пасуљ, суви грашак, сочиво 

и суве печурке; 
VII. вино и ракију; 
VIII. уље: јестива биљна уља; 
IX. индустриско биље: 1) уљано семе: сунц^крет-

но семе, сезам семе, уљану репицу, рицинус, бундев-
ске коштице, конопљино семе за индустри ју прер .ду, 
дуванско семе за и н д у с т р и ј у прераду, мак семе, соја 
семе, семе лана за индустриску прераду и арашид 
семе; 2) биљке за влакно: конопљу стабљику, лан 
стабљику са семеном и памук сирово влакно;3) дуван 
у листу и дуван га никотин; 4) пиварски јечам; 5) 
хмељ; 6) мак опиум; 7) паприку индустриску (свежу 
паприку на венцу, суву паприку на венцу и туцану пап-
рику); 8) шећерну репу; 9) цикорију корен; 10) бу-
хач; 11) сијерак сламу и 12) жуковину (брнистру); 

X. коже: 1) сирове коже од крупне стоке: свињ-
ске, говеђе, биковске, бивољске, телеће, коњске, мага. 
реће, ждребеће, од мазге и од муле; 2) сирове и суве 
коже од ситне стоке: јагњеће, багане, овчје, козје и 
јареће; 3) псеће, срнеће и јеленске (суве и свеже): 

XI. вуну, 
ХП. свеже коконе свилених буба; 
XIII. семенску робу житарица: пшеницу озиум, раж 

озими, овас озими, јечам озими, пшеницу јару, раж 
јари. овас јари, јечам јари, просо, кукуруз у зрну. 
хељду и пиринач; 

XIV. семенску робу поврћа: пасуљ, кромпир, ар-
паџик, грашак повртарски,' боранију ниску, боранију 
високу, боб, сочиво, диње, лубенице, краставце, тик-
ве (бундеве), тиквице, салату, ендивије, радич црвени 
и зелени мотовилац, купус, кељ, карфиол, келерабу. 
киселицу, лук белг озими, л.ук бели јари, лук црни, 
празилук, блитву, мирођију 'копар), мркву (шарга-
репу), першун, пзштрњак, целер, паприку, парадајз, 
патлиџан плави, репу белу мајску, брескву (подземна 
келерабз), роткву, ротквице, шпанаћ. цвеклу, сланутак 
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ниски, сланутак високи, бамње, шпаргле, црни корен, 
артичока, рабарбару, мајоран, ким и мак баштенски; 

XV. семенску робу КРАСНОГ биља: луцерку, црвену 
детелину, инк арна тку, еспириту, грахорицу озиму, 
грахорицу јару, сточни грашак е зин и, сточни грашак 
јари, сточни боб, лукину, сточну репу (семе), по стр-, 
ну репу (семе), чичеку, сточну мркву, (семе), кељ 
крми, белу д-етелину, хибридну детелину, хмељну лу-
церку, смиљкиту, мухар, судамску траву, енглески 
љуљ, талијански љуљ, француски љуљ, златну овсику, 
лисичији репак, м^ачји репак, клупчаст^ оштрицу,, влг . 
сњачу ливадску, власњачу просту, фосуљу б^лу, ро-, 
суљу обичну, ви јун ливадски, вијук подбачени, вијук ' 
црвени, власуљу шумску, крестац, буснцу, бус ату, сто-
класу пољску и светлицу; 

XVI. семенску робу индустрискоц биља: семе за 
сетву: сунцокрета, сезама, ^рашида, рицинуса, уља-
не репице, ду.вана, белог мека, соје, буцдфских кош-
ница (обичних),, бундебских коштица! (голица), коно-
пља, шећерне репе, пиварског јечма, сијерка шећерца 
и си?ерка метлаша; 

XVIII. лековито биље наведено у Наредби о др-
жавним (везаним) ценама за лековито биље (,,Служ-
бени лист ФНРЈ" бр. 47/49); 

XVIII.. Друге производе: перје (гушчје и пачје), 
вински камен, уљану сачму-погачу, суве резанце ше-
ћерне репе; 

XIX. шумско семе: црни бор, бели бор, јела, смрча, 
храст, кестен питоми, орах обични, јасен обични и 
американки, јавор, багрем, граб и липа. 

2) Сељачке радне задруге и економије земљорад-
ничлих задруга могу све своје пољопривредне про-
изводе продавати по одређеним државним Ценама (ве-
Јаким ценама). 

3) Министар државних набавки народне репуб-
лике, у сагласности са минист.ром трговине и снабде-
вања народне републике, а на предлог среског народ-
ног одбора, може одредити да се од ситних и средњих 
индивидуалних земљорадничких газдинстава могу ку-
повати по одређеним државним ценама (везаним це-
нама) и други пољопривредни производи, који нису 
обухваћени у тач. 1 овог решења. 

При одређивању таквих пољопривредних произ-
вода водиће се рачуна о потребама за појединим ар-
тиклима, привредној структури подручја и правилном 
обухватању тржних вишкова. 

4) Пољопривредни производи означени у тач. 3 
овог решења куповаће се по ценама које одреди 
министар државних набавки народне републике, у саг-
ласности са министром трговине и снабдевања на-
родне републике, а по сагласносги са Министром др-
жавних набавки ФНРЈ и Министром трговине и снаб-
девања ФНРЈ. Ове цене одређиваће се у оквиру про-
сечних цена, а на основу упутства које прописује Ми-
нистар државних набавки ФНРЈ у сагласности са Ми-
нистром трговине и снабдевања ФНРЈ. 

5) Поред пољопривредних производа наведених 
у тач. 1 овог решења, куповаће се од ситних и средњих 
индивидуалних земљорадничких газдинстава, под ус-
ловима прописаним у Уредби о одређивању најве-
ћег износа до којег се могу продавати пољопривред-
ни производи по везаним ценама („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 30/49), и они производи (поврће и воће) 
чију су продају са овлашћеним откупним предузе-
ћима и задругама таква газдинства уговорила до сту-
пања на снагу овог решења, уколико уговори о про-
даји предвиђају испоруке по одређеним државним 
ценама (везаним ценама). 

6) Сви досадашњи прописи који се односе на од-
ређивање пољопривредних производа који се купују 
по одређеним државним ценама (везаним ценама), а 
који су у супротности са овим решењем, престају да 
важе, осим Решења о одређивању пољопривредних 

производа са окућнице које продају по везаним це-
нама домаћинова учлањена у сељачке радне задруге 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 34/49). 

7) Ово решење ступа на снагу даном објављивање 
у ,,.Службеном листу Федеративне Народне Републике 
'Ј^сославије". 

Бр. 2183 
27 јуна 1949 године 

Београд 
Министар државних набавки, 

Јаков Блажевић, с. р, 
Сагласан, 

Министар трговине и снабдевала, 
Осман карабеговић, с. р. 

475. 
На основу чл. 17 Правилника о садржини и на-

чину закључивања уговора о раду („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 29/49), у сагласности са Министром рада 
ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УВОЂЕЊУ ОБРАЗАЦА УГОВОРА О РАДУ У РЕ-
СОРУ МИНИСТАРСТВА ЖЕЛЕЗНИЦА ФНРЈ 

1) Писмени уговор о раду закључиваће се са 
радницима (намештеницима) у ресору Министарства 
железница ФНРЈ по обрасцу уговора о раду, који 
је саставни део овог решења, а који ће се посебно 
штампати и примењивати на целој територији југо-
словенских државних железница. 

2) Осо решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у; „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југбславије", 

Бр. 1^17 
14 јуна 1949 године 

Београд 
Министар железница, 

Тодор Вујасиноеић, с. р. 

Сагласан, 
Министар рада, 

У Љубио АЈЈСОВ, с. р. 
II I ијмјииакши" '' " 14 I ' ' -

Р Е Ш Е Њ А 
На основу чл. 47 Закона о државним с л у ж б е н а 

цима, чл. 23 и 25 Основне уредбе о прнад^ежнсстима 
са,везних државних слулсбеннка и сагласности Прет-
седник Владе ФНРЈ пере. бр. 1561 од 11 маја 1949 
године. 

р е ш а в а м 
да се Поткоњак Милан, досадашњи помоћник Ми-

нистра дрвне индустрије Народне Републике Босне 
и Херцеговине, преузме и постави за помоћника Ми-
нистра шумарства ФНРЈ. 

Пере. бр. 904 
14 маја 1949 год.ине 

Београд 
Министар шумарства, 

др Васо Чубриловић, с. р, 
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На основу чл. 47 Закона о државним службени. 
Дима и сагласности Претседника Владе ФНРЈ нере. 
број 1749 од 2 јуна 1949 године 

р е ш а в а м 
да се Ковачевић Раде, досадашњи помоћник Ми-

нистра трговине и снабдевања ФНРЈ, постави за по-
моћника Министра финансија ФНРЈ. 

Пере бр. 1731 
6 јуна 1949 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевиђ, с, р. 

Решењем Министра спољне трговине ФНРЈ бр. 
2398/49, разрешен је досадашње дужности Дивић Сто-
јан, трговински изасланик Министарства спољне трго-
вине ФНРЈ у Бугарској. 

Решењем Министра лаке индустрије ФНРЈ бр. 
2021/49, разрешен је досадашње дужности Путник Ра-
домир, директор фабрике уља у изградњи "Обрено-
вац". 

О Д Л И К О В А Н 
На; основу члана 2 Закона о орденима и меда-

љама, а на предлог Врховног Команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Нар-одне скупштине Феде-
ративне Народне Републике Југ осл азије 

р е ш и о ј е 
да се за пок авалу храброст, осведочени рад на 

остварењу братства и једанств-а међу нашим маро-
дима, умешност у командова њу и стечене заслуге 
за народ у току н вредно осл о-бод ил ечке борбе одли-
кују 

ОРЕДНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
потпукодогаци: КресојТевић Милета Бранко. Но-

ваковић Раниелава Миодраг а Паповић Николе Бсп-
ри слад ј 

и ма.ари: Божић Матије Јосип, Муси Фрањ? Ру^ 
дол ф, Стоја-новић Милана Драгутин и Водушек Фран ' 
да Фердо; ! 

капетани: Лончар Николе Ђуро, Комленић Симе 
Проко, Купрешамин Ђуре Илија, Обрадовић Милен-
ка Драгомир н Узелац Јове Стево; 
ј поручници: Бубле Анте Иван, Црн-о-мар ковић Ви-
'(да Светозар, Галић Г.авр1а1на Лада?, Храбар Грга 
'Јозо, Келечевић Вида Богдан, Ковачевић Луке Јо-
сип, Недо клан Ивана Иван, Ласкаш Сакрила Саво, 
Симић Стевана Саво. Стан-ић Јована Пав^о, Шо бот 
Петра Илија., Влаиоављевић Андрије 'Јово и Жарков 
сић Луке Живко; 
1 п. поручници Драгосавац Николе Милан, Ерцег, 
Лазе Васо, Граховац Даде Богдан, Кусић Ива-на Ђуч 
ро, Паповић Дмитра (Миле, Стојковић Милана Пе-
тар, Вуковић Николе (Бланко, Злоног.а Лазе Ђуро и 
Ждерић Ник-оле Ивица; 
! Заставници: П ј ев. ац (Милића Војин и Полимлц Ми-
лана Милутин. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
п. (пуковник Симовић Милорада Милан; 
мајори: Боровинић Милосава Љубо, Калушевић1 

Лазара Љубинко, Кр-ајишић Сл-авка Ни.кола. Мишче-
вић Петра С н с д Неклин Симеона Иво, Новић Ра-

дована Радован, Рончевић Милана Никола, Ускоко-
вић. Луке Здравко и Зетковић Фрање Ратимир; 

капетани: Ахм-ић Ибрахима Сал-чи, Бајић Дамја-
на Светозар. Бањ?ц Јосипа Ђуро, Бјелаша Тодора 
Велиша, Блануша Виктора Милан, Хераковић М. Ни-
кица, Ивановић Тиодора Ду-шан, Јордан Франца 
Франц, Келебудз Радована Никола, Комадина Др-а). 
го-ммра Милан, Матох Ивана Антон. Николић Вла-
д и с а в Мил-осав, Пав-ковић Ђорђа Никола, Перић 
Маркс Јоже, Радоичић Миле Пајо, Савчић Петра Ни-
кола, Станисавље-вић Жарка Стев-ан, Стакић Мане 
Ђуро, Тарбук П-етра Никола. Васиљевић Симе Мир-
ко, Вигњевић Стеве Петар, Врбан Ловре Јосип, В у 
јанић Лазе Петар, Вукобр-ат Јована. Драган и Здје-
дар Богдана Милан; 

поручници: Ба-лабан Милана Јов-ан, Бјелица Ни-
коле Здр-авко, Бодловић Кузме Антун, Бр-ало Муја 
Филип, Начић Милов аћа Ђуро, Черне Јоже Фрањо, 
Доронтић Ник-оле Сав-о, Ђурђевић Давида' Мил-ан, Ка-
ран Сте,ве Стево, К-о-лунџија Ђурђа Драго, Комадина 
Станка Душан, Кончар Ристе Милош, Ковачевић Лу-
ке Јасин, Кушанић Ив.ана Иван, Латиновић Пере Ми-
ле, Лончар Павла' Јоаа1н, Маљковић Ђу.ре Мићо, Ма-
ријанац Ђур-е Станко, Медић Миле Стево, Михајло-
вић Васе Ђура, Никш,и-ћ Ђуре1 Ђуро, Новако-вић Миле 
Драго, Обрадовић Петра Ђуро, Печен ЈЖ Матије Ма-
тија, Петровић Јована! Раде, П а л и ц а Јосипа Иван, 
Покрајац Миле Саво, Принцип! Лазара Милан, Прпић' 
Милана Душанка, Родић Стеве Ђуро-, Слијепчевић 
Да-вида Стево. Станић Гсвре Сто-јан, Ступар Дане 
Илиј-а Сабић Никол-е Чед-омир. и Велимир Стојана 
Цвијо; 

п. .поручници: Бећа-новић Михајла Ђорђе, Дра-
гојевић Марка Душа-н, Фу кус Ивана Иван,- Грах ек 
Антона Јоже, Хил и-ћ-Ку бур ић Илије Дара, Ивић Ђу-
ре Перо, Јерковић Влада Младенко, Јурић Марка 
Драгутин, Каџва(ња Раде Душан, Кн-ав-с Јо-жефа Луд-
вик, Кнежевић Тодора Никола, Ко гар аш Петра Симо, 
Мачешић Милана Никола, Маринковић Душана Све-
тао, Миленковић Стеве Милан, Милошевић Лаве Бог-
дан, Нико-лић-Нветмовић Сава Меланија. Ожеговић 
Глише Миљан, Па-уч Ирана Никол-а, Совиљ Ђур-е Или-
ја, Шиљегошћ Љубо-мира Душан, Тепшић Петра 
Ђуро, Томашевић Симе Милић, Уршић Винка Антон, 
Вучковић Остоје Бранко, Вујановић Миле- Чедомир и 
Злонога Лаве Ђуро; 

аа-ставници: Богдановић Лаве Милан, Мацановић 
Миле Перо, Полимац Милана Милутин, Скенџић Јав-
н и ј е Илија и Скенџић Ђуре Милан. 

I ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ Ш РЕДА: 
! поручн-ик Цвијановић Сто-јана Војо; 
! мајор Грубишић Миховила Миле; 
' капетани: Лончар Николе Ђура и Туркаљ Ивана 
Посин. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
капетани: Бајчета Ћирк,а Недељко, Чеб.рон Ј-о-

жефа Рихард, Гар апић Данијела Даниј-ел, Гудевски 
'Стојчев Пецо, Јордан Адалберта Серђенко. Сарај-
лић Асима Мухарем. Шврака Мате Антон, ТуркаЉ 
Ивана Јосип и Вуковић Вјеко-слав^ Вјекослав; 

-поручници: Бајић Стев-ана Марко', Црномарко-зић' 
Вида Светозар, Драгутин Мирка Мирко, Гргдна То-
ме Рудолф, Идц Стефана Јоже, Илијаз Ало е-а Ја-
нез, Ков'ачевић Луке Јосип, П о с т и ш Хуге Хуго и 
Жарковић Луке Жи-вко; 

п. поручници: Финц Јозе Стане, Гержељ Ивана 
Руди1, К-свачевић Ђорђа Јово, Корман Петра Ст јепан 
Кувељић Јована Бранко, Матаија Грге Бра.нко, Ми-
лановић Стојана Никола-, Павић Стјепана Станко, 
Платиша А1иливоја Богдан, Ријавец Алојза) Стане, 
Сертић Станка Фрањо, Сивец Јан-еза- Игнац, Стан-
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кодак Мил ги а Живан, Ст-ојковић Живадина Борисав, 
Тинтор Мил.ана Перица, Басарић Николе Зора, Бу-
келић Вуја Милош, Вуковић Николе 'Вранке- и Жу-
пани ић Петра Анте; 

заставници': Арс ини јевић Илије Живомир, Бенин 
Ивана Антон, Чанета Мате Мирко, Челебић Опита 
Хенан, Дробњак Милан-а Новица, Ђорђевић Хр али-
је ава Радован, Генераловић Милоша Милош, Главаше-
вић Сав-е Боривоје, Грба (Милане Петар, Гречић Јо-
сипа Станк, Херцег Балша Никола, Хуљев Антин 
Марин, Ив ач ев ић Ивана Стјепан, Ју р о ш ћ Шим-а Јер-
ко, Каришик Стевана Славко-, Кнежевић Јована То-
дор, Крајиновић Димитрија Стојан, Краљевић Петра 
Јурај , Мајер Јурај-а Мирко, Мара)с Динка Петар, 
'Марић Милана Благоја, Милачић Марка Светозар, 
!Могић Ивана Марко, Навалушић Марка Војин, Панаг 
зовски Петра Никола, Павличевић Крсте Вуко, Пеја-
ковић Станка Стојан, Петров Анте Симе, Савич Пејг 
Недељко, С ард ар еви ћ Илије Давор, СтафидоЕСКи 
Косте Ђоко, Стан и в к о в и ћ Миле Дмитар, Станковић 
Вуксана Милисав, Стојан Мата Јосип, Огртачић Ив-а-
на Анте, Шкорић Илије Вујо, Шошкић Милета Не-
дељко, Штојс Јоже та Владо, Шумрда- Антона Франц, 
Те стен Антона Антон, Узелац Ивана Томо. Вељковић 
'Димитрија Александар, Врбаиц Фрање Ђуро, Вртлар 
Мате Спиро, Вучковић Лаве Бранко, Вујановић Ми-
лића Гојко, Зрнић Марка Миленко. Злобан Домини-
ка Станко, Живковић Божа Анте, Жувела Јуре Јура ј 
и Жижић Васе Ђуро; 

во'Ј1 службеник Хајдуковић Јов-ана Невенка!. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: """ 
мајори: Јечменица Јовице Предраг и Кљајић 

'Сава Василије; 
капетани: Бајчета Ћирка; Недељко, Бојко-вић На-

ке Цер тасо, Голубовић Драгомира' Јован, Јовановић 
Пркосе Миодраг, Л здере ви ћ Драгаша Љубиша Ојда-
нић Милића Нешко, Прибанић Шана Јуре, Ратковић 
Павла Јован, Ристић Николе Бранислав., Стевић Сте-
вана Светозар, Шпановић Јефте Саво и Шпицгегћ Ми-
јин Михајло; 
; поручници: Бајић Стевана Марко, Бартел Марка 
Габријел, -Брвар Франца Дамњан, Бушљегга Ивана 
Серђо, Четника вић Пиша Милош, Драгосављевић 
Петра Ђуро, Фаљгељ Валентина Франц, Гргдна Томе 
Рудолф, Лучић Алексе Момчило и Вранеш Мирка 
Гл иго; 

потпоручници: Боговац Марка Урош, Болић Ђуре 
Симо, Чкалевоки Николе Диме, Драгосавац Николе 
'Милан, Ђекић Јована Милан, Фукс Ивана Иван. Иве-
тић Марка Јован, -Ко ч ев ар Михајла Франц, Лазић 
'Десимира Душан, Мељников Михајла Михајло, Ми-
тровић Андрије Милан, Младеновић Војислава Ми-
рослав, Мрђеновић Ђуре Гојко, Мук-ао Симе Даница; 
Оман Јозефа Иван, Пејчић Милоја Витомир, Перовић 
,Трипка Андрија, Ријачец Алојза Стане, Ступар Ми-
хајла Др алги, Тимилијић Првула Миодраг, Тодоро-
вић Лазара Србислав, Вучић Мате Иван и Вучичевић 
Велимира Љубиша; 

заставници: Ормарић Дује Мирко, Ђурић Мило-
ша Божо, Чабрило Јове Светозар, Ђорђевић Петра 
Сретен, Голуб Грге Анте, Прљевић Антуна Ђуро, 
Херцег Балда Никола, Јоветић Луке Ристо, Миновић 
Пандора Милоје, Пејовић Ђуре Саво. Петак Ивана 
Пусте, Петровић Петра Јсоо, Радоњић Милована Лу-
из, Радош Стевана Милан, Савић Паја Недељко, Се-
кулић Илије Бранко, Станчић Ивана Алвин, Стекол-
киков Василија Бенедикт, Стојановски Крсте Петко, 
Шантић Јосипа Ив зи, Трајковић Јована Најдан, Вра-
нић Саве Душан, Вујановић Милића гојко, Вуканов 
вић Стојана Чедомир, Вукелић Мила Марко и Зрнић 
Дмитра Илија; 

БОЈ. службеници: Еилкић Ахмета Мирза, Марсе-
нић Ђуре Бланка. Младеновић Милана Добривоје 
и Може Ивана) Антон. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
вастгвник Дорник Антона Мирослав; : 
сој . службеник Прибић Лазара Мишо. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
сој . службеници: Бартуловић Ив'ана Олга, Ђурић 

Николе Бранко. Карић Живојина! Јованка, Миловано-
вић Божидара Радмила!, Живковић Богосава Драги-
ша и Стефановић Мирка Радивој. 

Бр. 65 
27 април-а) 1949 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На основу чл. 2 Закона 0 орденима и медаљама, 
а на предлог Врховног команданта оружаних снага 
ФНРЈ, Президијум Народна скупштине Федервтивне 
Народне Републике Југослав ије 

р е ш и о ј е 
да се за показану хра,брост, осведочени рад на 

Остварењу братства и јединства међу нашим наро-
дима и стечена заслуге на народ у товсу нар одно-
се ло боди ла^ке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
рез. мајор Мирковић Ђуре Илија'; 
рез. капетан Мартиновић Нике Илија; 
рез. поручници: Чокорило Саве Во.јин, Ђаконо-

вић Ника Јован. Пајовић Радивоја Илија и Вујичић 
Новице Вељко; 

рез. нотно ручник Мариновић Јована Блажо; 
рез. заставник Сундић Трипка Јоле; 
вој . обвез-ници: Бакоч Андрије Душан и Вујовић 

Марка Томаш. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
рез. капетан Марковић Благоја Лабуд; 
рез. поручник Чокорило Сава Војин. 

ОРДЕНО,М ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. поручници: Бановић Ђоке Лука, Чокорило 

Сава Војин и Ђуровић Луке Андрија; 
рез. потпоручници: Ераковић Ђорђија Новица и 

Ивановић Војина Раде; 
ној. обвезник Томановић Милов-ана 1 ојко. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
рез. потпоручници: Алексић Сава Богдан, Ђуро-

вић Луке Андрија, КалуђероЕић Стеве Петар. Копри-
вица Јефте Арсо и Лабовић Ђури Станише-; 

рез, потпору чи ик Радовић Бошка Видо; 
рез. поручници: Стојановић Или ЈВ Љубомир 

и Зековић Грујице Илија; 
рез. пота оручн и-ци: Ераковић Ђорђије Новица, 

Ивановић Војина Раде Лалићевић Томе Дамјан, Ноч 
повић Марка Саво и Радоњић М.-рка Сав-о; 

рр^. заста.вници: Аџић Божа Милан. Бојовић Лу-
кз Миј-гл. Ба-бовић М-илкћа Божидар, Бакић Уоош-а 
Владо, Ђуриђанин Том,а До брзе ин. Јововић Паре 
Боро, Јовановић Мил з-на Томо, Ј , кановић Васа Лука, 
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Јанушеви Стевана М-ил ик а, Јовановић Милинка Ра-
досав, Кр-ун-ић Јакова Гаврило, Лончар Милије Но-
вак, Маројевић Милована Драгутин, Масловарић Ра-
доша Милован, Матановић Јована Блажо, Мировић 
Милича Раде, Марковић Баја Периша, Николић Бла-
жа Гаврило, Половић Спасоја Насто, Перовић Сима 
Благота!, Радоњић Петра 'Бранко, Радовић Радоја 
С-им!Л Тодоровић Вукова Љубица и Вујичић Перка 
Пајо; 

рез. ст. водник Радојевић Сола Јаков': 
рез. в-одници' Бабић Стевана Радосав, Лалић 

Радоње Мина, Логоа ић Стојана Раско и Вулетић 
Ивана Душан; 

рез. мл. водник Тулић Цана Идриз; 
рез. десетар Николић Н и к ш е Павле; 
во), обвезници: Алексић Рад,осава Војин, Аса-

новић Нота Никола!, Божовић Петка! Васиљ, Бојовић' 
Драгише Радомир, Булајић Милића Петар, Банко-
вић Мусин Перо, Бојовић Марка Благоје, Бановић 
Ђока! Саво, Бг-кић Миладина Мило, Балевић Ву кича 
Голуб, Брајевић Живка Милутин, Четков,ић Милен 
Андрија, Чворовић Трипка Јован, Делетић Милоша 
Мик ета, Давидовић Лаза Ссво, Ђерковић Божина 
Милић, Ђорђевић Ђорђа Томо, Ђековић Крсте Јо-
ван, Ђуровић Радула Бојан, Ђу рашевић Симов Ан-
дрија, Гарчевић Радисава Томо, Губеринић Мирка 
Мил-ош-Гашо, Хот Реџа Хакија, Јиришно Франћеска 
Кари ело, Казан опра Пере Јоко, Кукаљ Радоња Арса, 
Киковић Стојана Вукман, Кадрић Велимира Миомир, 
Кекић Р а д о с н а Војин, Калу Церовић Мили Јово, 
Казаиапра Спира Марко, Кујаца Ристе Стево, Куља-
ла М а р ш Видо, Лучић Сима Јован, Миловић Васа 
Радомир, Миловић Лазара Ђуро; Миловић Милића 
Васиљ, Миловић Саве Васо, Мартиновић Никете Ђу-
ро, Матановић Луке Јован, Мичозић Тома Лека, 
Никочевић Осман,а Шемо,Петровић Јовама Милутин, 
Пе1 јамо Е,И ћ Луке Шиј-а, Нур лија Сава Илија, Радено-
вић Обрада Радомир, Шошкић Антонија Владимир, 
Томановић Милована Гојко, Томовић Рада Милени, 
Томић Михајла Дуња, Војводић Бошка Раде. Вој-
нић Марка Бошко, Вујичић Митра Ђорђија и Зеко-
вић Нов-а Ђак ек. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

рез. потпору чи ицн: Поповић Марка Саво и Ра-
довић Бошка Видо; 

рез. заставници: Боговић Луке Мијат, Јовановић 
Милана Томоц Јодавић Пере Боро, Коџудоаић Радо-
сава Душан, Крунић Ј,акова Гаврило, Маројевић Ми-
лована Драгутин. Масловарић Р а д и ч а Милован, Ма-
тановић Јована Блажо, Поповић Спасоја Насто!, Ра-
довић Маринка Миња, Сундић Трипка Јоле, Тома-
шевић Миша Ђоко и Вујичић Перка Пеја; 

рез. ст. водни-ци: Ковачевић Станка Љубо, По-
повић Мише Стево, Радојевић Сола Јаков и Вујичић 
Тома М,иливоје; 

рез. вод-ници: Пс г.-ев ић Стојана Раско, Вулетић 
Ива-на Душки и Никчевић Радосава Ни кац; 

рез. д-е-сетар Обландић Сава Велимир; 
! р-ез. водник Бе,ктешевић Мухарема Хако; 

вој. о-бвезници: (Божовић Петка Васиљ. Бојовић 
Драгише Рад-омир, Бакоч Андрије Душан, Булајић 
Милића Петар, Богојевић Петра Душ,ан, Дра певић 
Пере Драг-о, Живановић Стевана Зорка, Ђуровић 
Ђуре Јованка, Ђ-ерко-вић Божина Ми-лић. Ђурђевић 
Радоице Милисаву Ераковић Гојка Тодор, Групковић 
Радована Ристо, Гарчевић Радисава Томо, Горано-
вић Новака! Филрго, Јововић Милете Ђоле, Ј ир ит амо 
Франћеска Кар мел о, Јањичић Паја Андрија, Коваче-
вић Станка Божо, Каванегра Пере Јока-, Кукаљ Ра-
доња Арсо, Ковачевић Андрије Мијо, Канкарас Ми-

лутина Бошко, Лалић Рад,оње Ми-на, Мирковић Ми-
тра Видоје, Миловић Васе Радо-мир. Ми-тровић Рада 
Ђуро МасоЕић Васа Алексија, Матовић Арса Мили-
сав, Павлов,ић Митре,з Саво, Порезић Муја Суљо. 
Пот. вип Панта Милисав, Поповић Мирка Вуко По-
пов,ић Милана Ново, По-повић Радована Мирко,' Пе-
ро-вић Николе Рада, Раденовић Илије Миладин Ра-
девић Милован-а Рашић, Стевовић Плин Крсто, 'Шу-
ћур Тејл,ора Крсто. Вујачић Симе Ј-ова.н, Вујичић 
ђоке Милорад, Вујовић Марка Тамаш, Вујичић Са-
в-е Гајо, Зоговић Вукашина Влади-мир, Зечевић То-
д-ор-а- Блажо и Але-ксић Радосава Војин. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 

рез. заставници; Карађиновић Душана Крсто, 
Медојевић Јована Душан, Радуловић Ђ-уре Марко 
и Зен-овић Сима Спасо; 

рез. ст. водници: Ђукановић Бож-а, Милутин, Ко-
вачеви-ћ Станка Љубо и Шаб,ан Ива БОЈКО; 

рез. водници-: Банићевић Благоја Радован Бак-
теш,ев,ић Мухарема Хако, Кнежевић Стевана' Миси 
дра-г и Ковачевић Риста Блажо; 

рез. мл. водници: Бесаровић Исла,ма Мустафа, 
Ивановић Мираша Крсто, Николић Трипка Лађар, 
Поповић Ник,оле Стегао, Тешанов,ић Митр,ов Обрад и 
Тоскић Реџ-епа На,зим; 

рез. 'десета,ри: Орландић Са-ве Велимир и Вуко-
тић С-ава Мима; 

всЈ. обве,зниц-и: Андрић Ап др ин Марко, Баџуоа,ић 
Јаше Вајс ел, Бецић Ђура Вукица. Бјелица Ђока Ми-
лан,, Бошковић Голуба Мирков Булајић Николе Ђ-ор-
ђо, Булајић Мата Јован, Дрљан Дур-а Хасан, Ђор-
ђев,ић Ђорђије Драго, Ђурђевац Милоша Павле. Ђу-
кан-овић Голуба- Петар, Ђука,новић Милов,ана, М,илин-
ко, Ђуричић Ва,са Никола, Ђорђеви-ћ Ваша Радивоје, 
Ерак,овић Гојка Тодор, Ераковић Мирк-а Перо, Гла-
вичић Мана Душан, Горановић Т-одора Радоса,в, 
Хот Се,ца Та,хир, Јев,рић Јосифа Јевра^ Јасовић Ми-
лете Ђоле, Ја-блан Сава Марко, Јакшић ,Благој,а Сте-
ван, Кузман Ђура Љубо, Ковач-еви-ћ Ставка Божо-, 
Ко-вачевић Николе Видак, Ков,ачевић Николе Јосо, 
Лекић Ива Ристо, Мировић Павла Рај-ко, Мијовић 
Р,адоја- Са,в,а, Мустафатић Хаосе Омер, М,иџор Митра 
Јово, Милу т-инк: ви,ћ Марка Стево, Медан Ил ив,ов Ду-
шан, Миџор Блажа Сав-о. Мирков,ић Митра В,идоје, 
Мумов-ић Р,ада Вуко, Миловић Трипка Стојан. Ми-
ловић Саве Об-р-ен-, Н и к а ч е в и ћ Рама Иб,ра-хим, Нико-
в и ћ Раде Илија, Нерић Милована Ђ.уро, Одаловић 
Ће тка Милан. Папов,ић Станков Блажо, Павл-овић 
Митра Саво,, Перовић Пера- Јово, Рађеновић Из,а Ђу-
ро, Раичевић Ђура Иво, Раичевић Д-ушана Алексан-
дар,. Радон,чић Ра,ма Салих, Раденов-ић Илије Мил,а-
дин, Рздушиновић Је-ла Владимир. Павловић Стев-е 
Нико, Савовић Јо-вана Никола, Стоја-но-вић Лазара 
Пете,р, Си,ма,нић Марку Вујо, Тепав,чевић Ненада Кр-
сто,, Улема-Миловић Сте,ве Даница-, Вукајлов,ић Ра-
дисава Вука-јло, Вуковић Марк,а Нико ,н Вучуревић 
Ђура Ник-о; 

рез. водник Булајић Вула Га-врилов 
вој. обвезници: Вучетић Мил-оша П,е-тар, Вујичић 

Гојка Миливоје, Вукчевић Ла,з-ар,а Бабица-, Зечевић 
Ива,н Душан и Зе,ковић Сима Крсто. 

Бр. 68 
27 а,прила! 1949 годи,не 

Бео,град 
Секретар, Претседник, 

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



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

из с л у ж б е н и х листова 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЦРНЕ ГОРЕ 

"Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 15 од 31 маја 1949 године објављује: 

Правилник о платама по ефекту рада и премиским 
додацима државних службеника запослених на про-
јектоваљу; 

Упутство о сузбијању губара; 
Упутство о сузбијању поткорњака. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" у, 
броју 27 од 6 јуна 1949 године објављује: 

Указ о проглашењу државног привредног преду-
зећа хотел-ресторан "Зеленгора" у Аранђелову за 
предузеће републичког значаја; 

Уредбу о Главној дирекцији дрвне идустрије; 
Уредбу о оснивању Главне дирекције тровинских 

предузећа за трговину на велико и Главне дирекције 
народних магазина; 

Уредбу о привременој мобилизацији приватних 
сточних запрега и запрежних возила за потребе гра-
ђевиџарства; 

Наредбу о допуни Наредбе о начину прикупљања 
животињских длака; 

Наредбу о привременом мобилисању приватних 
пловних објеката;. 

Упутство о одређивању рејона за обавезну испо-
руку млека и млечних производе, о условима квали^ 
тета млека и начину задуживања газдинства. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

"Службен весник Народне Републике Македоније" 
у броју 11 од 3 јуна 1949 године објављује: 

Одлуку Народног собрања Народне Републике 
Македонке о потврди уредаба које је Влада Народне 
Републике Македоније донела у времену од 20 новем-
бра 1948 године до 15 априла 1949 године; 

Уредбу о оснивању и раду Института за памук 
при Министарству пољопривреде; 

Решење о минималном контном плану за државна 
индустриска произвођача предузећа локалног зна-
чаја; 

Решење о проценту који ће уплаћивати државна 
индустрија произвођача предузећа локалног значаја 
у централни фонд административно-оперативног руко-
водиоца из средстава Фонда руководства; 

Правилник о организацији и раду ученичких до-
мова при економским техникумима; 

Правилник о држању и испаши савских коза. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

"Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цегсвине" у броју 23 од 9 јуна 1949 године објављује: 

Правилник о приправничкој служби, стручним ис-
питима и курсевима у финансиској струци; 

Правилник о полагању завршног испита у шко-
лама за ученике у трговини; 

Правилник о измени Правилника о полагању при-
ватних и допунских испита у средњим трговачким 
школама; 

Наредбу о пријави и евиденцији квалификованиж 
и полуквалификованих грађевинских радника; 

Решење о предметима и програму стручног дела 
испита приправник из ресора Министарства право-
суђа Народне Републике Босне и Херцегових. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
"Урадни лист Народне Републике Словеније", у 

броју 19 од 14 јуна 1949 године објављује'. 
Указ о преносу надлежности, одређених законима 

Народне Републике Словеније, на обласне народне 
одборе; 

Уредбу о пословима, који су били прописима 
Владе Народне Републике Словеније у надлежности 
рспубличких и локалних државних органа, а који пре-
лазе у надлежност обласних народних одбора; 

Уредбу о школским вртовима; 
Наредбу о потврди завршних рачуна државних 

привредних предузећа локалног значаја за 1948 го-
дину; 

Наредбу о пореским стопама за одређивање по-
реза на доходак задруга и задругара, занатских га-
здинства и других занимања и имовине; 

Наредбу о извршењу Уредбе о издавању лекар-
ских уверења; 

Упутство за састављање, преглед и потврду завр-
шних рачуна државних привредних предузећа локал-
ног значаја еа 1948 годину; 

Решење о амортизационим стопама државних ин-
дустриских произвођача! предузећа локалног значаја 
и о расподели амортизације између општег државног 
%Мортизационог фонда и амортизационог . фонда ло-
калних индустриских предузећа еа 1949 годину. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Стр ама 
466. Указ о одређивању државних привредних 

предузећа локалног значаја угљенокопа 
„Радаково", „Клопче" и „Поље" за преду-
зећа општедржавног значаја — 829 

467. Правилник о премиским додацима службе-
ника ИНДУСТРИЈСКИХ предузећа савезног зна-
чаја запослених у производњи 829 

468. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о поштанским жиговима — 833 

469. Упутство за примену Правилника о пре-
м и с о м додацима службеника индустри-
ских предузећа савезног значаја запосле-
них у производњи 833 

470. Упутство о примени коригованих крупних 
показатеља за 1949 годину — — 835 

471. Опште упутство о пријављивању, прегле-
ду, лечењу и евиденцији болесника обо-
лелих од полних болести — — — 836 

472. Наредба о распореду звања правне струке 
у врсте 838 

473. Наредба о увођењу књижица за исплату 
цнвалиднине (инвалидске књижице) 839 

474. Решене о одређивању пољопривредни? 
производа који ће се куповати по одре-
ђеним државним ценама (везаним ценама) 839 

475. Решење о увођењу образаца уговора о 
раду у ресору Министарства железница 
ФНРЈ 840 

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

Југословенског штампарског предузећа, Београд 


