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578. 
На основу чл. 40 у вези чл. 14 Закона о петого-

дИф^ем,плану развитка народне привреде Федера-
л н е Народне Републике Југославије у годинама 
1^47-^-1051, Влада ФНРЈ, на предлог Министра—Прет-
е ш к а Комитета за заштиту народног здравља Владе 
ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ОБАВЕ-

ЗНОЈ СЛУЖБИ ЛЕКАРА У ДРЖАВНИМ 
ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА 

Члан 1 
У Уредби о обавезној служби лекара у државним 

здравствених установама („Службени лист ФНРЈ" бр. 
Ш4У) члан 1 мења се и гласи: 

„Сви лекари су обавезни да по завршеном шко-
доврњу на медицинском или стоматолошком факул-
тету проведу у државној служби две године". 

Члан 2 
У члану Џ став 1, уместо речи „по обављеном 

станку" стабљају се речи „по завршеном школовању". 

Члан 3 
Иза члана 7 додаје се нов члан 7а који гласи: 
„Казном поправног рада до три месеца или нов-

чаном казном до 50.000 цинара казниће се лекар: 
у 1) који се у року од 30 дана по завршеном шко-

ловању не пријави Комитету за заштиту народног 
здравља Владе ФНРЈ; 

2) који се према распореду надлежног државног 
органа у одређеном соку не јаги на дужност или који 
ову без одобрења напусти; 

3) који врши приватну праксу иако није завршио 
обаве.зну државну службу (чл 1), односно иако му 
је обављање приватне праксе .забрањено (чл. 5). 

Админнстративно-казнеии поступак по овим пре-
кршајима воде н решења у првом степену доносе 
Министри, народног здравља народних република по 
прописима Основног закона о прекршајима". 

Члан 4 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу Федеративке Народне Републике 
Југославије". 

1 августа 1949 године 
Београд -

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар — ПретседЈ ик 
Комитета за заштиту народног здравља 

Владе ФНРЈ, 
др Павле Грегорић. р. 

574. 
На основу чл. 11 Уредбе о баждарењу поморских 

бродова, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О БАЖДАРЕЊУ ПОМОР-
СКИХ БРОДОВА 

Члан 1 1 
Баждарење поморских бродова врше лучке капе-

таније. 
Лучке капетаније одређују дан кад ће се који брод 

баждарити. 
Баждарење бродова у Федеративној Народној Ре-

публици Југославен врши се по систему и методу 
предвиђеном у Правилнику о начину мерења и изра-
чунавања регистарске запремине код баждарења по-
морских бродова. 

Члан 2 ' I 
Техничке радње баждарења — премеравање бро-

дова и израчунавање регистарске запремине брода — 
врше службеници лучких капетанија и њима подређе-
них лучких испостава, као и други за то оспосоољени 
службеници из ресора Министарства поморства ФНРЈ. 

Надлежна дирекција лука решава о томе који ће 
од службеника оспособљених за баждарење бити 
овлашћени за руковздиоце баждарења бродова и до 
које тонаже. 

За сваки конкретни случај, а с обзиром на врсту 
и величину брода, надлежна лучка капетанија одређује 
службенике који "ће вршити баждарење и службеника 
овлашећног у смислу предњег става који ће руково-
дити баждарењем. 

За баждарења брода са једном или више палуба 
одређују се најмање два службеника-баждара, а еа 
брод без палубе један службеник-баждар. 

Ако је потребно, надлежна дирекција лука може 
одредити за баждарење брода и службенике баждаре 
са подручја друге лучке капетаније или друге за то 
оспособљене службенике из ресора Министарства по-
морства ФНРЈ. 

Члан 3 
Ако је нови брод грађен у домаћем бродогради-

лишту, руководилац бродрградилишта и бродарско 
предузеће односно бродовласник дужни су о, дану 
поринућа брода претходно известити надлежну лучку 
капетанију. Бродарске предузеће односно бродовла-
сник дужни су једновремено затражити и баждарење 
брода. 

Члан 4 
Ако је брод набављен у иностранству, баждарићв 

се у случају неопходна потребе у земљи у којој је 
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набављен. Сведоџба о баждарењу таквог брела издата 
по иностраним прописима важиће док брод не стигне 
у луку Федеративне Народне Републике Југославије. 

Чим брод набављен у иностранству стигне у домаћу 
луку, дужно је бродарско предузеће односни бродо-
власник или заповедник брода затражити од надлежне 
лучке капетаније његово баждарење. У оправданим 
случајевима може Министарство поморства ФНРЈ 
дозволити да такав брод, за извесно време, употре-
бљава инострану сведоџбу о баждарењу. 

Члан 5 
Ако се у земљи или иностранству изврше на до-

маћем или страном броду какве преправке услед којих 
су настале промене у раније утврђеној запремини, -брод 
мора бити поново баждарен, изузев ако је преправка и 
поновно баждарење страног брода обављено у држави 
која, под условом реципроцитета, признаје баждарење 
извршено у Федеративној Народној Републици Југо-
славен и ако је то баждарење у иностранству извр-
шено по систему признатом у Федеративној Народној 
Републици Југославији. 

Бродарске предузеће односно бродовласник или 
заповедник, брода дужни су о свакој преправци брода 
пре завршетка радова односно чим брод стигне из 
иностранства у домаћу луку, обавестити надлежну луч-
ку капетанију и затражити поновно баждарење брода. 

Поновно баждарење може бити извршено у целини 
или делимично, о чему одлучује руководилац лучке 
капетаније, која врши баждарење, имајући у виду извр-
шене преправке. 

Сведоџба о баждарењу, Ч И Ј И су подаци о запреми-
ни брода услед извршених преправи1! постали нетачни, 
губи своју важност. Руководилац ЛЈ .ке капетаније мо-
же броду који има "-акву сведоџбу о баждарењу за-
бранити напуштање луке док се не изврши поновно 
баждарење. 

- Члан б 
Ако се баждари брод који је без терета, морају се 

на захтев службеника који руководи баждарењем пот-
пуно испразнити сва бродска .спремишта, тенкови и 
дводна и не сме се, без његове дозволе, ништа крцати 
у још непремерене просторије. . / 

Члан 7 
Службеници који су обавили баждарење брода 

састављају и потписују баждарски елаборат. 
Баждарски елаборат је званичан доказ о Изврше-

ном баждарењу и израчунатој запремини брода. Ба-
ж д а р е н елаборат се чува код лучке капетаније која је 
извршила баждарење односног брода. 

Члан 8 
После састава и потписа баждарског елабората, 

службеник који је руководио баждарењем саставља и 
потписује два истоветна примерка сведоџбе о бажда-
рењу. Сведоџба о баждарењу сачиниће се на домаћем 
и енглеском језику. Оба ова примерка обележавају 
се 'редним бројем регистра издатих сведоџби о ба-
ждарењу, који води односна лучка капетанија, као и 
бројем њеног деловодног протокола. Оба примерка 
потписује и руководилац лучке капетаније стављајући 
уз евој потпис и печат лучке капетаније. 

Један примерак сведоџбе о баждарењу, по прет-
ходној наплати баждарење накнаде и евентуалних пут-
них трошкова и такса, предаје се ономе ко је тражио 
баждарење односно његовом заступнику, а други се 
примерак чува у архиви односне лучке капетаније. 

Сви бројеви и остали подаци у сведоџби о бажда-
рењу морају бити јасно читљиви и у њој не сме бити 
ништа прецртавано, брисано или исправљане. 

У случају неслагања оригиналних примерака све-
доџбе о баждарењу важе подаци из примерка кђји се 
чува у архиви. 1 

На тражење заинтересованих, лучка капетанија 
може издати дупликат сведоџби о баждарењу означу-
јући га видљиво ознаком „дупликат". Истоветност 
дупликата са оригиналом потврђује руководилац лучке 
капетаније. 

Члан 9 
Домаћем броду који је поновно баждарен оду-

зима се ранија сведоџба о баждарењу и прилаже ба-
ждарском елаборату поновног баждарења. 

Ако. је поновно баждарење извршено само дели-
мично, поводом насталих просторних промена, подаци 
садржани у ранијој сведоџби и баждарском елаборату, 
о просторима који нису измењени преносе се у нову 
сведоџбу о баждарењу и без баждарења тих простора. 

Члан 10 
Контролу над баждарењем бродова врше дирекције 

лука. 
Руководилац лучке капетаније дужан је да одмах 

по извршеном баждарењу достави надлежној дирек-
цији лука на ревизију сваки баждарски елаборат сем 
оних за бродове без палубе. Уз елаборат доставља се 
и примерак сведоџбе баждарења који се, у смислу, 
чл. 8 ст. 2 овог правилника, чува у архиви лучке ка-
петаније. По извршеној ревизији дирекција лука враћа 
баждарски елаборат лучкој капетанији а у случају по-
требе наређује поновно потпуно или делимично бажда-
рење брода. 

Дирекција лука даје лучким капетанијама потребна 
упутства у вези примењивана одредаба и правила 
баждарења, а у случају потребе, код бродова наро-
чите конструкције код којих није могуће применити 
у свему постојећа правила о баждарењу, даваће по-
требна упутства и о поступку који ће се применити. 

Члан 11 

За баждарење, сем оних која се врше по службе-
ној дужности, лучка капетанија наплаћује баждарсиу 
накнаду предвиђену у посебној тарифи. 

По службеној дужности врши се: 
а) баждарење службених бродова- (бродови за 

спасавање људских живота на мору или сигурности 
пловидбе, пилотски, светионичарски, карантенски и 
царински бродови, бродови за полагање каблова, за 
службу органа поморске управе и слично); 

б) баждарење на основу чл. 8 ст. 2 Уредбе о 
баждарењу поморских бродова, кад постоји основана 
сумња да је брод нетачно баждарен. Ако се покаже 
да је брод био тачно баждарен, баждарска се накнада 
неће наплатити. 

Члан 12 4 ' . 

У сврху правилног обављања рада на лремера-
вању и израчунавањурегистарске запремине бродова 
као и евидентирања издатих сведоџби о баждарењу, 
лучке капетаније снабдеће се: 

1) потребним справама за баждарење; 
2) потребном заштитном одећом за службенике 

који врше баждарење; 
3) потребним бројем формулара баждарског ела-

бората и сведоџби о баждарењу; 
4) књигом „Регистар издатих сведоџби о бажда-

рењу" и књигом „Азбучни именик регистра издатих 
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сведоџби о баждарењу по правилу I и II Правилника 
о начину мерења и и з р а ч у н а в а ^ регистарске запре-
мине код баждарења поморских бродова". 

Члан 13 

Казниће се новчаном ка з но м о д 5.000 до 10.000 
динама: 

а) руководилац бродоградилишта ако претходно 
не извести надлежну лучку капетанију о дану пори-
нуће новог брода; 

б) руководилац бродарског предузећа односно 
бродовласник ако претходно не извести надлежну 
лучку капетанију о дану поринуће новог брода и исто-
времено не затражи од ње да се изврши баждарење 
брода; , 

в) руководилац лучке капетаније ако дозволи бро-
ду који подлежи баждарењу по одредбама Уредбе 0 
баждарењу поморских бродова да напусти луку без 
исправне сведоџбе о баждарењу; 

г) руководилац бродарског предузећа односно за-
поведник брода који за брод, набављен у иностранству, 
употребљава, по доласку брода у Федеративну На-
родну Републику Југослава^, без одобрења Мини-
старства поморства ФНРЈ, баждарску сведоџбу издану 
броду у иностранству; 

д) руководилац бродарског предузећа односно 
бродовласник ако по извршеним преправкама на броду, 
услед којих се мења запремина брода, не затражи да 
се изврши баждарење брода; 

ђ) руководилац, бродарског предузећа односно 
бродовласник, који у року од две године од дана сту-
пања на снагу овог правилника, ме прибави нове све-
доџбе баждарења за бродове предузећа односно за 
своје бродове. 

/ 0 
Члан 14 

Док довољан број службеника за вршење послова 
око баждарења не стекне квалификације које ће бити 
прописане, ове ће послове вршити службеници који су 
за њих оспособљени по досадашњим прописима. 

Члан 15 

Овај правилник ступа на снагу истовремено са 
Уредбом о баждарењу поморских бродова. 

Бр. 9451 -
6 јула 1949 године 

Београд 

Министар поморства, 
Вицко Првуловић, с. р. 

„Регистарска запремина" означује простор заузет 
целим или једним делом конструкције брода изражен 
у регистарским тонама. Регистарска тона ја јединица 
баждарске мере за запремину 'а износи 2.832 м1 од-
носно 100 енглеских кубних стопа. 

Баждарењем се утврђује бруто и нето регистар-
ска запремиб^ брода. 

„ Р е г и с т а р ^ бруто запремина" (тонажа) означује 
запремину затворених простора установљених приме-
ном одредаба чл. 4 до чл. 16 овог правилника. 

„Регистарска нето запремина" (тонажа) означује 
запремину која се добије када се од регистарске бру-
то запремине одбију запремине простора применом 
одредаба чл. 19 до чл. Џ овог правилника. 

Ни један простор не сме да буде одбијен од бру-
то регистароке запремине ако није био претходно у 
њу урачунат. 

- Члан 2 

Мерење бродова врши се на самим бродовима, а 
мере и подаци не смеју се узимати из планова или 
нацрта бродова, и ако су они најтачнији. 

Све мере потребне за баждарење израчунавају се 
у метрима и метричким деловима до друге исправ-
љене децималне бројке. Делови до половине санти-
метра не узимају се у обзир, а ако износе половину 
сантиметра или више, имају^ се рачунати као цео сан-
тиметар. ' -

п . ПОСТУПАК КОД ИЗРАЧУНАВАЊА БРУТО 
РЕГИСТАРСКИ ЗАПРЕМИНЕ 

Члан 3 

И 

Израчунавање бруто регистарске запремине бро-
дова обавља се по- следећим правилима: 

Правило I. Потпуни поступак. По овом се правилу 
баждаре празни бродови са једном или више палуба. 

Правило Ц, Скраћени поступак. По овом се пра-
вилу баждаре бродови са једном ши више палуба 
ако су делимично или потпуно крцати, или ако због 
других разлога не могу да буду баждаоени по пра-
вилу I. 

Правило III. Упрошћени поступак. По овом се пра-
вилу баждаре бродови без палубе. 

Ако је домаћи брод био баждарен по правилу Н, 
мора да буде поново баждарен по правилу 1, чим 
престане разлог због којега је био баждарен по пра-
вилу II. 

Бродарско предузеће односно бродовласник или 
заповедник брода дужан је да о томе извести писме-
ним путем надлежну лучку капетанију. 

575 . , -

На основу чл. 11 Уредбе о баждарењу поморских 
бродова, преписујем 

„ . П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ МЕРЕЊА И ИЗРАЧУНАВАЊА РЕГИ-

С Т А Р А ЗАПРЕМИНЕ КОД БАЖДАРЕЊА 
ПОМОРСКИХ БРОДОВА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

ч Члан 1 
Баждарење поморских бродова има за циљ да се 

установи њихова регистарска запремина (тонажа). 

1) Баждарење по правилу I. 
(Потпуни поступак) 

Члан 4 

Палубе 
Под палубом, у смислу овог правилника, подразу-

мева се само таква палуба која се без прекида про-
теже од прамца до крме и од једног до другог бока 
брода. Спољне палубе морају бити чврсто везане о 
бокове брода м морају имати стално причвршћену 
оплату. 

Не сматрају се палубним прекидима отвори за по-
стројења механичког погона, простори котлова, прам-
чани и крмени танк као и кофердами и експанзивни 
ровови танк-бродова. 
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Неће се сматрати да је палуба прекинута ни онда 
ако се она на становитим деловима дужине диже или 
спушта изнад или нено." "вог нивоа, ако се налази 
испод горње палубе. 

Горњом палубом сматра се највиша непрекидна 
палуба, која одговара условима одредаба става 1—3 
Сивог члана. 

Под палубом баждарења подразумева се: 
а) код бродова са једном палубом, та палубајх 
б) код бродова са две палубе, горња палуба; 
в) код бродова са три или више палуба, друга 

ВалЈОа одоздо. 

Члан 5% ' 

Мерење дужина 
„Баждарен дужина" је удаљеност између двеју 

тачака у којима се доње лице палубе баждарења са-
стаје спреда и страга у средишњем уздужном пресеку 
брода са унутарњим лицем бочних облога или ребара. 

Она се мери на горњем лицу палубе баждарења 
у равној црти између напред одређених двеју крај-
њих тачака. 

' Члан 6 

Деоба дужина 

Баждарска дужина дели се на једнаке делове пре-
ма следећој^ таблици: 
До укључиво 15 мет. на 4 једнака дела 
изнад 15 до укључиво мет.— на 6 једнаких делова 
изнад 37 до укључиво 5б мет— на 8 једнаких делова 
изнад 55 до укључиво 69 мет.— на 10 једнаких делова 
изнад 69 па даље на 12 једнаких делова 
, Ако брод ^ма прекинуто или непотпуно дв одн о, 
дужина се најпре дели на отсечке, према тачкама пре-
кидања, па се ти поједини отсеци опет деле на Јед-
наке делове према одговарајућој дужини, како је то 
прописано, у горњој таблици. 

Ако брод има непрекинуто дводно, али неједна-. 
них висина, тачке где се те висине мењају сматраће 
те као ледишта и сваки отсечак биће посебно мерен 
на споменути начин, као да је дводно прекинуто. 

Неће се, у смислу овог члана, сматрати дводном 
уздигнути тенкови н други простори намењени за ба-
ласт. Такви ће се простори укључити у бруто реги-
старску тонажу брода. 

V 
Члан 7 

Попречни пресеци г 

На сваком делишту дужине, или према потреби 
ћа сваком делишту отсечака дужине, мери се по један 
попречни пресек бр.одског простора испод палубе ба-
ждарења на следећи начин: 

А) М е р е њ е д у б и н а п о п р е ч н и х п р е с е к а 
1 Дубина попречног пресека мери хе од доњег лица 
оплате палубе баждарења до горњег руба ребренице 
уз пазмо. От ове се дубине одбија једна трећина од-
говарајућег прслука споње и средња дебљина дрве-
ног пода ако је овај непомично причвршћен,-

Ако је палуба баждарења прекинута једним грот-
лом, или на други начин, дубина ће се мерити од 
црте повучене у наставку доњег лица поменуте па-
лубе. 

Код- железних или челичних бродова подразумева 
се под горњим рубом ребренине горња ивица плоче 
ребренице. 

Код бродска са дводном, чије се дводно не може 
употребити за примање терета, намирница или горива 

тг служи само за водени баласт, дубина се мери до 
горњег лица горње оплате дводнаи ' ' 

Од овако измењених дубина одбија се једна тре-
ћина прелука споње и средња дебљина евентуално 
постављеног дрвеног пода. уколико је непомично 
причвршћен. 

За прорачун по овом ставу не могу се сматрати 
дводном крајња одељења на прамцу и крми (беак 
1апкз). Ова морају бити укључена у бруто ^ И с т а р -
ску тонажу брбда. 

Б) Д е о б а д у б и н а п о п р е ч н и х п р е с е к а 
Ако дубина' попречног пресека,, положеног по 

средини бродске дужине, није већа од 5 м, дубине 
свих попречних пресека деле се на 4 једнака дела. , 

Ако је дубина поменутог пресека већа од 5 ме-
тара, дубине свих попречних пресека деле -се на 6 
једнаких делова. 

Код бродова са дводном, чија горн?а уплата није 
водоравна, исправља се дубина попречних пресека, 
и то: 

а) код бродова са дводном, када се горња оплата 
дводна спушта од средишним према боковима, или 
у равној црти, или у конвексном луку, дубина се по-
већава за .половину уздигнућа у првом, а за ј^дну 
трећину у другом случају; 

б) код бродова са деодном, када се горња оплата 
дводна диже од средишним према боковима, или у 
равној црти, или у конкавном луку, дубина се сма-
њује за половину уздигнућа у првом, а за једну тре-
ћину у другом случају; 

в) код бродова без дводна, где се горњи рубови 
ребренице спуштају или дижу од средишни!^ према 
боковима, не примењује се поправак дубине описан 
у тачкама а) и б). 

В) М е р е њ е ш и р и н а п о п р е ч н и х п р е с ек а 

На појединим делиштима дубине сваког попреч-
ног пресека, меј)е (!е унутрашње ширине ПЈ̂ СГКЗ из-
међу нутарњих лица заштитних треница. 

Ако су заштитне т р е ш т е размакнуте, ширине се 
мере између унутарњих рубова ребара. Ако је размак 
између тржница већи од 30 сантиметара, одбија се 

4 само просечна дебљина треница, а ако размак између 
треница није већи од 30 сантиметара, одбија се цела 
дебљина треница. 

Ако су споменуте тренице размакнуте, не сме се 
ни у ком случају одбијати дебљина већа од 7 санти-
метара по сваком боку, пт према томе, ако је деб-
љина већа, вишак се убраја у ширину. 

Код железних и челичних бродова обичне кон-
струкције, који немају заштитних треница, ширине се 
мерђ до нутарњег лица ребара или угловница. 

Г) И р а ч у н а в а њ е п о в р ш и н а п о п р е ч н и х 
п р е с е к а 

Свака се ширина означује одозго према доле ред-
ним бројевима од 1 до 5, односно од 1 до 7, према 
томе да ли је односна дубина пресека раздељена на 
4 или 6 једна.ких делова. 

Ако је дубина- раздељена на 4 једнака д р а , дру-
га и четврта ширина множе се са 4, а трена Са 2 и 
ови се умношци збрајају са првом и петом ширином. 
Овај број помножен са једном трећином заједничког 
размака ширина даје површину односног попречног 
пресека у четворНим метрима. 

Ако је дубина брода раздељена у 6 једнаких де,-
лова, тада се друга, четврта и шеста ширшТа множе 
са 4, а трећа и пета са 2, затим се ови умношци са-
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бирају са првом и седлом ширином. Овај збир по-
множен са једном трећином заједничко!' размака ши-
рина, дајс површину односног попречног'пресека у 
че гнојним Метрима. 

Члан 8 

Израчунавање регистарски запремине под полубом 
баждарења 

Пошто су израчунате све површине попречних 
пресека,- прелази се на израчунавање запремине под 
палубом баждарења на следећи начин: 

Површине-попречних пресека означују се редним 
/бројевима почев од прамца до крме, и то тако да 
број 1 означује површину на .крајњој тачки дужине 
код прамца, а последњи број површину на крајњој 
тачки дужине на крми. 

Свака површина означена парним бројем множи 
се са 4, а свака површина означена са непарним бро-
јем (изузев прву и последњу) множи се са 2. Сви се 
производи сабирају са првом и последњом површи-
ном. Овај збир помножен са једном трећином зајед-
ничког размака попречних пресека даје запремину 
брода под палубом баждарења у кубним метрима. 

Ова запремина дељена са 2.832 (или множена са 
0,353) даје регистарску запремину под палубом ба-
ждарења. 

Код бродова са непотпуним дводном, прекинутих 
или неједнаких висина, запремина под палубом .ба-
ждарења израчунава се на начин који одговара горе 
описаном начину, и то одвојено за сваки Отсечак ду-
жине, на који је број раздељен према чл. 6 овог пра-
вилника. Збир свих ових појединачних запремина 
даје укупну запремину под палубом баждарења. 

Члан 9 

Бродови са три палубе 
Ако брод има три палубе, регистарска запремина 

простора између палубе баждарења и треће палубе 
(^еђупалубља) израчунава се на следећи начин: 

На половини висине између две палубе мери се 
унутрашња дужина међупалубног простора од додирне 
тачке унутрашње оплате са прамцаном статвом до 
унутрашњег руба ребара, односно до унутрашњег 
лица оплате на крми. Ова се дужина дели на исти 
број-једнаких делова, на који је била раздељена па-
луба баждарења, а према прописима чл. б овог пра-
вилника. Затим се на половини висине између две 
палубе, и то на сваком делишту дужине, укључујући 
крајње тачке на прамцу и крми, мере унутрашње ши-
рине међупалубног простора, као што' то прописује 
чл. 7 Б) овог правилника. Ове се ширине означују ред-
ним бројевима, тако да број 1 означује ширину на 
крајњој прамчевој тачки. Парне ширине множе се са 
4, а непарне (изузевши прву и последњу) са 2. Сви 
се ови производи збрајају, а збиру се додаје прва 
и последња ширина. Укупни се збир множи са јед-
ном трећином заједничког размака ледишта дужине 
и тиме се добија површина средње равнине међу-
Тталубља. 

Зап-м се мери сре-дња висина између палубе ба-
ждарења и треће палубе од доњег лица оплате треће 
палубе до горњег лица оплате палубе баждарења. 

Помноживши средњу висину са површином горе 
поменуте средње равнине и делећи овај производ са 
2 832 (или множећи са 0,353), добија се ригистарска 
запремина међупалубља, која ће се додати запремини 
под палубом мерења. 

Код и з р а ж а в а њ а запремине простора између 
подпалубља и привидне палубе, крменог касара (ро-
ор-а) или којег сличног, простора горњег међупалуб-
ља, узима се последња крмена ширина (Слика 1), а 
у циљу да се установи истинита средња површина 
хоризонталног пресека дотичног простора. 

Члан 10 

Бродови са више бд три палубе 
Ако брод има више од трн палубе, сваки се ме-

ђу па лубин простор до горње палубе баждари засебно 
по прописима чл. 9 овог правилника. Регистарски за-
премине свих међупалубних простора додавају се ре-
гистарској запремини под палубом баждарења. 

Члан 11 

Надградње на горњој палуби и изнад ње 
Сви простори "на горњој палуби и изнад -ње биће 

баждарени без обзира да ли су отворени или затво-
рени. -

Рсгистарска запремина отворених простора, озна-
чених у чл. 13 овог правилника, не додаје се реги-
старској запремини простора под горњом палубом. 

Исто тако не додаје се регнстарска запремина 
затворених простора означених у чл. 14 овог пра-
вилника. -

Члан 12 

Баждарење надграђе на горњој палуби и изнад ње 
Запремина простора на горњој палуби и изнад 

ње мери се на следећи начин: 
Измерена унутрашња средња дужина простора 

раздели се на два ј е д н а к а дела. На половини висине 
простора мере се три унутрашње ширине, и то по 
једна иа сваком крају дужине и једна кроз половину 
дужине. Средња ширина множи се са А, овај се про-
извод сабира са две крајње ширине, затим се укупни 
збир множи са једном трећином заједничког размака 
ширине. С тиме се добија срејтњ^ површина хоризон-
талног пресека простора. Ова површина помножена 
са средњом висином простора даје запремину у куб-
ним метрима, а ова дељена са 2.832 (или множена са 
0,353) даје регистарску запремину дотичног простора. 

Код полупалуба (гајзес! диагЈег (Јеск) висине се 
мере од доњег лица оплате горње палубе до доњег 
лица привидне палубе, у црти повученој у наставку 
прекинуте палубе. 

Ако простори имају равне стене, њихова се ре-
гистарска запремина израчунава множећи средњу ду-
жину са средњом ширином и средњом висином и де-
лећи тај производ са 2.832 (или множећи са 0,353). 

Регистарска запремина гротлова добија се ако се 
множи дужина са ширином и висином и тај производ 
дели са 2.832 (или множи са 0,353). Висина се мери 
од горњег руба споње до доњег лица поклопца. 

За крмену- ширину вреде прописи последњег става 
чл. 9 овог правилника. 
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Члан 13 

Отворени простори на горњој палуби и изнад ње 
Доле назначени простори на горњој палуби или 

изнад ње сматрају се отвореним просторима и њихова 
се регистарска запремина мери и убележава у сведоџбу 
баждарења иако се не урачунава у бруто регистарску 
запремину брода. 

1) Крмени касар (роор), средњи касар (ђпкс!е) 
или друга стална надграђа са једним или више отвора 
на бочним или крајњим стенама без врата или других 
сталних направа за затварање, и то: 

а) Ако су на крајњој прегради једног простора, 
као крменог касара, средњег касара или другог стал-
ног надграђе, два стална отвора уз услов да по је-
дан буде са сваке стране средишним брода, да њихова 
најмања ширина буде 91 сантиметар а висина 1.22 
метра. 

б) ако је на крајњој прегради само један стални 
отвор, уз услов да најмања ширина тога отвора износи 
1.22 метра, а најмања висина 1-52 метра. Овај отвор 
мора бити, уколико је то могуће, што ближе среди-
1шшци дотичног простора, или средишници брода ако 
се простор протеже од једног до другог бока брода. 

Ако отвори у случајевима под а) и б) имају пра-
гове, њихова висина не сме бити већа од 61 санти-
метар. 

2) Простор између горње и заштитне (бћек(ег) 
палубе (међупалубље) уз услов да: 

а) заштитна палуба има сталан отвор средишни-
цом брода чија унутрашња дужина није мања од 1.20 
метара и чија је ширина једнака барем ширини стра-
жњег теретног гротла на истој палуби; 

б̂ ) размак између стражњег руба палубног отвора 
и стражњег руба крмеље статве није мањи од 1/20 
регнстарске дужине брода односно да, ако се отвор 
налази спреда, размак између предњег руба палубног 
отвора лрамчане статве није м^њн од 1/5 дужине 
брода; 

в) у свакој попречној прегради међупалубља буде 
бар два отвора, чија ширина и висина као и висина 
прагова — ако их има — морају одговарати одредбама 
наведеним у тачки 1; 

г) у подручју сталног отвора заштитне палубе, 
горња палуба има на сваком боку одлевку (бсиррег) 
од 127 милиметара промера, снабдевеном са неповрат-
ним вентилом на шараф, којим се рукује са заштитне 
палубе; 

д) средња висина ограде отвора заштитне палубе 
не буде већа од 305 милиметара изнад палубе, а да 
је отвор ограђен са линицом и ступцима, који послед-
њи не смеју да служе за прнчвршћивање гротленпх 
непромочивих платна; 

ђ) преносне дрвене гротленицс, — ако се такве 
употребљавају за затварање поменутог отвора, — има-
ју са доње стране привезе од конопља. 

4 Сви отвори горње палубе морају бити снабдевени 
прикладним" средствима за затварање и покривање, не-
промочивим платнима. 

Члан 14 

Затворена надграђе на горњој палуби и изнад ње, 
чија се запремина не урачунава у бруто регнстарску 

запремину брода 

У просторе надграђе на горњој палуби и изнад 
ње, чија се запремина не урачунава у бруто реги-
старску запремину брода спадају: 

а) сваки затворени простор намењен искључиво 
помоћним машинским постројењима брода и од њих 
стварно заузет; 

б) простор кормиларнице у величини потребној за 
заштиту кормилара; 

в) простори за кухиње и рекарне и за деетила-
торе за потребе посаде и путника у неопходно нужној 
величини, ако се искључиво употребљавају у поменуте 
сврхе; 

г) нужници за официре и момчад у оправданом 
броју, а на путничким бродовима у оном броју који 
је одређен по постојећим прописима, изузевши оне 
који служе за приватне станбене просторије или про-
сторије за које се наплаћује; 

д) просторије за заштиту путника палубе на ма-
лим бродовима на механички погон, који врше искљу-
чиво излете кратког трајања по заливима, затонима и 
сидриштима ближих лука. Овај изузетак дозвољен је 
само изричитом дозволом надлежне дирекције лука; 

ђ) простори за ^помоћни котао, уколико овај не 
снабдева паром главне погонске стројеве ни главне 
сисаљке; 

ж) регистарска запремина оквира свих гротлова 
уколико ова не премашује 1/2% од бруто регистара^ 
запремине брода. У случају да ова регистарока за-
премина премашује 1/2%, онда се вишак додаје бру-
то регистарској запремини брода; 

з) простори машинског постројења, који овоме 
служе као светларници или зрачници осим у случају 
наведеном у чл. 22 овог правилника. 

2) Баждарење по правилу II. 
(Скраћени поступак) 

Члан 15 

За примену поступка баждарења по правилу II. 
потребно је претходно одобрење надлежне дирекције 
лука. 

Дужи.на брода мери се на горњој палуби од спољ-
не ивице утора на прамчаној статви до стражњег 
руба крмене статве. Од ове се дужине одбија размак" 
између спојне тачке крменог облука са ивицом утора 
крмене статве и њезиног стражњег руба. 

Ширина брода мери се на најширем делу брода, 
изван оплате. 

положају највеће ширине (главно ребро) са 
спољне стране брода а на оба бока означују се тачке 
које одговарају висини горње палубе. Провлачењлм 
данца са утегом испод брода и опасањем трупа, мери 
се дужина између означених тачака на добро' натегну-
том ланцу који стоји окомито на кобилица 

Половина дужине измерене ланцем сабира се са 
половином измерене највеће ширине брода. Овај се 
збир множи самим собом а добијени производ множи 
се са измереном дужином брода. Тај добијени про-
извод код дрвених бродова множи се са 0,17, а код 
железних или челичних бродова са 0,18. Резултат даје 
запремину подпалубног простора у кубним метрима. 
Делећи тај брод са 2.832 (или множећи са 0,353) до-
бија се регистарска ,запремина брода под горњом па-' 
дубом. ' 

Овој се регистарској запремини додаје регистар-
ска запремина свих простора на горњој палуби и-
изнад ње. т 

Члан 16 

Бруто регистарска запремина надграђа на горњоЈ 
палуби и изнад ње добија се ако се међусобно множе 
средња дужина, средња ширина и средња висина до-
тичних простора, а тај се производ подели са 2.832 
(или множи са 0,353). 



август 1940 'ЖБЕНИ ЛИСТ Број 69 — Страна 1007 

3) Баждарење по правилу Ш. 
кићени поступак) 

Члан 17 
^^одовн без палубе баждарење на. с начин: 

мери од унутрашњег р^ба' прамчбне 
етатве где оплата затвара брод До и ^ е тачке на 
вфми, или до унутраш,њег руба завршне крмне пло-
че, ако брод има четвороугласту крму. 

Ширина се мери на главном ребру између гор-
њих унутарњих ивица спољне оплате. 

Дубина се мери на главном ребру од црте која је 
повучена између горњих рубова разме; до горњег 
руба ребра уз пазио. 

Производ дужине, ширине и дубине множен са 
О,б даје запремину у кубним метрима, а ова поде-
љена са 2.832 (или миожена са 0.353) даје бруто ре-
г и с т а р а ^ запремину брода. 

Ш. ПОСТУПАК КОД ИЗРАЧУНАВАЊА НЕТО РЕГИ-
СТАРСКЕ ЗАПРЕМИНЕ 

Члан 18 
У сврху добијања нето регистарске запремине бро-

да, врше се код свих бродова одбици од бруто ре-
гистарске -запремине предвиђени у чл. 19 овог пра-
вилника. ^ 

Поред'споменутих одбитака врше се према врсти 
бродова још и ови посебни одбици: 

1) код једрењака одбици прописани у чл. 20 
овог правилника; 

2) код бродова на механички погон, изузев ремор-
кера, одбици прописани у чл. 21, 22 и 23 овог Пра-
вилника. 

3) код реморкера, одбици прописани у чл. 25 овог 
правилника; 

4) код бродова са складиштима за живу рибу 
врше се, поред свих споменутих одбитака, још и по-
себни одбици прописани у чл. 26 овог Правилника. 

Члан 19 

Општи одбици за све врсте бродова 
Од укупне регистарске запремине одбија се за-

т о м и н а следећих простора по условом да су упо-
требљени искључиво за ону сврху за коју су одређе-
ни, те да на видљив и трајан начин буде означена 
њихова намена: 

1) за,поведников стан, уз услов да је намењен 
искључиво за његову употребу; 

2) све просторије заузете од бродске посаде као 
и оне које служе за њихово коришћење; 

3) просторије намењене искључиво за поморске 
карте, сигнале и бродска светла, наутичке инструмен-
те, радио-телеграфију, ако нису претерано простране. 
У случају да је која од споменутих просторија наме-
њена за смештај других предмета, онда се за горе 
наведене сврхе одбијају највише 3 регистарске тоне, 
а ако просторија запрема мање од 6 регистарски? 
тона. не признаје се већи одбитак од половице; 

4) спремишта бродског пословође; 
5) просторије употребљене искључиво за правилан 

рад кормила, витла и направа за дизање сидра; 
6) простор у коме је смештен помоћни котао, ако 

је овај спојен са главном сисаљком брода, те ако је 
простор одговарајуће величине и смештен изван про-
стора главног погонског строја; 

7) прстори намењени искључиво за водени баласт, 
изузев дводно, ако удовољавају следећим условима: 

а) да су удешени искључиво за водени баласт; 
б) да се у њих може ући само кроз уобичајене 

овалне пролазе (тапћо1е); 
в) да је трајно и јасно означена на њима њихова 

намена. 
П р о с т и ј е под тачкама 5, .6 и 7 одбијају се само 

ако су биле урачунате у бруто регистарску запремину. 
Величина простора, наведених под тач^чма 4 и 

5, мора бити у сразмери са сврхом којој су наме-
њени и удешени према томе, и то: 

ад 4) Спремиште бродског пословође не сме, по 
правилу, прећи 1% бруто запремине за бродове од 
1000 и више бруто запремине, али 'без обзира на ве-
личину брода не сме се дозволити да овај одбитак 
буде већи од 75 регистарских тона. За бродове 500 до 
1000 ВРТ умерена граница овог одбитка износи око 
10 регистарских тона; за бродове од 151 до 500 ВРТ 
може се одбити 2% од бруто запремине брода; за 
бродове од 150 ВРТ и мање, одбитак, по правилу, не 
може прећи 3 регистарски тоне. 

Код рибарских бродова који немају засебног спре-
мишта бродског пословође, може се извршити одбитак 
у ову сврху од простора заузетог мрежама у сразмеру 
како је наведено у претходном ставу. 

ад 5) Таквим простором сматраће се само онај, 
који је стварно заузет и потребан у сврхе наведене у 
тачки 5 овог члана 

Члан 20 

Посебни одбици за једрењаке 
Код бродова који плове искључиво на једра, про-

стор који служи за спремиште једара одбија се од 
бруто регистарске запремине брода, ако је на таквом 
простору његова намена читко и неизбрнсиво означе-
на. Овај одбитак не сме бити већи од 214% од бруто 
регистара^ запремине брода. 

- Члан 21 

Посебни одбици за бродове на механички погон осим 
реморкера 

Код свих бродова који имају механички логом 
вршиће се на име регистарске запремине простора за-
узетог погонском снагом одбитак од бруто регистар-
ске запремине брода. Тај ће се одбитак установити на 
следећи начин: 

а) Код бродова на вијак код којих је регистар-
ска запремина простора, искључиво заузетог котлови-
ма и стројем, односно простора потребног за њихов 
правилан рад, изнад 13% и испод 20% бруто реги-
с т а р а запремине брода, одбитак ће износити 32% 
бруто регистарске запремине брода, ,а код бродова на 
точкове код којих је регистарска запремина таквих 
простора изнад 20% и испод 30% бруто регистарске 
запремине брода, одбитак ће износити 37% бруто регн-
старске запремине брода. 

б) Код свих осталих бродова из овог члана утвр-
диће се одбитак на исти начин ако на то пристану над-
лежна дирекција лука и бродарске предузеће (бродо-
власник); но како надлежна дирекција лука тако и 
бродарске предузеће односно бродовласник могу по 
властитом нахођењу захтевати да се споменути про-
стор измери и да се одбитак с тим у складу утврди. 
Ако се баждарење врши на овај начин, одбитак се 
састоји од збира регистарске запремине простора 
стварно заузетог котловима н стројем односно про-
стор који треба да буде укључен у сврху њиховог пра-
вилног рада, са додатком од три четвртине регистар-
ске запремине тог простора ако се ради о бродовима 
на вијак, односно додатком од једне половине ако 
се ради о бродовима на точкове. Код бродова на 
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виЈак додаће се регистарској запремини простора ма-
шинског постројења и регистарска запремина тунела 
осовине вијка и сматраће се да сачињава део споме-
нутог простора. ' 

На име машинског постројења (покретне снаге) 
не могу се вршити ни у којем случају већи добици од 
55% простора који се добија када се од бруто регН-
старске запремине брода одбију сви одбици предви-
ђени чл. 19 овог правилника. 4 ^ 

Члан 22 

Мерење простора за машинско постројење 
Кад постоји само један простор који има при-

ближно паралелопипедни облик, његова се регистар-
ска запремина добија ако се његова дужина множи 
са средњом ширином и средњом висином а производ 
се дели са 2.832 (или множи са 0,353). 

Дужина простора се мери између крајњих пре-
града 'које о^раничују просторе машинског построје-
ња, али ако се преграде налазе у већој удаљености 
од стројева или котлова, него што је потребно за 
њихов правилан погон, мери се само разложна ду-
жина. 

Разложном дужином сматраће се ла стражњем 
делу строја према крми 1,20 метара, а код простора 
испред котлова (положених у уздужном смеру брода), 
дужина роштиља повећане, за 30 сантиметара. 

'Средња ширина се добија из аритметичке средине 
од барем 3 ширине, које су мерене на средини ви-
сине, и то по једна на сваком крају строја и по једна 
на средини. 

Ако су котлови положени попречно, онда се узи-
ма да је за њихову употребу довољна ширина од 
3.50 метра између чела котлова. 

Дубина се мери између треница горњег руба ре-
бреница или од горњег лица дводна до темена про-
стора. 

Кад су стројеви и котлови смештени у више про-
стора или с\'0 у једном простору, али тако да се та ј 
може разделити на разне делове приближно паралело-
пипедног облика, онда се запремина појединих про-
стора, односно -делова засебно израчунава на већ 
описани начин. Збир тих запремина даје укупну за-
премину простора за стројеве и котлове. 

Затим се установљује запремина простора повише 
темена, ако их има, намењених потребама строја, или 
за пропуштање светлости и зрака, множећи дужину 
са висином и цшрином. Ова се запремина додаје за-
премини простора под споменутим теменом. 

Од споменутих простора у предњем ставу, онај 
део који се налази изнад темена простора машинског 
постројења и изнад горње палубе, који је намењен 
такође потребама'строја за пропуштање светлости и 
зрака, биће укључен у простор заузет машинским по-
с т р о ј е н а само на писмено тражење бродарског пре-
дузећа одн-осио бродовласника упућеног надлежној 
дирекцији лука. 

Овом тражењу биће удовољено под условима да 
је поменути простор: 

а) урачунат у бр^то запремину брода; 
б) чврсто грађен и да одолева мору; 
в) да ' ј е примерне величине, и да 
г) не може бити употребљаван ни за какву другу, 

сврху осим за машинско постројење или за пропушта-
ње зрака и светла у простор за машинско Постројење. 

Код мерења овог дела простора узима се као 
дубина отвор палубе, а као ширина стварна ширина, 
али највише до половине највеће унутрашње бродске 
ширине. 

Ако је машинско постројење смештено било у 
једном, било у више простора или делова, одбијаће се 

од запремине израчунатих. по горњим прописима за-
премина свих кабина и складишта, те простори зау-
зети направама,.које не служе за редовити погон бро-
да. Остатак подељен са 2.832 (или помножен са 0.353) 
даје рсгистарску запремину простора заузетог машин-
ским постројењима. 

Члан 23 

Простор заузет тунелима осовина вијака 

Простор тунела за осовине вијака сачињава део 
простора машинског постројења, те се као такав ура-
чунава у та ј простор. Његова запремина се израчу-
нава на тај начин, да се његова средња дужина мно-
жи са средњом ширином и средњом висином. 

У случају да брод нема тунела, или ако је овај 
претеране величине, тада се узима- као тунелски про-
стор, простор висок 2,10 метара, а дуг и широк оно-
лико колико је потребно да се могу дизати поклопци 
отпорних лежишта. 

Кад брод има два вијка, ако је простор једне осо-
вине ка другој отворен, узима се као тунел простор 
којему ће висина бити 1,80 метара. У овај се простор 
"не смеју урачунати простори који су намењени пре-
возу терета или бродских потрепштина.- 1 

Члан 24 

Простори заузети спремиштима и стројевима који не 
служе за погон брода 

У запремину за машинско постројење не смеју 
бити укључени: 

1) а) простори који служе као складиште за 
потрепштине строја уопште, механичка радионица и 
слично; - „ 

б) сваки простор заузет стројевима који не 
служе за погон брода; 

2) код пароброда, простор спремишта за угаљ. 
3) -код моторних бродова: простор спремишта 

за течна горива; 
4) код бродова на електрични погон: простори 

намењени за смештај акумулатора. 

Члан 25 

I , ^ Посебни одбици код реморкера 
г " Код реморкера одбија се запремина простора ствар-
но заузетих стројевима, котловима итд. укључив и 
спремиште за угаљ. 

Члан 26 

Посебни одбици за бродове који имају складишта за 
живу рибу 

Код бродова у чијој се унутрашњости налази је-
дан или више простора, у којима слободно струји 
море кроз отворе, а који су простори сачињени од 
сталних преграда, чврсто спојени са конструкцијом 
брода, снабдевени решеткама, тс који служе као скла-
дишта живе рибе, одбија се запремина тих простора 
од бруто регистарске запремине. 

Мерење и израчунавање ових простора врши се 
множењем средњих димензија дужине, царине и ду-
бине и делењем производа трију димензија са 2.832 
(или множењем са 0,353). 

Према потреби баждар може применити и дру-
ги начин мерења ових простора ако сматра да ће 
резултат бити тачнији. / 
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- IV. МЕРЕ ЗА УСТАНОВЉЕЊЕ ИСТОВЕТНОСТИ 
БРОДА 

Члан 27 ' 

Мере за установљење истоветности брода су! 
1. За бродове мерене по правилу I. 
а) дужине мерене од прамчаног спољњег лрцз 

прамчане статве (испод кАника) до кризног спољње^ 
лицф, крмене статве на њиховом горњем делу; 

б) највећа ширина мерена на главном ребру из-
међу спољних лица спољних бродских оплата. Пој^с,И 
за заштиту брода не узимају се у обзир код мерења 
ове ширине; 

в) дубина мерена уз главно ребро између доњег 
лица палубе баждарења до горњег дица руба ребре-
нице уз пазио односно до горњег лица свода дводна. 

2. За бродове мерене по правилу II. ^ . 
Мере су одређене у чл. 15 овог правилника. 
3. За бродове мерене по правику 1П. 
Ове су мере одређене у чл. 17 овог правилника. 
4. Дужина преко свега 
Ова дужина мерена је између крајњих тачака 

предње и крајње структуре брода. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
т 

Члан 28 
Овај правилник ступа на снагу истовремено са 

Уредбом о баждарењу поморских бродова. 

Бр. 10141 ' ). 
16 јула 1949 године 1. 

Београд 

Министар поморства, 
Вицко Крстуловић, с. р. 

576. 

На основу чл. 12 Опште уредбе о комитетима 
Владе ФНРЈ, у сагласности са Претседником Владе 
ФНРЈ, Комитет за кинематографију Владе ФНРЈ про-
писује 

П Р А В И Л Н И К 
о ОСНИВАЊУ и РАДУ ЦЕНТРАЛНЕ 

ЈУГОСЈ1ОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ 

Члан 1 
При Комитету за кинематографију Владе ФНРЈ 

оснива се Централна југословенска кинотека која стоји 
под непосредним р^ководством Комитета за кинема-
тографију Владе ФНРЈ. 

Члан 2 
Ј Задаци Централне југословенске кинотеке јесу: 

а) да сакупља и чува сва кинематографска дела 
произведена у Федеративној Народној Републици Ју-' 
гославији, и то у једном а у случају потребе и у ве-
ћем броју филмских копија; 

б) да сакупља и чува сва кинематографска дела 
Произведена у иностранству која су са уметничке или 
техничке стране од интереса еа филмску уметност^ 
Или филмску производњу, и то у једном а у, случају 
Потребе и у; већем броју филмских копија; 

в) да сакупља и чува снимљене делове домаће 
филмске производње који нису ушли у коначну мон-
тажу кинематографског дела; 

г) да сакупља и чува филмске сценарије, књиге 
снимања, музичке партитуре, нацрте за костиме и де-
кор, као и остали слични материјал који се односи-
на кинематографска дела произзедена у Федеративнбј 
Народној Републици Југославен; 

д) да сакупља и чува филмске сценарије, књиге 
снимања, музичке партитуре, нацрте за костиме и де-
К9р, као и остали, слични материјал који се односи 
на кинематографска дела произведена у иностранству 
а који су од интереса за филмску уметност или исто-
рију филмске производње; 

ђ) да сакупља и чува ерике филмских глумаца, 
статиста, појединих сцена у филму, фотосе, рекламни 
и пропагандни маТ^ијдд, као и остали слични мате-
ријал који се Односи на кинематографска дела про-
изведеш у Федеративној Народној Републици Југо-
славен или на кицематографска дела произвбдена у 
иностранству, ако је од интереса за филмску уме1^ 
ност Или историју филмске производње; 

е) да сакупља и чува целокупну штампу о дома-
ћој кинематографији и филмску литературу од вред-
ности или од интереса по историју кинематографије; 

ж) да сакупља и чува макете декора, делове рек-
визита, разни технички материјал (камере, лројекци-
оне апаратуре, светлосни парк итд.) који је од инте-
реса за историју филмске уметности, производње или 
организације снимања; 

з) да проучава сакупљени материјал и да се бави 
теоретским кСпитивањем свих проблема у И з и саку-
пљеног'материјала из области филмске уметности; 

и) да пружа могућност филмским и осталим пре-
дузећима, установама, надлештвима и организацијама, 
као и појединим филмским радницима, научницима, 
књижевницима, музичарима, ликовним уметницима и 
публиЦистима да користе сакупљени материјал у, циљу 
усавршавани домаће филмске уметности и прои-
зводње. 

Члан 3 
Централна југословенска кинотека дужна је да 

сарађује са одговарајућим, установама у народним 
републнкама и у иностранству, као и са предузећима, 
установама и надлештвима која се баве пословима из 
области кинематографије. 

Члан 4 
I На челу Централне југословенске кинотеке стоји 

^ управник кога поставља претседник Комитета за ки-
нематографију Ђладе ФНРЈ уз сагласност Претседник 
Владе ФНРЈ. . 

Члан 5 
При Централној југословенској кинотеци постоји 

стручни .савет за расправљање стручних питања, да-
вање стручних мишљења и предлога по питањима 
сакупљеног материјала руководству Централне југо-
слоценске кинотеке као и за проучавање и истражи-
вање у вези са сакупљеним материјалом. 

Чланове Стручног савета именује претседник Ко-
митета за кинеМатографију Владе ФНРЈ из реда филм-
ских радника, књижевника, музичара, ликовних умет-
ника, публициста и осталих јавних радника. 

Члан 6 
Централна југословенска кинотека има посебан 

предрачун ко ји 'улази у саста? предрачуна Комитета 
га кинематографију Владе ФНРЈ. 
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Члан 7 
Овај правилник ступа на снагу даном објављиван 

ња у „Службеном листу Федеративие Народне Репу-
блике Југославије". 

Бр. 3581 
5 августа 1949 године 

Београд 

с.т;). 

Претседник 
Комитета за кинематографију 

Владе ФНРЈ, 
Владислав Рибникар, с. р. 

Сагласан, 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
^Маршал Југо славије 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

6) Овлашћују се министри државних набавки на-
родних република да донесу ближе прописе потребне 
за спровођење ове наредбе. 

7) Ова наредба ступа на снагу даном објавфива-
ња у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

Бр. 3401 
11 августа 1949 године^ 

Београд 

Министар државних набавки, 
Јаков Блажевић, с. р, 

' 578. 

На основу ст. 2 чл. 4 Уредбе о пореским ослобо-
ђењима у вези са изградњом Омладинске пруге Ша-
мац-Сарајево („Службени лист ФНРЈ" бр. 42/47) из-
дајем 

На основу чл. 25 Уредбе о откупу житарица у 
економској 1949/50 години, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ИЗДАВАЊУ САОПШТЕЊА ЗЕМЉОРАДНИЧКИМ 
ГАЗДИНСТВИМА О ВЕЛИЧИНИ ПОВРШИНА СА 

КОЈИМА ЋЕ БИТИ ЗАДУЖЕНА ОБАВЕЗНОМ „ 
ИСПОРУКОМ ЖИТАРИЦА. РОДА- ГОДИНЕ 

1) Месни народни одбори дужни су на основу 
Плана јесење и пролећне сетве, а пре јесење сетве, 
издати писмено саопштење свима земљорадничким 
газдинствима са обрадивом површином преко 2 ха о 
величини површина са којима ће бити задужена оба-
везном испоруком житарица 1950 године, под усло-
вима из ове наредбе. 

Као обрадиве површине сматрају се: оранице, ба-
ште и вртови, воћњаци, виногради и ливаде. 

2) Саопштење мора да садржи: 
а) име и презиме и место пребивања сопственика 

или корисника земљорадничког газдинства; 
б) величину површина у хектарима и арима за 

сваку културу понаособ, и то: за пшеницу, раж, је-
чам, овас, кукуруз, наполицу (суражицу) и крупник; 

в) колико ће се које културе засејати у јесењој 
сетви 1949 године, а колико у пролећној сетви 1950 
године. 

3) Уколико засејани усеви не презиме, или услед 
елементарних непогода, или других разлога, незави-
сних од воље произвођача, одређене површине не 
буду засејане по плану јесење сетве, повући ће се 
издато саопштење ч за пролећну сетву издати ново, 
у коме ће бити обухваћене промене настале пропа-
шћу засејаних усева односно пропуштањем сетве. 

4) Ако је обрадива површина за. једну или више 
година издата у наполицу ичи-у закуп, саопштење се, 
по правилу, уручује сопственику односно кориснику 
за целу површину коју је дао у обраду на један од 
поменутих начина. 

5) Новчаном казном до 20.000 динара казниће се 
,одговорни службеник месног народног одбора, ако 
не изда, или не изда на време саопштење по овој 
наредби. По овом прекршају административно-казнени 
поступак води и казну изриче извршни одбор среског 
(градског) народног одбора. 

Н А Р Е Д Б У 

О ПРЕСТАНКУ ВАЖНОСТИ УРЕДБЕ О ПОРЕСКИМ 
ОСЛОБОЂЕЊИМА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ ОМЛА-

ДИНСКЕ ПРУГЕ ШАМАЦ-САРАЈЕВО 

1) Уредба о пореским ослобођењима у вези са из-
градњом Омладинске пруге Шамац-Сарајсво престаје 
да важи и неће се примењивати од дана ступања на 
снагу ове наредбе. 

2) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југослвије" . 

Бр. 25435 
4 августа 1949 године 

Београд 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р, 

- 579. 

На основу ст. 2. чл. 3 Уредбе о пореским осло-
бођењима у вези са изградњом Омладинске пруге 
Никшић-Титоград („Слу.жбени лист ФНРЈ" бр. 66/47) 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 

о ПРЕСТАНКУ ВАЖНОСТИ УРЕДБЕ О ПОРЕСКИМ 
ОСЛОБОЂЕЊИМА У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ ОМЛА-

ДИНСКЕ ПРУГЕ НИКШИЋ-ТИТОГРАД 

1) Уредба о пореским ослобођењима у вези са 
изградњом Омладинске пруге Никшић-Титоград пре-
стаје да важи и неће се примењивати од дана ступа-
ња на снагу ове наредбе. 

2) Ова наредба ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". ' ^ 

Бр. 25436 ; 
4 августа 1949 године 

Београд 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 
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580. 

На основу члана 13 Уредбе о јединственим це-
нама, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОШИРЕЊУ ВАЖНОСТИ ПРОПИСА УПУТСТВА-
О НАЧИНУ НАКНАДЕ (РЕГРЕСА) У ЦЕНАМА КОД 
ОТКУПА РЕЧНЕ РИБЕ, КОЈА СЕ ДАЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

ОБЕЗБЕЂЕНОГ СНАБДЕВАЊА 

1) Прописи Упутства о начину накнаде (регреса) 
у ценама ког откупа речне рибе, која се даје за по-
требе обезбеђеног снабдевања („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 61/49), примењиваће се и на језерску рибу 
која се уместо меса даде за потребе обезбеђеног снаб-
девања. 

2) Ово решење примењиваће се од дана објав-
љивање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 24708 
3 августа 1949 године 

Београд 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ А 
На основу члана 47 Закона о државним службе-

ницима ФНРЈ, члана 23 и 25 Уредбе о принадлежно-
стима државних- службеника, члана 11 Правилника о 
посебним личним додацима и сагласности Поетседника 
Владе ФНРЈ бр. 1596/49 

р е ш а в а м : 
да се Осолник Богдан, досадашњи помоћник Ми-

нистра просвете Народне Републике Словеније, поста-
ви за помоћника Министра за науку и -културу ФНРЈ. 

Бр. 11511 
10 августа 1949 године 

Београд 
Министар за науку и културу, 

Родољуб Чолаковић, с. р, 

На основу члана 47 Закона о државним службе-
ницима, члана 23 и 25 Уредбе о принадлежностнма др-
жавних службеника, чл. 11, 12 и 13 Правилника о по-
себним личним додацима, а у вези сагласности са 
Гђетседником Владе ФНРЈ бр. 2161/49 

. / 
р е ш а в а м : 

да се Сарајчић Иво, досадашњи главни уредник 
„Борбе", постави за помоћника Министра за науку и 
културу. 

Бр. 1 5671 
10 августа 1949 године 

Београд 

Министар за науку н културу, 
Родољуб Чолаковић, с. р. 

За начелника Одељења за везе са иностранством 
Министарства за науку и културу, решењем Министра 
за науку и ,културу ФНРЈ бр. 11669/49 постављен је 

Дреновец Франц, досадашњи начелник Ц одељења Ди-
рекције за информације при Влади ФНРЈ. 

За директора Ортопедског предузећа „Банија" у 
Загребу, решењем Претседник Комитета за социјално 
старање Владе ФНРЈ бр. 618/49 постављен је Девчић 
Јуре. 

За помоћника директора Филијале Државног за-
вода за социјално осигурање у Сарајеву, решењем 
Министра рада ФНРЈ бр. 161149 постављен је Кравић 
Војислав, досадашњи шеф Одељења за осигурање исте 
филијале. 

За управника Управе за млинарство, решењем Ми-
нистра државних набавки ФНРЈ бр. 321/49 постављен 
је Дрецун Миливоје, досадашњи комерцијалне га Ми-
нистарства државних набавки ФНРЈ. 

За начелника Одељења студија и анализа Мини-
старства државних набавки ФНРЈ, решењем Министра 
државних набавки ФНРЈ бр. 330/49 постављен је Ма-
тичевић Божа, досадашњи помоћник управника Упра-
ве за откуп пољопривредних производа Министарства 
трговине и снабдевања ФНРЈ. 

За директора Филијале државног житног фонда у 
Београду, решењем Министра државних набавки ФНРЈ 
бр. 322/49 постављен је Ћирић Тихомир, досадашњи 
директор предузећа „Житопромет" у Зрењанину. 

За директора Филијале државног житног фонда 
у Новом Саду, решењем Министра државних набавки 
ФНРЈ бр. 181/49 постављена је Ердељанов Олга, до-
садашњи директор предузећа „Жмтопромет" у Новом 
Саду. 

За управника Управе за свињогојство, решењем 
Министра државних набавки ФНРЈ бр. 216/49 постав-
љен је Милошевић Петар, досадашњи помоћток Управ-
ника Управе за откуп пољопривредних производа Ми-
нистарства трговине и снабде вања ФНРЈ. 

За управника Управе за откуп стоке и сточних 
производа, решењем Министра државних набавки 
ФНРЈ бр. 217/49 постављен је Цар Крешимир, до-
садашњи помоћник управника Управе за откуп пољо-
привредних п-роизвода Министарства трговине и снаб-
девања ФНРЈ. 

За управника Управе за прераду меса, воћа и по-
врћа, решењем Министра државних набавки ФНРЈ 

бр. 273/49 постављен је Илић Миладин, досадашњи 
комерцијална Министарства, државних Набавки ФНРЈ. 

За управника Управе житарица и сточне хране, 
решењем Министра државних набавки ФНРЈ бр. 215/49 
постављен је Кораћ Милорад, досадашњи руководилац 
Одељења житарица Управе за откуп пољопривредних 
производа Министарства .трговине и снабдевања ФНРЈ. 

За директора експлоатационо-комерцијалног секто-
ра Дирекције лука средњег Јадрана, решењем Мини-
стра поморства ФНРЈ бр. 2417/49 постављен је Ма-
ричић Анте, досадашњи виши к о м е р ц и ј а л н а исте ди-
рекције. 

За директора погонског сектора Генералне дирек-
ције трговачке морнарице, решењем Министра помор-
ства ФНРЈ бр. 2516/49 постављен је Пезељ Славко, 
досадашњи капетан дуге пловидбе исте дирекције. и 
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О Л А И КОБ М-В ^ 
На основу чл. 2 Закона о орденима и медаљама, 

а на предлог Врховног командан.та оружаних снага 
ФНРЈ, Прези,дијум Наводне скупштине Федеративне 
Народне Републике Југослви је 

р е ш и о ј е 

да се за показану храброст, осведочени рад на 
остварењу братства и јединства' међу нашим народи-
ма, и стечене заслуге за народ у току Народноосло-
бодилачке борбе одликују 

/ - . 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 

рез, поручници: Диклић М,. Дане, ЛуЈшћ Д. Павле-
Грга, Марунић Десанка, Милановић Б. Ђуро, Пе-
рић М. Будимир и Широла М. Мате; 

рез. потпоручници: Буторац И. Павао, Цвијетича-
Нин Ј, Д1ићун, Дасовић С. Никола, Лончар Д, Никола, 
Ог адић Ђ. Марко, Станић Д. Јоцо и Томић И. Илија; 

рез. заставници: Цвијетичанин Д. Дане, Калањ Ј. 
Стево, Кокотовић С. Мане, Косовић И. Катица и Пре-
Ф И, Јисо; 

рез. водник Баста Н. Раде; 
рез. обвезник Лемић Б. Миле; 
вој, обвезници: Пилиповић М. Милан и Празић 

Д. Дмитар. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
рез. капетан Баретић А. Иран; 
рез. поручници: Булат П. Вељко, Каменар Г. Ваз-

мослав и Рончевић Д. Антон; 
потаоручник Јаворина Р. В е ш ; 
заставник Гашпаровић М. Винко. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

рез. капетани: Божићковић Н. Петар и Швалба А. 
Милан; ' 

рез. поручници: Буњевић Ј. Јако?, Дасовић И. 
Марко, Фугосић ј . Сергије, Галант М. М^те, Кне"з М. 
Владимир, Катунар А, Антон, Коруга Р. Милош, Мик-
лић Ј. Маријан, Матковић А. Милан, Прени Б. Јосип 
Перић М, Будимир, Кончевић Д. Антбб и Буб^ћ М, 
Драго; 

рез потпоручници: Баста С. Дане, Буторац И. Па-
вао, Цве нчанин Ј. Мићун, Филиповић Ј, Милан, Јак-
шић М. Мартин, Маврић В. Вицко, Морозин И. Романо, 
Перишић А, Иван, Саршон А. Миро, Станић Д, Јоцо, -
Сантин С. Срђан, т и р о л а Ј. Вјекослар, Томић И. Или-
ја, Узелац П. Никола, Војводић Д. Мићо и Андрија-
Шевић А. Владимир; 

рез. заставници: Балдас И, Антон, Бракић М. .Ву-
кан, Божић И. Мате, Барабаровић А. Желимир, Цве-
тичанин Д. Даме, Чачић Ј. Миле, Чоп И. Иван, Чудић 
Ђ. Стево, Чопић П. Васо, Драндић М. Анђело, Ецић М, 
Дане, Пабрис М. Миховил, Гашперов И. Вилим, Иво-
шевић И. Бранко, Иванишевић И. Мићо, Кокотовић С. 
Мане, Колић Г. Марко, Ковачевић Ј. Душан, Калањ Ј. 
Стево, Каргачин М. Миховил, Марјановић Р. Вид, 
Одорчић Ј. Ст јепан , Пурић М. Стево, Сладић Д. Бо-
гољуб, Скондић М, Стојан, Свилар И. Богдан, Сето-
мини Итолике Егоне, Уштипак Г. Исо и Зупић И. 
Иван; 

рез. ст. водници: Аралица С, Душан, Брекић М. 
Светозар, Чудић М. Никола, Ивошевић П. Владе, Ива-
нишевић Д, Вујо, Јаворина М. Дане, Јаворина Ј. Миле, 
Јуричић Ј. Мате, Кордић М. Јово, Милошевић Р. Ми-
лош, Мих арија М. Стјепан, Павлица М. Никица, Паш-
муга П, Младен, Рубчић Н. Никола, Стипанић Ј, Иран, 

Светић М. Антон, Тонковић Ф. Стево, Томић И, Јуре, 
Узелац М, Драгомир, Влајисављевић М. Марко, Вуј-
новић С. Илија, Загорац Р. Душан и Жигић Јове 
Душан; 

рез. водници: Баста Николе Раде, Гулан Раде Ми-
лош, Хајдуковић Петра Раде, Иванчевић Дмитра Миле, 
Јанчић Петра Мићо, Навале Ивана Иван и Петрић 
Мане Миле; -

рез. десетар Пјевац Божа Миливој; 
рез. обвезници: Генчић Антона Иван, Брујић Јо-

вана Тоде, Боснић Тоде Ђорђе, Баста Тзуре Никола, 
Бараћ Мића Јово, Борић Миле Буде, Бракус Дане Ни-
кола, Бан Вариола .Славко, Цвијетичанин Николе Илија, 
Цвијетичанин Николе Гавре, Дорчић .Миховила Вален-
тин, Дивљак Боже Илија, Домазет Милоша Стево, Де-
лац Ивана Филип, Ђукић Миле Илија, Бреговић Антона 
Мате, Јуричић Ивана Милан, Јерковић Ивана Стипе, 
Кнежевић Буде Илија, Крмпотић Томе Јосип, Кнеже-
вић Гавре Никица, Ковачевић Јова Николе, Косановић 
Буде Божо, Косановић Стевана Стево, Косановић Спа-
се Петар, Карлић Срећка Срећко, Кнез Прање Михо, 
Лупис Николе Миленко, Лелић Буде Миле, Лагања 
Шимуна Антон, Милић Миле Мићан, Милошевић Боже 
Гавре, Мајсторовић Јове Никола, Матијевић Ивана 
Мартин, Марковић Мартина Јосо, Милошевић Раде 
Божо, Матијевић Мирка Антон, Маричић Ивана Мирко, 
Маљковић Миланка' Мицо, Његован Вује Јово, Огње-
новић Дане Душан, Опсеница Јове Дане, ПавачЛ Ан-
тона А т о н , Паро Бартула Иван, Пилиповић ^1иле Ми-
лан, Петрић Дане Стево, Пањковић Тодора Милош, 
Рачан Ивана Винко, Станић Милоша Дане, Сладић 
Илије Чедо, Сиротцћ Ивана Јосип, Сунајко Ђукана 
Стево, Стрижић Јураја Иван, Стокић Ивана Никола, 
Трбовић Милоша Милан, Тишма Ђуре Мане, Тепавац 
Петра Симо, Тишма Николе Милан, Тепавац Дане Јово, 
,ТдМић Јуре Грга, Вујичић Јована Душан, Вишњић Ми-
ладина Ратко, Влаисављевић Ђуре Душан, Вукелић 
Иве Милан, Заухар Ивана Иван и Жиц Мате Иван. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
рез. капетани: Дујмовић Фрање Иван, Коприва 

Аугуста Ернаст, Марковина Марка Иван, Скаламара 
Ивана Лино и Швалба Антона Милан; 

рез. поручници: Венчић Ивана Рудолф, Бамбиђ 
Драгутина Драгутин, Царевић Петра Јосип, Чулумовић 
Миле Иван, Фугосић Јосипа Сергије, Јелушић Петра 
Бранко, Кнез Мата Владимир, Кружић Петра Иван, Ка- ' 
^енар Грге Вазмослав, Кухар Јакова Антон, Лоренци 
Вазмослава Антон, Миклић Јосипа Марјан, Маловац 
Николе Иван, Матковић Андре Милан, Маринић Грге 
Милан, Марина Мартина Стјепан, Мартинчић Фрање 
Јосип, Миљевић Ивана Иван, Пријић Васиља Јандрија, 
Песовар Фрање Силвестар, Полдруговић Мате Јаков, 
Пренц Бане Јосип, Раде Јурета Јосип, Радаковић Рада 
Петар, Савкић Шимуна Владимир, Урбанчић Карла Бог-
дан, Вукелић Миле Мирко и,Витасовић Ивана Мартин; 

рез. потпоручници: Жгур Марјана Виктор, Аушец 
Јосипа Адолф, Бубић Матије Драго, Бонзон Ивана Стје-
пан,Бурсић Антона Драгутин, Баланца Хумберза Хинко, 
Чешарек Фрање Јосип, Филиповић Јосипа Милан, Га-
љанић Антона Иван, Ходак Ивана Никола, Јаворина 
Петра Војин, Јакшић Мартина Мартин, Киршић Ивана 
Константин, Лазарић Ивана Јосип, Морожин Ивана Ро-
мано, Маниа Басиља Карло, Марковић Андрије Иван, 
Мандић Анте Игор, Першић Антона Иван, Плеша Симе 
Илија, Саршон Антона Миро, Сантин Стјепана Срђан, 
Степанчић Винка Раде, Трепов Петра Ђуро, Удовчић 
Јакова Јосип, Узелац Паје Никола, Узелац Гедана Ни-
кола, Војводић Дане Мићо, Влатковић Исе Ранко, Зен-
зеровић Мате Роко, Жигић Петра Стево и Жиц Николе, 
Алојзо; 

рез. заставници: Андријашевић Анте Владимир, 
Б^озић С т ј е п а н а Гашпар, Венчић Ивана Иван, Бал-
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даш Ивана Антон, Божић Ивана Мате, Бален Мијата Симо, Фра,новић Вицка Миливој, Форст Фрање Јосип, 
Стјепан, Бабаровић Анте Желимир, Бига Јована ђог- Фрању,? Јосипа Драго, Грубишић Силвестра Марјан, 
дан, Биасилов Доменика Гилдр, Бутковић Антона Бла- Главичић Јосипа Леонардо, Граховац Милана Раде, 
димир, Буздон Ивана Јосип, Бабић Мате Иван, Бруић Грковић Радована Милан, Гаљанић Иванп Никола, Хрб-
Мане Дане, Баленовић Марка Мато, Чудић Ђуре Стево, ља Ф р а н а к а Бранко, Хећиковић Анте Јосип, Иво-
Норак Јуре Фабијан, Чопић Петра Васо, Д?роња Богу- шевић Митре Љубан, Јуричић Ивана Милан, Јурас 
слава Богуслав, Диминић Петра Карло, Дадић Ивана Николе Петар, Јурчевић Николе ТГомо, Јаворина Јове 
Иван, Егић Милана Дане, Фабрис Мате Миховил, Феро ДушаЈГ, јуричић Андрије Јурај, Јерковић Ивана Стипе, 
бењамина Јосип, ј а ш а р е в и ћ Марка Винко, Гашпарев Јурчић Јосипа И^дн, Јуричић Матије Аница, Карлић 
Ивана-Вилим, Грубешић Изана Иван, Гргић Петрова Сј^ћка Срећко, Кнез Прање Михо, Кнежевић Буде 
Нева, Ивановић Ивана Бранко, Иванишевић Илије Илија, Крмпотић. Томе Јбсип, Кнежевић Гавре Никица, 
Мишо, Ивић Срећка Славко, Каргачин Марјана Михо- Ковачевић Јове Никола, Кокановић Буде Божо, Коса-
вил Колић Грге Марко, Кучан Ћине Жарко, Кмезић новић Стевана Стево, Косановић Столе Петар, Коса-
Николе Мићо, Корач -Стевана Стево, Кирач Ивана Ја- новић Васе Миле, Корач Спире Раде, Комадина Боже 
ков, Ковачић Макса Марцел, Лекић Мане Петар, Ла- Мата, Кривошија Николу, Краљев Марка Божо, Кара-
зарић Јосипа Луцијан, Лончар Ивана Помпе јо, Љубо- бајић Ивана Никола и Кривичић Ивана Иван; 
тгина Димитра Данило, Марковина Ивана Марко, Ма- в о ј , Обвезници: Лупић Николе Миленко, Леговић 
ријановић Раде Вид, Макек Вилима Вилко, Микулнчић Иван'ачЈооаки^, Лако/еЈћац Фрање Станко, Лациња Ши-
Андрије Виктор, Мирковић Антона Михо, Мерелчић муца Антбн, радови,ћ Андрије Франц, Мавринац Винка 
Фрање Мате, Милован Ивана Антун, Милотић Мартина Роман, Матејевић Николе Никола, Марковић Мартина 
Петар, Одорчић Јуре Стјепан, Поткорњак Петра Илија, Јоцо, Милић Миле Мићар, Милошевић Раде Божо, 
Плетикоса Јосипа Петар, Сладић Дмитра Богољуб, Матијевић Марка Антон, Маричић Ивана Мирко, Маљ-
Смиљанић Совре Лазо, Степчић Ивана Иван, Ошчић ковић Миланка Мићто, МичетИћ, Мартина Божица, Мом-
Антона Јосип, Уштипак Гојка Исо, Узелац Раде 1рмо, миловић Ма^е Симу, Мудрић Мане Перо, Митон Ма-
Вуковојац Стојана Мићан, Зензеровић Антуна Пума и т с т а ЈосИп^ Маравић Цвана Алојз, Мартинчић Јосипа 
Жиц Маре Фрањо; Иван, тасовац Вује Јово, Огњеновић Дане Душан, 

рез. ст. водници: Аралица Симе Душан, Брекић Петрић Дане Стево, Пањковић Тодора Милош, ПроНс 
Миланка Светозар, Баста Илије Гојко, Дивјак Вује Ивана Мш5"ко, Петрпнбвић Сречка Петар, Павачић До-
дане, Долић Миће Мићо, Франчетић Алберта Владо, тона Ајнјто^, Паро Ба^тола Иван, Пакисић Антона Ја-
Ивошевић Петра Владо, Иванчевић Дане Вујо, Јавори- ков, 1јетшт јожефа Вера, Пијевац Милована Мима, 
на Милана Дане, Јаворина Јове Миле, Јурчић Јурја Павичевић Штра Фрањо, Радивој Мата Никола, Р6-
Мате, Киринчић Ивана Антон, Кордић Милића Јово, чан Идеца Вицко, Радета Миле Никица, Радаковић Ни-
Кентрић Илије Бранко, Косановић Николе Раде, Мандић коле Бршбо. Ш н ц ћ М и Л а Ман?, Станић Јове Ма-
Давида Миле, Милошевић Раде Милош, Митари ја Мар- ""ша, Сладић Ил11је Чедо, Стојшић Миха Милан, Су-
шна. Стјепан, Момчиловић Луке Никола, Маврић МИ- чајко "Вукана Стево, Стипанчић Николе Миховил, Стри-
ховира Томо, Ненадовић Дане Мићо, Пашмуга П^рин жић Ј у ^ а Иб^н, Саина Ивана Динко, Сумбарић Не-
Младер, Павлица Миланка Никица, Ровиш Ивана Кле- д с ^ к а м З т е , Станић Ивана МарчеЛо, Стокић Ивана Ни-
мент, Рупчић Томе Стипе, Рупчић Николе Никола, Ра- ,кола, ЏЈушњар Милана Никола, Трбовић Милоша Ми-
дић Мице Стеван, Светлић Мијата Антон, Штетић Јан- лан, Ш и м а Ђуре Мане, Тепавац Петра Симо, Тишма 
ка Милош, Шкарић Максима Јово, Трпковић Прања Николе Милан, Тепавац Дане Јово, Томић Ђуре Г р ^ , 
Стево, Томић Ивана Јуре, Таталовић Велимира Сава, Узелац Дане Душан, Удовчић Оскара Лидија, УрбШЈЗ 
Узелац Миле Драгомир, Влајисављевић Мића Марко,"' Аугуста Јаков, Василић Петра Иван, Вигњевић Моје 
Вујновић Симе Илија, Загорац Раде Душан, Жид Мате Божо, Вудшбратовић Буде Марко, Вранић Петра Дане, 
ЈрсДл, Жигић Николе Дане, ЖњиДарић Ш р е Раде и Вујичић Јрваца ДЈгЈнан, Вишњић Миладина Ратко-, Ву-
Жупан Љубе Љубо; келић Миле Анте, Влатковић Исе Петар, З^вођа Божа 

рез, водници: Апел Јосипа Јосип, Бањанин Петра Б р д а З е н з е д а и ћ Анте Гавре, Жанкар Ивана Иван 
Гојко, Бабић Луке Никола, Девчић Ивана Иван, Хај- и Ж и ц А н т о н и Ј а И в а н -
дуковић Петра Раде, Иванчић Станка Мидцца, Јанчић 

Петра Мићо, Кораћ Манише Мане, Лолић Гаетама Ни- МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
М и л е г И Л З Н ' т Р И ћ ^ М1?тле' П ј е ' ' Р " ' капетан Марковина Марка Иван; 

вац Боже М И Л И В О Ј Смољан Јуре Антун, Штикавац Ј - Ј о с и Х а ^ Г У С Т , Венчић Ивана 

Боакко " И У К Ш " Р а Р у Д ( ^ ф ' М а Р к а Д а н е ' К °РУ р а Р а д е ^ и л б ш ' 
р ' Крушић П^тра Иван, Ловренчин Вазмослава ДцтоА, 

1 рез. мл. водници: Алојз Вука Ђуро, Чича Илије Мајер ^ р а ^ е Фрањо, Маловац Николе Иван, Полб-
Мика, Чикара Николе Миле, Мулац Вјекослава Бруно Нијр Антона Јосип, Песавар Фране Силвестер, Поло-
и Стојановић Стеве Бајо; руговац Мате Јаков, Пријић Васиља ЈандриЈа, Рада-

рез. десетар Бутковић Боже Јуре; ковић Раде Петар, Раде Јурета Јосип, ШирОла Мата 
' вој. обвезници: Ајдуковић Мане Милица, Анић Ми- М а т е и Ж г У Р Марјана Виктор; 
Јата Марија, Ахел Стјепана Петар, беретић Луке Вик- рез. потцоручници: Бензон Ивана Стјепан, Цвети-
тор, Бортул Славка Јосип, Бан Бартола Славко, Еру- чанин Јандре Мићун, Чесапак Фрање ^осип, Грчић Јо-
ић Јована Тоде, Боснић Тоде Ђорђе, Барач Миће Јово, сипа Круно, Гаљаџић Антона Иван, Киршић Ивана 
Баста Ђуре Никола, Бартолић Мате Едо, Бутковић Костантин, Лончар Дане Никола, Милашевић Ђура 
Антона Блаж, Бачић Стојана Томислав, Бракус Дане Љубица, Милован Михе Драгутин, Станић Дане Јоцо, 
Никола, Борић Миле Буде, Бракус Стојана Јово, Бр- Широла Јосипа Вјекослав, Удовчић Јакова Јосип, Узе-
Лечић Јуре Јурај, Бурсић Антона Антон, Божац Баз- л а И Паје Никола, Зензеровић Мате Роко и Жигић Пе'т-
Кшслава Александар, Бонифачић Ивана Милица, Бал- ра Стево; ^ ж ' , 
Зани Михајла Јован, Брумнић Анђела Јосип, Бан Ива- рез. заставници: Антонини Клемента Клемент, Ба-
на Иван, Баста Јанка Дане, Цветичанин Николе Илија, карић ^Аугуста Аугуст, Бален Мијата Стјепан, Венчић 
Цветичанин Николе Гавре, Цукарић Блажа Иван, Чу- Ивана Иван, Бига Јована Богдан, Брозић Стјепана 
Јић Влада Ловро, Дорчић Клемента Динко, Дивљак Гашпар, Дерања Богуслава Богуслав, Егић Милана 
Јоже Илија, Домазет Милоша Стево, Делач Ивана Дане, Перо Бењамина Јосип, Гашпаковић Марка Винко, 
филип, Дотлић Дане Никола, Дунато Николе Никола, Кучар Ђине Жарко, Косовић Ивана Катица, Кокото-

Илије Лука, Ђукић Миле Илија, Ђукић Илије вић Саве Мане, Лекић Мане Петар, Мирковић Антона 
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Мико, Микулишић Андрије Виктор, Марковина Ивана, 
Марко, Макек Вилима Вилко, Поткорњак Петра Илија, 
Смиљанић Савре Лазо, Турк Јосипа Крешо и Витасо-
вић Мата Антон; 

рез. от. водници: Аралица Симе Душан, Брнић 
Ивана Јосип, Дивјаи Вује Дане, Емили Хинка Игор, 
Филић Јустина Валентин, Франчетић Алберта Владо, 
Грбац Јакова Јосип, Кутић Ивана Рафе, Киринчић Ива-
на Антон, Каић Јакова Иван, Мурета Јосипа Јосип, 
Милић АЛона Алберт, Медић Николе Драган, Мандић 
Давида Миле, Персић Ивана Јосип, Паут Арманда Ос-
кар, Рупчић Томе Стипе, Рупчић Николе Никола, Ро-
вис Ивана Клемент и Жид Мата Јосип; 

рез. водници: Бернарди Рудолфа Петар, Бракус 
Јанка Бранко, Балаш Фрање Стјепан, Бањанин Петра 
Гојко, Чабријан Данијела Бранко, Чулумовић Анте 
Иван, Фрлан Матије Игнац, Фрлин Антона Михо, Хре-
љановић Мате Мате, Иванчић Станка Милица, Корач 
Манише Мане, Контус Фрање Драгутин, Лукановић 
Анте Душан, Лалић Г. Никола, Машић Милана Раде, 
Мартуљас Хинка Павао, Маравић Миле Милан, Рабар 
Јуре Грга, Штиковац Луне Милан, Трост Антона Блаж, 
Всрбинац Антона Јосип и Вукшић Петра Бранко; 

рез. мл. водници: Аливојводић Ивана Илија, Алојз 
Вука Ђуро, Баруница Кузме Алфронзо, Биланић Јандра 
Петар, Брамболић Грге Владимире, Чича Илије Мика, 
Дамијанић Михе Иван, Дунато Антона Иван, Клиба 
Миле Јосип, Колаковић Дане Никола, Миловчић Петра 
Петар, Мулац Вјекослава Бруно, Рукавица Миле Паве, 
Скоруп^ Пере Никола, Стојановић Стеве Бајо и Ву-
ј а ! Петра Иван; 

рез, десетари: Брњац Рафаела Бошко, Урбчић Јо-
сиде Ц,ветко, Јадреско Падавина Надалин, Плнско Ан-
тона Антон и Жигић Буде Петар; 

вој.-обвезници: Антоловић Јосипа Иван, Анић Ми-
јата Марија, Бабић Луке Јуре, Башић Михе Зорка, 
Брукета Томе Драгутин, Буић Теодора Теодор, Бури-
ца Фране Петар, Беговић Грге Крижан, Бабић Јосипа 
Милан, Бернобић Петра Слободан, Бабић Андрије Ан-
тон, Банчић Антона Јосип, Беласић Антона Антон, Бо-
жац Валентина Антон, Божац Јосипа Антон, Блашко-
вић Алојза Јовакин, Бабић Мије Лука, Баричевић Јуре 
Јосип, Бартолић Мате Едо, Бутковић Антона Блаж, 
Бачић Стјепана Војислав, Богдановић Петра Богдан, 
Божић Јурја Маријан, Божић Јурја Јурај, Бан Ивана 
'Драгутин, Балаш Томе Грга, Боснић Тоде Ђорђе, Ба-
ретић Луке Виктор, Бадурина Симе Спиро, Барбали 
Николе Бернард, Брозић Фрање Мате, Брајковић Мате 
Маријо, Басцарол Умберта Гуидо, Бартул Славка Јо-
сип, Бренко Јосипа Фрањо, Бречевић Ивана Драго, 

- 'Дертетић Јосипа Фрањо, Барић Михета Иван, Барић 
Ивана Антон, Бурсић Јосипа Јосип, Цернар Ивана 
Иван, Цветичанин Николе Гавре, Цар Николе Срећко, 
Цар Петра Никола, Цандрлић Анастасија Матија, Чех 
Антона Лино, Челић Антона' Антон, Чупић Балде Лов-
ре, Челић Фрање Антон, Чаглић Ивана Свето и Бар-
банић Ивана Иван; 

вој. обвезници: Деак Јосипа Иван, Доблановић Јо-
сипа Антон, Доблановић Винка Јосип, Даус Андрије 
,Ђулпјо, Дамијанић Ивана Данило, Добрила Ивана Ма-
ријан, Дрдић Ивана Петар, Дубравчић Јосе Иван, Дри-
зић Симета Фрање, Дрпнћ Фрање' Јосип, Дујмовић Ни-
коле Фабијан, Деренчиновић Фрање Антон, Дорчић 
Клемента Динко, Девескови Петра Тито, Делтрепо Ју-
л и ј а Ернесто, Драгичевић Јандре Томо, Драговић Иве 
Марјан, Ђукић Илије Лука, Ђукић Раде Јово, Ецовић 
Јосипа Антон, Егић Дамјана Дане, Фреца Романа Ро-
мано, Франчин Јосипа Иван,/Франолић Валентина Ва-
лентин, Флујерас Пере Анка, Филиплић Јусте Јосип, 
Флегар Јосипа Антон, Фоновић Мате Фрања, Фучак 
Славка Бланка, Ферпоглић Јосипа Франц, Франовић 
Вицка Миливој, Франолић Јура Петар, Франолић Ан-

тона Владимир. Фраицетић Дмитра Јелка, Грбац Ива-
на Јосип, Грбач Петра Јбсип, Грзић Ивана Фрањо, Гру-
бишић Силвестра Маријан, Грзетић Ивана Иван, Грбац 
Антона Маријо, Грбац Ивана Фрањо, Храбрић Ивана 
Маријан, Храбрић Мата Никола, Ивић Антона Живков 
ЈадреЈико Антона Романо, Јадрејчић Ивана Романо, Је-
ленић Ивана Вицко, Југовац Ивана Антон, Јаворина 
Јове Душан, Јуричић Андрије Јурај, Јоветић Јове Ду-
шан, Јурешић Ивана Богомир, Јурас Николе Петар, 
Јурјевић Николе Томо, Јадрешко Ивана Берто, Јуре-
тин Антона Анђелин, Јандрејић Ивана Винко, Јадре-. 
еко Грга Грго, Јуричић Гашпара Винко, Јуричић Ивана 
Иван, Јуричић Ловре Иван, Јуричић Андрије Јосип и 
Ђукић Илије Симо; % 

вој. обвезници: Курет Ивана Иван, Коренић Ивана 
Марко, Кризманић Ивана Антон, Косац Јосипа Фрањо, 
Кисић Јосипа Изак, Кос Мата Јосип, Крајцар Јосипа 
Иван, Крбавац Бењамина Милан, Кристопић Мате Фра-
њо, Кузма Петра Јосип, Ковачевић Јове Никола, Коса-
новић ЕГасе Миле, Кундић Филипа Владимир, Коваче-
вић Раде Радован, Косић Стијепана Мартин, Кирин-
чић Прана Антон, Калчић Мартина Мартин, Калац Ива-
на Шиме, Кокотовић Будимира Душан, Колак Николе 
Никола, Керсан Грге Јосип, Лукачић Фуме Божо, Ли-
говић Ивана Гуерино, Лукеж Ивана Виктор, Леговић 
Симе Иван, Лемић Буде Миле, Лабињан Петра Фрањо, 
Лукшић Антона Алојз, Леговић Ивана Антон, Леговић 
Матин Стјепан, Лендовић Антона Иван, Лациња Јосипа 
Еуген, Лакосељац Фрање Станко, Лузина Ловре ЛФвре, 
Лолић Винка Младен, Леговић Ивана Јовакин, Лозица 
Ивана Иван, Матијас Јосипа Тилнс. Мексгвић Јосипа 
Јосип,-Миховиловић Санте Антон, Медић Јове Лазар, 
Мофардин Ивана Драгутин, Монас Фрање Симе, Ман-
друсан Антона Мате, Матијевић Николе Никола, Мо-
чћбоб Антона Антон, Миличић Ивана Драго, Мерилин ^ 
Јосипа Елија, Мавар Антона Иван, Матић Антона' В ј е -
кослав, Марић Миле Марица, Мичетић Мартина Бо-
жица, Мишчевић Раде Стево, Мавринац Винка Ромон, 
Матић Јосипа Вјекослав, Маретић Антона Јосип, Ма-
шић Дане Светозар, Милић Мартина Иван, Његован 
Дане Ђура и Крајцар Ивана Антон; 

вој. обвезници: Ојорић Бењамина Луднк, Опашић 
Мате Фрањо, Орбанић Ивана Јосип, фрбанић Пасе 
Пасе, Огризовић Миле Спасоје, Орловић Јурја Раде, 
Оточан Мате Романо, Орбанић Ивана Јосип, Орбанић 
Михе Јосип, Павловић Марка Никола, Перуско Грге 
Јосип, Перуско Јосипа Мартин, Перцан Антона Иван, 
Перица Антона Антон, Пачић Антона Божо, Павлевић 
Мате Целестин, Пајалић Николе Мандица, Пават Стје-
пана Јосип, Парис Јосипа Божо, Памић Мате Вален-
тин, Поропат Антуна Антун, Петрикић Антона Јоваким, 
Пилат Јосипа Јосип, Пражић Миле Петар, Лучић Ан-
тона Станислав, Паскула Ивана Божо, Павлетић Бока 
Иван, Павлић Јуре Јуре, Поропат Антона Владо, Пав-
летић Славка Дарко, Памић Томаза Јосип. Пекота Јо-
сипа Иван, Павлић Павла Павао, Радетић Мартина Ја-
ков, Радесић Антона Антон, Рабар Антона Антон, Ра-
доловић,Антона Јосип, Радетић Мартина Мартин, Румац 
Ивана Иван, Бибарић Антона Фрањо, Ратковић Ђуре 
Тоде, Раде Јуре 'Анђело, Радивој Мата Никола, Ракић 
Мате Иван, Радоловић Мате Петар, Рунко Антона Иван, 
Рачан Ивана Винко, Радочај Николе Гојко, Радаковић .1 
Ђукана Дане, Радованац Дане Дмитар, Румац Јосипа 
Емил, Ру ман Симе Јосип, и Рунко Антона Славко; 

вој. обвезници: Станко Адама Адам, Сандрић Ан- . 
тона Антон, Сиљан Антона Цвјетко, Сандић Јосипа 
Блаж, Сишак Пасквалина Антон, Славец Ивана Јосип, 
Смиловић Антона Драго, Слоковић Јосипа Зорко, Сми-
ловић Јосипа Милан, Станић Јосипа Јосип, Стојшић 
Михе Милан, Стипанчић Николе Миховил, Станић Јове 
Макиша, Соколић Аугуста Иван, Степауић Јуре Мари-
јан, Серго Андрије Ерменецилдо, Симанић Ивана Ан-
тон, Спољарић Петра Јосип, Стакић Тодора Јово, Са-
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јнба Матста Драго, Стнпаннћ Карла Драгутин, Стајилић 
Станка Станислав, Шојић Филипа Иван, Сасић Ђуре 
Ђуро, Скарић Милс Милош, Сајина Јосипа Винко, Си-
рол Блажа Јосип, Сирол Ивана Иван, Себаља Бјенче-
слава Иван, Туркаљ Мате Фрањо, Тромба Антона Ау-
густин, Тончетић Ивана Владимир, Томишић Фрања Јо-
сип, Томишић Антона Антон, Јурковић Ивана Антон, 
Тончинић Антона Марјан, Тијан Фрање Иван, Јурко-
вић Паве Шиме, Томишић Мате Јосип, Томас Јосипа 
Марио, Томанић Јосипа Рикард, Томовић Матста Јо-
сип, Трост Ивана Иван, Узелац Дане Душан, Ујчић Ан-
тона Иван, Ујчић Симета Јосип, Удовчић Оскара Ли-
дија', Ујчић Петра Иван, Вукелић Јандрије Миле, Ви-
чић Ивана Иван, Војак Грге Драгутин, Тромба Марије 
Марцело, Видуљин Шиме Шиме, Валенте Јосипа Ал-
берт, Вагаја Фрање Милан, Витулић Антона Антон, 
Вијола Антона Антон, Вукблић Иве Милан, Вукобра-
товић Буде Марко, Вранић Петра Дане, Василић Петра 
Иван, Војнић Јосипа Јосип, Велчић Мате Албино, Виг-
њевић Моје Божо, Витулић Мартина Иван, Валковић 
Пасквала Фрањо, Валковић Ивана Андрија, Валковић 
Фрање Јосип, Вукелић Ивана Славко, Верточић Ивана 
Мата, Зензеровић Ивана Милан, Зграблић Антона Иван, 
Зајц Фрања Арнешто, Заводја Боже Бранко, Зец Ива-
ње Јованка, Зец Мартина Шиме, Зукон Јосипа Јосип, 
Зин Шимуна Никола, Зузић Антона Јосип, Зузић Стје-
пана Антон и Силан Антона Антон. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
рез. ст. водници: Брлић Ивана Јосип, Грбац Јакова 

Јосип, Трзан Миле Мартин, Каић Јакова Иван, Мате-
шић Миле Маријан, Паут Арланда Оскар, Радивој Ива-
на Јаков, Рукавица Ивана Марко, Стоковић Мате Мир-
ко и Будићи Антуна Јуре; 

рез. водници: Балас Фрање ^Стјепан, Буић Теодора 
Драгутин, Цар Петра Никола, Чабријан Данијела Бран-
ко, Филипић Антона Марјан, Фрлин Антона Михо, Фр-
лон Матије Игнац, Хрељановић Мате Мате, Псић Ива-
на Гавре, Калчић Антона Ренато, Кризманић Антона 
Иван, Контуш Фрање Драгутин, Кухар Антуна Јоакин, 
Лукановић Анте Душан, Навале Ивана Иван, Трост Ан-
тона Блаж, Усић Јосипа Иван и Златић Марка Марко; 

рез. мл. водници: Баруница Кузме Алфоџзо, Бича-
нић Јандре Петар, БрамболИћ Грге Владимир, Дунато 
Антона Иван, Колаковић Дане Никола, Перушко Ивана 
Иван, Рукавица Миле Павле и Сладоња Јосипа Мартин;' 

рез. десетара Брњац Рафаела Бошко, Грбчић Јо-
сипа Цветко, Каић Мартина Марко, Жигић Буде Пе-
тар, Анђело Јуре Рад,е, Антоловић Јосипа Иван, Але-
бић Мартина Анте, Анђелковић Бранислава Миодраг, 
Бабић Мије Лука, Баричевић Јуре Јосип, Богдановић 
Петра Богдан, Божић Јурја Марјан, Бан Ивана Драгу-
тин, Божић Јурја Јурај, Балас Томе Грга, Бадурина 
Симе Спиро, Барбалић Ивана Иван, Барбалић Николе 
Бернард, Брозић Фрање Мате, Брајковић Мате Маријо, 
Басцарол Умберта Гундо, Бренко Јосипа Фр"ањо, Бре-
чевић Ивана Драго, Бертетић Јосипа Фрањо, Бабић 
Ивана Антон, Варне Мид ета Иван Бурсић Јосипа-Јосип, 
Бабић Мате Коешимир, Бабић Петра Томислав, Бона-
чић Влада Крунослав, Благаић Вицка Анте, Будам Ада-
ма Иван, Балаш Томе Томо, Бубањ Божа Јосип, Бибан 
Јакова Јаков, Буић Теодора Иван, Бутковић Мате Јо-
сип, Буић Грге Михо, Бутковић Мата Јуре, Божац Лов-
ре Антон, Бутковић Мате Јуре, Бозусковић Антона 
Павле и Бурсић Антона Јосип; 

вој. обвезници: Бутковић Кире Иван, Блажић Ан-
тона Нико, Банко Ивана Грго, Бернарди Јосипа Клау-

,дио, Бозац Петра Вилим, Бастијанчић Ивана Јосип, Бо-
зац Томаза Јаков, Бренцо Антона Александар, Бозац 
Ванослава Милан, Барбалић Матије Маријан, Брусић 
Мата Динко, Брнић Антона Антон, Брумњак Ивана 
Алојз, Брнчић Мата Славан, Бозац Јосипа Фрањо, Ба-
ричевић Михе Мирко,. Божиковић Фрање Едо, Блашко-

вић Јосипа Јоакин, Бурсић Антона Антон, Брајур Ан-
тона Антон, Братулић Драгутина Ђорђан, Цар Николе 
Срећко, Цвек Мартина Иван, Церин Мартина Мартин, 
Цукон Орге Иван, Цукон Ивана Јосип, Цукон Ивана 
Јосип, Цукон Мате Лука, Челић Фрање Антон, Чалић 
Ивана Свето, Овачић Тома Тома, Челић Фрање А н -
ђело, Дубравчић Јосе Иван, Дрндић Симета Фрањо, 
Дорчић Миховила Валентин, Дрпић Фрање Јосип, Дуј-
мовић Николе Фабијан, Деречниновић Фрање Антон, 
Девесковић Петра Тито, Делтрепо Јурија Ернесто, Дра-
хичевић Јандре Томо, Драговић Иве Маријан, Добла-
новић Винка Винко, јаблановић Антона Маријан, 
Драндић Мартина Ловро, Добан Мате Луцијано, До-
бран Ивана Емидио, Демани Јосип? Јосип, Дрпић Фра-
на Јосип, Дамијанић Ивана Динко, Добрила Антуна Ан-
тун, Добрила Фрања Јосип, Дрндић Мартина Иван, Ђу-
кић Јове Раде, Ђукић-Јове Дмитар и Демарин Николе 
Никола; 

вој. обвезници: Егић Дамјана Дане, флегар Јосипа 
Антон, Фоновић Мате Фрањо, Фучак Славка Бланка, 
Ферфоцлио Јосипа Франц, Франолић Јура Петар, Фра-
нолић Антона Владимир, Франшетић Дмитра Јелка, Фо-
новић Ивана Цверино, Франиновић Мартина Иван, Фи-
липић Блажа Јосип, Филаус Норберта и.нд. Фридрих, 
Грзетић Ивана Иван, Грбац Антона Маријо, Грбац 
Ивана Фрањо, Гашпаревић Лује Весна, Главичић Ивана 
Вјекослав, Грубишић ЈБубомира Јосип, Гризила Бар-
тола Иван, Голден Ивана Јосип, Грабовић Ивана Иван, 
Грбач Антона Антон, Ераковић Антона Антон, Г р б о -
вић Јосипа Антон, Храбрић Ивана Маријан, - Храбрић 
Мата Никола, Хриљац Антона Ант,он, ,Псић Ивана Ја-
ков, Јоветић Јове Душан, Јурешић Ивана Богумир, Јо-
дреско Ивана Берто, Јуретин Антона Анђелин, Јадреј-
чић Ивана Винко, Јадреско Грге Грго, Јуричић Гашпара 
Винко, Јуричић Ивана Иван, Јуричић Ловре Иван, Ју-
ричић Андрије Јосип, Јевтић Светомира Живојин, Ју-
ричић Гашпара Томо, Јадро Ивана Павао, Јуринчић 
Андра Станко, Јурман Јандра Аница и Јурић Ивана 
Милан; 

вој. обвезници: Кундић Филипа Владимир, Кова-
чевић Раде Радован, Косић Стјепана Мартин, Киринчкћ 
Франа Антон, Калчић Мартина Мартин, Калац Ивана 
Симе, Крајцар Ивана Антон, к о к о т о в и ћ Буд-имира Ду-
шан, Колак Николе Никола, Керсан Грге Јосип, Коса-
новић Душана Раде, Кучан Ивана Мате, Керсан Бо-
же Рикардо, Кирац Лука, Климан Блажа Томазо, Ки-
ринчић Николе Антон, Кокеза Ивана Владимир,. Кне-
жић Мате Гојан, Лузина Ловре Ловре, Лолић Винка 
Младен, Лешина Ивана Иван, Ловрић Ивана Марко,' 
Лоренчин Антона Ренато, Лоренчин Антона Марио, Лу-
качић Мартина Антон, Лабиња,н Петра Јосип, ЈБубоје 
Раде Бранко, Мочибод Антона Антон, Миличић Ивана 
Драго, Мерклнн Јосипа Елија, Мађар Антона Иван, Ма-
тић Антона Вјекослав, Марић Миле Марица Мишчевић 
Раде Стево, Матић Јосипа Вјекослав, Маретић Антона 
Јосип, Машић Дане Светозар, Милић Мартина Иван, 
Март ничић Ивана Грга, Модручан Цвете Божо, Мацан 
Јосипа Мате, Милановић Ивана Миро, Мосња Боже 
Божо, Миховиловић Петра Антон, Милотић Ивана Ше-
ргијо, Мецени Антона Иван, Моцени Антона Иван, 
Михајић Антона Антон, Мраковић Петра Никола, Мо-
тика Јакова Јаков, Матухина Јосипа Душан, Марковић 
Драгољуба Славко, -Мандић Фрање Маријо, Мадрусан 
Ивана Јосип, Матика Ивана Јосип, Марељ Васе Стезо, 
Наденић Марије Јосип, Начиновић Ст.јепана Бен јам ин, 
Надисић Антона Славко, Његован Дане /Буба и Ње-
гован Миле Никола; 

ној. обвезници: Обренић Пасе Пасе, Огризовић Ми-
ле Спасоје, Орловић Сурја Раде, Оточан Мате Романо, 
Орбанић Ивана Јосип, Орбанић Михе Јосип, Опасић 
Фрање Армандо, Лучић Антона Станислав, Па сну ла 
Ивана Божо, Паветић Рока Иван, Павлић Ђуре Ђуро, 
Иоропат Антона Владо, Павлетић Славка Дарко, Пами-
циод Томаза Јосип, Некога Јосипа Иван, Павлић Павла 
Павао, Половина Раде Ђуро, Попов Раде Никола, Пе-



Страна 1016 — Број 69 ' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ' , Среда, 17 август 1949 

рушио Роке. Јосип, Перушко Анте Јаков, Перушко Ваз-
мослава Вазмослав, Перушко Мартина Ловре, Перушко 
Јосипа Антон, Перунико Антона Иван, Перушко јосипа 
Јосип, Порушио Антона Вјекослав, Перушко Мартина 
Јосип, Нађен Драгутина Иван, Плнско Јосипа Антон, 
Пекари Јосипа Јосип, Павачић Јуре Антон, Перковић 
Маријан Љиљана, Пубрачевић Јована Душан, Бодо-
руговац Антона Антон, Пинцан Ивана Маријо, Перишић 
Јосипа Мирко, Рачан Ивана Винко, Ракић Мате' Иван, 
Р^доловић Мате Петар, Рунко Антона Иван, Радочај 
Николе Гојко, Радаковић "Вукана Дане, Радованац Да-
не 'Дмитар, Румић Јосипа Емил, Рудан Шиме Јосип, 
Рунко Антона Славко, Ранић Миладина Миле, Радоше-
вић Јосе Милан, Радетић Тома Радислав, Радетић Дуја 
Вицко, Радоловић Ивана Антон, Радоловић Мате Иван, 
Рабар Гашпара Антон, Радоловић Антона Блаж, Ри-
като Бартула Феруцо, Риоса' Марцедо Ренато, Рунко 
Ивана Славко, Рунко Матета Данило и Рабар Ивана 
Бранко; 

вој. обвезници: Соколић Лугуста Иван, Стефанић 
Јуре Марјан, Серго Андрије Ермеигилдо, Симанић И-
вана Антон, Спољарић Петра Јосип, Скарић Миле Ми-
лош, Стакић Тодора Јово, Сајина Матета Драго, Си-
ротић Ивана Јосип, Стипанић Карла Драгутин, Стајић 
Станка Станислав, Салопек Виде Никола, Стипановић 
Николе Перо, Собољ /Ивана Бранко, Сетић Мартина 
Иван, Сандрић Антон, Саин Антона Антон, Смољан Ан-
тона Антон, Слабић Мате Јаков, Слабић Михе Михо, 
Стипчић Еугена Армандо, Сурлина Ивана Карло, Скок 
Ивана Винко, Смоковић Фрање Иван, Смиловић Ивана 
Драго, Смиловић Миле Иван, Сајић Филипа Иван, Са-
сић Ђуре Ђуро, Србања Векослава Иван, Шојат Фране 
Марко, Скоравић Јакова Вико, Созан Антона.Мартин, 
Сикић Ивана Буди, Спањол Антона Антон, Салковић 
Јосипа Јосип, Сајин Антона Драго, Турковић Ивана 
Антон, Ђијан Фрање Иван, Тончинић Антона Маријан, 
Турковић Паве Шиме, Томић Мате Јосип, Томаш Јо-
сипа Марко, Томинић Јосипа Рикард, Томовић Матета 
'(Јосип, Трост Ивана Иван, Трбовић Ђуре Божо, Тон-
чић Јос-ипа Анђело, Ујчић Петра Иван, Усић Ивана Ра-
фаел, Усић Ивана Теодор, Урти Јосипа Иван, Војнић 
Јосипа Јосип, Велчић Мате Албино, Вдтулић Мартина 
Иван, Валковић Ивана Андрија, Валковић Пасквала 
Фрањо, Валковић Фрање Јосип, Вукелић Ивана Славко, 
берточић Ивана Мате, Вигњевић Илије Ђуро, Вујно-
вић Сава Милош, Вигњевић Илије Миде, Вучинић Ја-
кова Љубица, Веценај Стијепана Марија, Вукошић 
Ивана Фрањо, Витасовић Марка Антон, Војак Стјепана 
Иван, Војак Грге Карло, Видото Ивана Лоренцо, Бале 
Фрање Иван, Зец Ивана Јовакин, Зец Мартина Шиме, 
Зелић Марка Жарко, Зегарац Николе Невенка и Жгра-
хлић Ивана Антун. 

Бр. 72 
27 априла 1949 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ л и с т о в а . 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" у 
број^ 33 од 1 августа 1949 године објављује: 

Указ о проглашењу Фабрике мрежа и завеса у 
Зрењанину за предузеће републичког значаја; 

Уредбу о организацији државне арбитраже на 
територији Народне Републике Србије; 

Уредбу о оснивању Средње хидротехничке школе 
у Новом Саду; 

Уредбу о обавезном откупу кромпира у економ-
ској 1949/50 години; х 

Уредбу о обавезном откупу сточне хране у еко-
номској 1949/50 години; 

Уредбу о обавезном откупу пасуља у економској 
1949/50 години; 

Уредбу о вађењу песка и другог материјала из 
река, речица, потока и језера; 

Наредбу о овлашћењу директора Земаљског уреда 
за цене да одређује јединствене цене са важношћу на 
целој територији Народне Републике Србије; 

Наредбу о радовима који се врше под нарочито 
тешким односно по живот опасним околностима у ре-
сору Министарства пољопривреде; 

Наредбу о посебним личним додацима за службе-
нике у здравствених установама чија служба тражи 
нарочито залагање; 

Наредбу о радовима који се у ресору Комитета 
за кинематографију врше под нарочито тешким одно-
сно по живот опасним околностима; 

Тарифу о накнади за употребу мобилисаше при-
ватних локомобила; 

Одлуку о измени о допуни Списка пансионских 
угоститељских, радњи; 

Решење о стављању под заштиту државе споме-
ника културе. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИ НЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговине" у броју 31 од 4 августа 1949 године објав-
љује: 

Уредбу о Управи студентских менза и домова; 
Наредбу о забрани печења ракије и обавезној при-

јави ракиских казана; 
Наредбу о одређивању почетка обавезног откупа 

белих житарица на подручју Народне Републике Бо-
сне и Херцеговине. ' 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

573. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
обавезној служби лекара у државним 
здравственим установама — — 1001 

574. Правилник за извршење Уредбе о бажда-
рењу поморских бродова — — 1001 

575. Правилник о начину мерења и израчуна-
вања регистарске запремине код бажда-
рења поморских бродова — — — 1003 

576. Правилник о оснивању и раду Централне 
југословенеке кинотеке — — - 1009 

577. Наредба о издавању саопштења земљо-
радничким газдинствима о величини повр-
шина са којима ће бити задужена обаве-
зном испоруком житарица рода године л 

1950 1010 
578. Наредба о престанку важнбсти Уредбе о , 

пореским ослобођењима у вези са изград-
њом Омладинске пруге Шамац—Сарајево 1010 

579. Наредба о престанку важности Уредбе о 
пореским ослобођењима у вези са изград-
њом Омладинске пруге Никшић—Титоград 1010 

580. Решење о проширењу важности прописа 
Упутства о начину накнаде (регреса) у 
ценама код откупа речне рибе, која се 
даје за потребе обезбеђеног снабдевања 1011 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова ул. бр. 20. 
— Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Г.1ајие Јевросиме бр. 20. — 

Штампа Југословенског штампарско!1 предузећа, Београд 


