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1ЕНТИ ЗА СНАБ-
т животни про-

ДОМАКЈИНСТВАТА 

541. 
На основа чл. 1 Уредбата за план^ 

и потрошувачка на стоката доносуау 

П Р А В И 

ЗА ПОТРОШУАЧКИ ДО] 
ДУЕЊЕ СО РАЦИОНИР 
ДУКТИ И ПОТРЕБИ Н 

Член 1 
Снабдуењето со рационирани животни продукти 

и предмети за потреби на домаќинствата во градо-
вите и работничките населби ке се врши на основа 
потрошуачки документи, а по прописите на овој пра-
вилник. 

Член 2 
Потрошуачките документи предвидени^ со овој 

правилник ке се издаваат: 
а) на целокупното жителсгвото на оние градови 

и населби кои што ке ги одреди Министерот на 
трговијата и снабдуењето ФНРЈ по предлог на ми-
нистерот на трговијата и снабдуењето на односните 
народни републики; 

б) на работниците и намештениците, како и на 
членовите на нивните фамилии, на работа во прет-
пријатија од општо сојузно значење без оглед на 
седиштето на претпријатието; 

в) на работниците и намешгениците и на члено-
вите на нивните фамилии без оглед на местото во 
кое што се навогја претпријатието во кое се на ра-
бота, ако е претпријатието од поважно значење; 

За важноста на претпријатијата во смисла точ, в) 
ке одлучи министерот на трговијата и снабдуењето 
на односната народна република а по предлог на 
министерството под чие раководство претпријатието 
се навогја; 

г) на државните службеници и на. членовите на 
нивните фамилии кои живеат вон местата наведени 
под а), ако за тоа, по оцена на министерот на трго-
вијата и снабдуењето на односната народна репу-
блика, се укаже потреба. 

Член 3 
Видовите на потрошуачките документи се следни: 
А) потребиту ачки! карти за снабдуење со рациони-

рани животни продукти, и тоа: 
~ 1) за работници на I категорија и со нив изедна-

чени лица по обрасци Р-1; 
2) за работници на II категорија и со нив изед-

начени лица по обрасци Р-2; 
3) за работници на III категорија и со нив изед-

начени лица по обрасци Р-3; 
4) за општа категорија на потрошуачи и со нив 

изедначени лица по обрасци Г; 
5) за деца до две години по обрасци Д-1; 
6) за деца од навршена втора до четрнаеста го-

дина на старост по обрасци Д-2. 

Прописите за разврстуење жителството во пое-
дини категории на потрошуачи ке ги донесуе Ми-
нистерот за трговијата и снабдуењето ФНРЈ во со-
гласност со Министерот на трудот ФНРЈ. 

В) Потрошуачките книшки за домакјинство по 
образецот К. 

Член 4 
Потрошуачките карти за рационирани ЖИВОТНА 

продукти наведени во чл. 3 под А) од бр, 1—6 ке се 
издаваат одделно: 

а) за леб и брашно; 
б) за месо и маснотија; 
в) за шекјер, сол и разно. 
За потрошуачи кои што се навогјаат на пот-

полно снабдуење можат по потреба да им се изда-
ваат сите три карти заедно. 

Член 5 
Жителите на местата кои што не се обванати со 

чл 2 на овој правилник ке се снабдуат на основа на 
одделни прописи. 

Член 6 
Потрошуачките документи се еднообразни на 

целата територија на Федер ативната Народна Репу-
блика Југославија. Обрасците на овие документи, 
како и сите други обрасци во врска со извршуењето 
на овој правилник, ги пропишуе Министерството на 
трговијата и снабдуењето ФНРЈ. 

На нив мора да биде назначено: име на народ-
ната република која што ги издава, време за кое се 
издава, вид на потоошуачкиот документ, презиме и 
име на сопственикот, да не важи без печат на на-
длежниот орган на државната управа за издавање 
потрошуачки документи, како и нивното фалсифи-
куење и злоупотреба да се казнуе по закон. 

Член 7 
На потрошуачките карти за рационирани жи< 

вотни продукти мор'а при ш т а м п а њ е м да се назначи 
на моја категорија на п о т р о ш а ч и се наменети, а 
на купоните мора обвезно да биде назначен видот 
на стоката на која што купонот гласи, како и вре-
мето на важноста на купонот. 

Купоните за леб, месо и маснотија мораат да 
бидат разделени на оброци, како што е тоа предви-
дено на пропишаните обрасци. 

Потрошуачките карти мораат да имаат извесен 
број купони „Разно" на кои што ке се издаваат ра-
ционирани животни продукти, кои што не им се 
издаваат на потрошуачите редовно, туку од случај 
до случај. 

Член сЧ 
Потрошуачките карти за рационирани животни 

продукти се издаваат со важност од месец дена. 
Издавањето на нови карти на потрошуачите ке се 
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обави најдалеку до последниот ден во месецот, кој 
што претходи на месецот во кој д о т и ч и т е потро-
шуачки карти важат. 

Член 9 
Потрошуачките книшки за домаћинство (К) се 

издаваат со неодреден срок на важност, а најмалку 
за година дена, со назнака бројот на членовите на 
поедино домаћинство и тоа како на самата ш и ш к а 
така и на купоните. 

На овие потрошуачки книшки ке се издаваат 
предмети наменети за потреби на домаќинствата 
(дрво и сл.). 

За домаќинствата без електрично или плинско 
осветлуење можат по потреба, да се издаваат 
одделни потрошуачки карти за петролеј. 

Член 10 
На секој потрошуач заедно со картите за рацно-

нирани животни продукти за одреден месец се из-
дава по еде« примерок на образец „потрошуачко-
уверење" кое што служи како основ за издавање 
потрошуачки карти за следниот месец. 

Член 11 
Во текот на месецот кој што претходи на р а с а -

дел бата на потрошуачките карти, потрошуачите се 
должни да ги заверат своите потрошуачки уверења 
кај кукјниот повереник за снабдуење. Кукјниот по-
вереник за снабдуење ке го завери потрошуачкото 
уверење на основа документите за местото на преби-
валиштето и идентитетот, списокот на жителите, при-
хвата на жителството, пријавата на пребивалиштето, 
личната карта и сл., а за деца до 14 години старост 
на основа документ за рагјање. 

Кукјниот повереник за снабдуење ке го потврди 
лотрошуачкото уверење само во случај ако се увери 
да потрошуачот вистина живее во тоа време во до-
т и ч н о г место. 

На потрошуачките уверење на заложените лица 
според редовната заверка која ја врши кукјниот по-
вереник за снабдуење, ке го завери управата од-
носно раководителот на претпријатието, надлештвото 
или установата во кое тоа лице е на работа зва-
нично то ј факт. и точно ке го назначи видот на ра-
ботата, занимавањето, односно должноста која тоа 
лице ја врши но претпријатието или установата. 

Член 12 
На лицата кои што се изедначени со поедини 

категории на работници (Р-1, Р-2, Р-3) ке го потврди 
тој факт раководството на установата, односно удру-
ж е њ е м на кои им припаѓаат . На инвалидите кои се 
настанети во местата во кои нема инвалидски удру-
жења и на личните пензионери ке го потврди потро-
шуачкото уверење секретарот на народниот одбор 
на населбата, реонот или местото, на основа инва-
лидска легитимација, односно .потврда и доказ за 
примените поинадлежности. Во потрошуачкото уве-
рење на инвалидите од војна и работа мора да биде 
внесен процентот на инвалидитетот односно про-
центот на онеспособувањето за работа. 

Член 13 
Издавањето на потрошуачките книшки за до-

мак јинствата ке се врши на основа на пополнети 
обрасци „пријава на домајинство' \ 

Кубниот повереник ке потврди на „пријавата на 
домакинството" да наведените лица живеат во за-
едничко домаћинство. 

Член 14 
На потрошуачите кои имаат на основа чл. 2 

право да. се снабдуат преку потрошуачки карти за 
рационирани животни продукти, а кои што се снаб-
дева со извесни ра ци очарани животни продукти', 
нема да им се издаваат потрошуачки карти за тие 

продукти за време за кое што се снабдени зе-
м а ј ќ и како основ на пресметката одредени норми 
за категорија на потрошуачи на која што припаѓаат . 
Во таков случај кукјниот повереник за снабдуење 
при заверката на потрошуачкото уверење ке шк ги 
назначи на тие лица количините на рационир&вите 
животни продукти со кои тие век је се снабдени, 
земајкји ги сите потрошуачи на едно домаћинство 
како целост. 

Член 15 
Лицата на кои што им е местото на живеење 

различно од местото на запослуењето ке примаат 
потрошуачки карти по правило во местото на жи-
веењето, а спрема категоријата на која што при-
паѓаат . 

Доколку во местото на живеењето не се изда-
ваат потрошуачки карти спрема овој правилник, овие 
на нив и н а б и е н и т е членови на фамилијата ке им 
се издаваат во претпријатието во кое се на работа. 

Претпријатијата односно установите, во кои тие 
лида се на работа ке одредат еден свој службеник 
кој што ке врши должност на кукјен повереник за 
горе наведените лица, а спрема прописите на ОВОЈ 
правилник. 

Член 16 
На државните службеници споменати во чл. 2 

точ. г) на овој правилник ке им издава потрошуачки 
документи најблискиот местен народен одбор на чие 
подрачје се издаваат потрошуачки карти спрема овој 
правилник. 

Овие лица како и лицата споменати во чл. 15 се 
должни да дадат докази да не се снабдени со 
поедини односно со сите видови на рацио нир ани 
животни продукти, па да не се снабдуат на некој 
друг начин во своето место на живеење. 

Член 17 
Кукјниот повереник за снабдуење ке состави до 

20 во месецот кој што претходи на расподелоата на 
потрошуачките карти список на потрошуачите во 2 
примерка спрема пропишаниот образец, а на основа 
заверените по тро пту ачки уверења. Обата примерка 
на списокот на потрошуачите ке ги завери кукјниот 
повереник со свој потпис и заедно со заверените 
потрошуачки уверења ке му ги достави на уличниот 
повереник за снабдуење, кој, после проверка на но-
тр о т у ачките уверења ке внеса во одредена руби ика 
во списокот на потрошуачите и ке ознаки да ли по-
трошуачот спагја во општа категорија на потрошувам 
или во детска категорија. Кога ке го завери списов 
кот со потпис ке го достави заедно со потрошуач-\ 
ките уверења на надлежниот уред за рационирано 
снабдуење, односно на месниот народен одбор нај- ; 

далеку до 23 во месецот ко ј што претходи на ра-
споделбата на потрошуачките карти. 

Уличните и кукјните поверници за снаб дуење 
сносат полна одговорност за точноста на наведените 
подаци. 

Член 18 
Разврстуењето на потрошуачите во работнички 

категории Р-1, Р-2 и Р-3 го врши уредот за рацио-
нирано снабдуење е уносно народниот одбор на 
основа списеците на потрошуачите и заверените по-
трошуачки уверења примени од уличните повереа 
ници. 

По извршеното разврстуење на потрошуачите во 
категории, еден примерок на списокот на потро-;' 
шуачите, заедно со потребниот број на потрошуач« 
ките карти ке го достави на уличниот повереник:' 
заради расподелба на нотр о т у ачите преку кукјните 
повереници најдалеку до 28 во месецот кој што прет-! 
ходи на расподелбата на потрошуачките карти, до-« 
дека вториот примерок заедно со заверените по-' 
трошуачки уверења ке го задржи ка ј себе. 
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Расподелбата на картите на потрошуачите имаат 
да ја извршат кукјните повереници спрема доста-
вениот список, најдалеку до последниот ден во ме-
сецот кој што претходи на месецот во кој што важат 
потрошуачките карти, 

Потрошуачите го потврдуат приемот на потро-
шуачките карти со свој потпис на списокот на по-
трошуачите. За членовите на едно домаќинство 
приемот може да го потврди еден од полнолетните 
членов« на домакинството. 

Член 19 
Најдалеку до 4-от ден во месецот за кој што 

важат расподелените потрошуачки карти, кукјните 
повереници за снабдував ги вракјаат на својот ули-
чен повереник за снабдуење, а овој веднага на уре-
дот за рационирано снабдував, односно на народ-
ниот одбор, потпишаните списоци на потрошуачите 
на основа на кои што е извршена расподелбата на 
картите 

Уличниот повереник за снабдуење поднесуе 
заедно на тој список на потрошуачите пресметка за 
издадените потрошуачки карти по видовите и исто-
времено ги враќаа потрошуачките карти кои што 
преостанале од било која причина. 

Уредот за рациониоано снабдував односно на-
родниот одбор на кој уличниот повереник за снаб-
д у в а в го доставил списокот со пресметка ке му го 
врати на овој вториот примерок на потрошуачките 
списоци од неговата улица кои што до тогај се на-
вогјале ка ј лотичниот уред односно наоодниот од-' 
бор, и на нив ке потврди оти расподелбата на по-
трошуачките карти уредно е извршена, оти е подне-
сена пресметка за разделените потрошуачки карти 
и повратени нерасподеленит потрошуачки карти. 

Член 20 
Уредите за раиионипано с н а б д е л е кои што не-

посредно сообракјаат со уличните повереници, од-
носно народните одбори, составуат до 7 ден во ме-
сецот во кој што важат издадените потрошуачки 
карти, пресметка за В К У И - Ч О Т број на издадените 
потоошуачки каоти по видови, на основа воатените 
списоци (пресметки) на п о т р о ш н и т е , на пропишан 
образец и истовремено ке го утврдат бројот на не-
расподелените потрошуачки карти. Составената пае-' 
сметка Ја догтавуат на уредот за рациониоано снаб-
д у в а в на градскиот односно околискиот народен 
одбор од кој примиле потоошуачки карти во цел на 
расподелба. Самите неискористени карти остаетуат 
кај нив во цел на дополнителна расподелба во текот 
на месецот. 

Член 21 
Уредите за рационираното снабдуење на град-

ските односно околиските народни одбори, составуат 
извештај за вкупниот број на издадените потро-
шуачки касти на своето подрачје, и истиот му го 
доставуат на одделението за рационирано снабдував 
на министерството за трговијата и снабдуењето на 
својата Народна република и на земскиот статистички 
уред, спрема пропишаниот образец, најдалеку до 15 
во месецот во кој што важат разделените потро-
шуачк1Ј карти. 

Одделеното за рационираното снабдував на ми-
нистерството за трговијата и снабдувавте на на-
родните републики ке му достзкч на Министерството 
за трговијата и снабдувавте ФНРЈ до 20 во месецот 
извештај за издадените потоошуачки карти на сво-
јата територија, спрема пропишаниот образец. 

Член 22 
Издавањето на потрошуачките карти за животни 

продукти на лица доселени на подрачјето на поедин 
народен одбор после редовното издавање на картите 
ке го вршат уредите за рационирано снабдуеае од-
носно народните одбори врз основа на потврдата 
еа предавањето на потрошуачките карти, односно 

одјавата од списокот за снабдуеае во пораното ме-
сто на ж и в е е а е и на основа на сите други документи 
кои што потрошуачот мора да ги поднесе спрема 
постоекјите прописи за завера на потрошуачкото 
увереае . 

Лицата постојано настанети во местото на распо-
делбата кои што биле само привремено отсатни за 
време на редовната расподелба, должни се да подне-
сат покрај документите наведени во чл. 11 став 2, и 
список на потрошуачите кој. што се навогја кај к у б -
ниот повереник за снабдуеае , на основа кој е извр-
шена расподелба на картите. Дури од кога ке се 
увери оти именованото лице не добило потрошуачка 
карта при оедовната расподелба, уредот за рационил 
рано снабдував односно народниот одбор ке му 
издаде на овој потрошуачка карта на соодветна ка-
тегорија. При дополнителното и з д а в а а е на потро-
шуачки карти уредите за рационирано снабдував 
односно народните одбори ке ги поништат купоните 
за протеклото време и ке издадат заедно со потро-
шуачките карти образец на „потрошуачко у в е р е а е " 
на основа кое на потрошуачот ке му се издаде спрема 
прописите на ово? правилник потрошуачка карта за 
следниот месец. 

На лица кои што се само во пролаз или оста-
ну ат во местото помалку од 15 дена, ке им се изда-
ваат карти само за леб у, тоа на основа картата за 
леб на местото на неговото постојано ж и в е е а е со 
отсечуеае на соодветниот бре* КУПОНИ кои што мо-
раат прописно да се поништат. Оние лица кои гато 
•довогјаат од подрачје на кое што н* се врши снаб-
д у в а в спрема прописите на овој правилник, ке под-
несат докази за тоа и ВРЗ основа на истите <е им 
се издадат купони за л е б / 

Член 23 
Дополнително издадените иотрошуачки карти во 

текот на месецот ке се убележуат во одреден обра-
зец во кој што мора да се означи вкупниот бпој на 
издадените и поништените КУПОНИ ПО видот. Потро-
шуачот на истиот образец ке го потврди приемот 
на соодветните потрошуачки карти. 

На основа на тие обрасци уредот за рационирано 
снабдуеае односно народниот одбор ке му достави ' 
одделен извештај за вкупниот број на дополните дно 
издадените карти на уредот за пациониоаио снабду-
вав , односно на народниот одбор од кого ги при-> 
миле потрошуачките карти во цел на расподелба, а 
најдалеку до 3 во месецот во кој што тие дополни- ' 
телио издадени карти важеле. Овие уреди на основа 
примените извештаии ке ги достават своите вкупни ' 
извештаи на о д д е л е а е т о за рапионирано снабдуеае 4 

на министерството за трговијата и снабдувањето на . 
нзоодната република до 15 во месецот. О д л е л е а е т о 
за ранионираното снабдував на министерството на ѕ 
трговијата и снабдуеаето на наролната република! 
ке му достави најдалеку до 20 во првиот месец по : 
престанокот важноста на картите вкупен извештај за , 
дополнително издадените карти по видовите, на > 
своето подрачје — ма Министерството за трговијата 
и снабдуеаето ФНРЈ, 

Член 24 
По истекот на месецот во кој што важеле по-

тротттуачките карти за рациониоани животни про-^ 
дукти, контролниот орган на уредот зч рационирани 
снабдуваа на повисоките народни одбори запи-
снички ке го констатира во присаство на д в а ј ц а , 
службеници на уредот за рационирано снабдував, 
односно на народниот одбор кој што ги издавал 
п о т р о ш е н и т е кдотт*. бројот на к и т и т е кои што 
останале нерасподелеии и на кои гато им истекнал 
срокот на важноста, бројот на дополнително изда-
дените карти, евентуалниот м а а о к , бројот на по-
вратените каоти од п о т р о ш е н и т е З а т ^ — ^ о т г е 

составу е во 3 примерка, од кои што еде-* примерок 
остануе на уредот во кој што е извршена контра• 
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лата на потрошуачките карти, вториот примерок му 
се доставуе на уредот на кој што му припаѓаа кон-
тролниот орган, а третиот примерок му се доставуе 
на одделението за рационирано снабдуење на мини-
стерството на трговијата и снабдуење на народната 
република. 

Член 25 
Одделената за рационираиото снабдуе.ве на ми-

нистерствата на трговијата и снабдуењето на народ-
ните републики, и уредите за рационирано снабдуење 
односно народните одбори кои што ракуат со по-
трошуачките документи, ке водат уредна и пот-
полна евиденција на штампање™, издадените, вра-
тените, поништените и евентуално загинатите по-
трошну ачки документи како и соодветна г в л ^ н ^ и ј а 
за паричната предност на дотичните документи. 
Како основа за книжење служат пропишани обрасци 
(доставница, пресметка, список на потрошуачите 
и ел.). Евиденцијата мора да се води по видовите 
и за секоја емисија на потрошуачките документи 
одделно. 

Член 26 
Пр~ "Мачката на рационираните животни про-

дукти на основа на потрошуачките карти ке се врши 
во трговските дукјани на мало (државни, коопера-
тивни и приватни) кои што за тоа ги одреди народ-
ниот одбор. Потрошуачите најдоцна до 4-от ден во 
месецот се пријавуат за снабдуење на оној трговски 
дукјан на мало кој што сами ке го изберат и ке му 
го предадат купонот ,.пријава на потрошуачог ' од 
својата карта. Во текот на месецот потрошуачот 
може да се снабдуе само во оној дукјан во кој што 
се пријавил. 

Народните одбори ке ги одредат д у в а н и т е во 
кои шт > ке се снабдуат лицата на кои што им се 
дополнително во текот на месецот издадени потро-
шуачки карти. 

Член 27 
Уредите за рационирано снабдуење односно на-

родните одбори можат да одредат максимален број 
на потрошуачите кои што можат да се снабдуат кај 
еден продавач на мало, земајкји во оглед пр« тоа 
видот на дукјанот и разгрзнатоста на трговската 
мрежа на своето подрачје. 

За снабдуење на лица кои што имаат потро-
шуачки карти за рационирани животни продукти, а 
живеат во места во кои што такви карти не се изда-
ваат, уредите за рационираното снабдуење односно 
народните одбори кои што им ги издале потро-
шуачките карти, ке ги одредат трговските дукјани 
на мало во кои што таквите лица ке се снабдуат. 

Член 28 
Продавачот на мало ке го задржи купонот „при-

јава на потрошуачот" и на потрошуачката карта за 
животните продукти ке го утисне својот жиг или 
ке го запише бројот под кој е регистриран неговиот 
дукјан. 

Продавачите на мало ке му го пријават по 
одделен образец „пријава на снабдуачот" на народ-
ниот одбор бројот на пријавените потрошуачи, ле-
п е ј ќ и ги купоните „пријава на потрошучота" по 
видовите на табак хартија по 100 парчиња. 

Истиот ке го предадат заедно со пополнети™ 
обрасци на надлежниот народен одбор. Народниот 
одбор го известуе продавачот на големо за бројот 
на пријавените потрошуачи по категориите кај про-: 
давачите на мало на подрачјето на дотичниот наро-
ден одбор. 

Член 29 
По објавениот позив за подигање стоката преку 

печатот или на друг ^обичаен начин, продавачот на 
мало ке состави требуење во три примерка спрема 
бројот на пријавените потрошуачи, и соодветните 
норми, т. е. соодветната височина на следуењето. 

Така составеното т^ебуење ке го завери народниот 
одбор и ке издаде на истото требуење налог за про-
давачот на големо за издавање стока. Еден при-
мерок на налогот-требуење ке го задржи при себе 
народниот одбор. 

Со обата примерка на требуењето-налогот про-
давачот на мало оди кај продавачот на големо и по-
дига соодветна количина стока, потпишуејкји по-
тврда на приемот на обата примерка на требуењето-
налогот. Во случај да ја подигнуе целата количина 
на стоката одеднаш на која гласи налогот, ги пре-
дава обата налога за продавачот на големо, а во 
случај да подига само дел на стоката на која што 
налогот гласи, предава само еден примерок на на-
логот со точна назнака на количината која што ја 
превзел, а другиот примерок на налогот остануе кај 
него толку долго дури не ја подигне целокупната 
количина. Кај д е л и м и ч н о г подигање на стоката мо-
раат и продавачот на големо и продавачот на мало 
на обата примерка со свој потпис да ги- потврдат 
белешките за количините на стоката кои што на 
поедини налози се издаваат. 

Член 30 
Продавачите на мало вршат продавачка на ра-

ционирани животни продукти на основа на потро-
шуачките карти, а во количини назначени на соод-
ветните купони, односно количини кои ке ги одреди 
народниот одбор кога таа количина на купоните не 
е назначена. При продавачката продавачот на мало 
должен е. да го отсече соодветниот купон од кар-
тата. Векје отсечен купон не важи. Најстрого е за-
брането сечењето на купон без издавање стока, 
како и издавање стока на купони на кои што срокот 
на важењето им поминал. 

Член 31 
Продавачката на рационираните животни про-

дукти се врши во срок кој што е назначен на купо-
ните ти во срок ко ј ке го одреди надлежниот на-
роден одбор. Времето за издавање на стоката не 
може да биде подолго од 10 дена. 

Продавачката на лебот ке се врши само за еден 
ден, со тоа да се дозволуе и продавачка за еден 
ден напред. Во случај да се место леб издава соод-
ветна количина брашно, тога ј брашното може да се 
издава унапред само н а ј п о в е ќ е за 5 дена. 

Член 32 
Министерствата на трговија и снабдуењето на 

народните републики, народните одбори, односно 
уредите за рационирано снабдуење, можат да одре-
дат поедини рационирани животни продукти, па и 
нерациониран«, да се издаваат на купоните со наз-
нака „разно". 

Уредите за рационирано снабдуење, односно на-
родните одбори должни се унапред да ги обавестат 
потрошуачите преку печатот или на некој друг 
^обичаен начин кои продукти ке се делат, по кој 
купон, во која количина и за кое време, како и вре-
мето на траењето на расподелбата. 

Член 33 
По завршеното издавање на стоката продава-

чите на мало ке им предадат на уредите за рацио-
»ирано снабдуење односно на народните одбори 
пресметка за продадената стока спрема образецот 
„пресметка на снабдуачот". Истовремено ке ги пре-
дадат исечените купони одделно за секоја категорија 
и вид на потрошуачките карти за животните про-
дукти, и тоа така да га излепат по 100 парчиња на 
еден табак хартија. Во пресметката треба да биде 
назначе вкупниот број на купоните по видови, пое-
диначна вредност на секој купон, растур и вкупна 
количина на издадената стока. 

Уредот за рационирано снабдуење односно на- , 
родните одбори му издаваат на продавачот на мало 
на копијата од „пресметката на снабдуаните" ао-: 
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тврда за уредно примената пресметка и купоните. 
Предавањето на пресметката и купоните се врши 
најдалеку 3 дена по завршетокот на продавачката на 
одредениот продукт на рационираните животни про-
дукти, а кај лебот најмалку секој втор ден. Службе-
ниците кои што вршат контрола и пресметка на ку-
поните должни се тоа да го извршат во присаство 
на продавачот на мало. 

Член 34 
Народните одбори водат за секој продавач на 

мало контролен список (картотека). Во картотеката 
се внесуе бројот на налогот за подигање стоката, 
единицата на мерата, затечените запаси, подигнатата 
количина од продавачот на големо, продадената 
стока на потрошуачите, одобрениот растур и прео-
станатите запаси. Ист картон води и продавачот на 
мало во својот .дукјан и ги внесуе во него истите 
подаци како и народниот одбор. 

Народните одбори вршат обвезно најмалку 
еднаш месечно контрола на складиштата на прода-
вачите на мало. 

Член 35 
Продавачите на мало поднесуат секој 1 во ме-

сецот извештај со, следните подаци: состојба на за-
л а е т е на првиот ден во месецот, примена стока во 
текот на месецот, издадена стока на потрошуачите, 

' одобрен растур и состојба на запасите на крајот 
на месецот. 

Член 36 
Продавачот на големо ја правда стоката со при-

мерците на требуењата-налозите на основа кои што 
продавачот на мало ја подигнал стоката. Контролата 
над продавачите на големо ја врши надлежниот на-
роден одбор. 

Член 37 
Уредите за рационирано снабдуење, односно на-

родните одбори должни се да ги чуваат докумен-
тите и обрасците кои што се однесуат на работите 
на рационираното снабдуење 3 месеца после кој срок 
тие документи ке ги поништат, доколку немаат по-
стојано значење. 

Член 38 
Со в л е ч е њ е т о во сила на овој правилник пре-

стану ат да важат: 
1) Правилникот за легитимациите за снабдуење 

и потрошуачките книшки, бр. 5210 од 21 јули 1945 
година („Службени лист" бр. 54/45); 

2) Напатствието за легитимациите за снабдуење 
и потрошуачките книшки, списковите на потро-
шуачите, за иресметуењето предметите под режим 
на планската расподелба и потрошуачка бр. 8084 од 
15 август 1945 година; 

3) Наредбата за замената обрасците на „потро-
шуачките книшки" со картите за снабдуење со жи-
вотни продукти, бр. 38306 од 11 мај 1946 година; 

4) Напатствието за издавање потрошуачките 
, карти за животни продукти бр. 48659 од 11 јуни 
' 1946 година. 

Другите прописи кои што се однесуат на рацио-
нирано снабдуење, а не се во противност со одред-
бите на овој правилник, остануат и натаму во сила. 

Член 39 
Потребни напатствија и објаснуења во врска со 

примената на овој правилник издава Министерството 
на трговијата и снабдуењето ФНРЈ. 

Член 40 
Овој правилник влегуе во сила на ден 1 ноември 

1946 година. * 

Бр. 74528 
13 септември 1946 година 

Белград 
Министер на трговијата и снабдуењето, 

др. Заим Шадоц, с4 & 

542. 
На основа чл. 4 Наредбата за о с л о б о ђ е њ е по-

леделските машински станици од јавни давачки, а 
во согласност со Министерот на финансиите ФНРЈ! 
донесуам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ НАРЕДБАТА ЗА ОСЛОБОДУЕЊЕ 

ПОЛЕДЕЛСКИТЕ МАШИНСКИ СТАНИЦИ 
ОД ЈАВНИ ДАВАЧКИ 

Член 1 
Ослободуењето на поледелските машински ста-

ници од давачките наведени во чл. 1 на наредбата, 
се однесуе на сите мегјусебни услуги мечу стани-
ците, без оглед да ли овие услуги иматг карактер на 
поледлски услуги или не. 

Работењата со друг« правни или физички лица 
ослободени се од наведените давачки само ако се 
тие работења поледелски работи. 

Под поледелски работи се подразбираат работи 
кои што се назначени во чл. 2 на наредбата. 

Член 2 
Работењата, кои што се ослободени од давачки, 

мораат во книговодството на поледелските машин-, 
ски станици да се покажуат одделно од другите ра-
ботења така, во ~екое време да може да се изврши 
контрола на користењето на овие ослободуења и кон-
трола на плакјањето давачките на другите работи. 

Член 3 
На договорите, сметките и признаниците од точ-

ката 3, 4 и 5 чл. 1 на наредбата мора да биде ста-, 
вена клаузулата: „Со наредба на Министерот на фи-
нансиите ФНРЈ III бр. 6401/46 („Службен лист ФНРЈ" 
број 65/46) ослободено од општиот данок на работ-
ниот промет и такса '. Копиите на овие документи се 
чуваат во засебна фасцикула 

Член 4 
Горивото и мчзивого ке се лабавуе по цени кои 

што важат за друга потрошуачи, но платените ца-
рини и царинските давачки на горивото и мазивото, 
кое што е утрошено при вршењето на поледелските 
работи со трактори, ке се вракја на управите на ид* 
леделските машински станици на основа на нивните 
пресметки за утрошокот на горивото и мазивото. 

Член 5 
Управите на поледелските м а ш и н е ^ станици на 

народните републики, автономните покраини како и 
главната поледелска машинска станица на Народ-
ната Република Црна Гора ке составуат пресметка за 
вракјање на платената царина, царинските давачки 
по следните одредби: 

а) пресметката се составуе три пати годишно 
спрема работните сезони, и тоа: за следните времен-
ски раздобја : 

од 1 јануари до 31 мај за пролетната сезона; 
од 1 јуни до 31 август за летната сезона; 
од 1 септември до 31 декември за есенската се-

зона, 
б) Пресметката треба да ги обване сите при-

мања и утрошокот на течните горива и мазива во 
сезоната т. е. состојбата на почетокот на сезоната, 
примањата во текот на сезоната, утрошокот и из-
давањето во текот на сезоната и состојбата на кра-
јот на сезоната. 

Утрошокот треба да е така специфициран, да мо-
же точно да се утврди колку е од вкупно утрошената 
количина утрошено за поледелски работи наведени 
во чл. 2 на наредбата. Спрема тоа трзба одделно да 
се покаже работењето на тракторите, експлозивните 
мотори, парните машини, камионите, особните коли 
И моторцикли. 
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в) Пресметката мора да биде составена врз ос-
нова на документираните книговодствени подади и 
потпишана од страна на одговорниот управник и 
книговогја. 

Член 6 
Пресметките се составуат по следните обрасци", 
а) пресметка на работата на машината и утро-

шокот на горивото и мазивото по образецот 1; 
б) пресметка на примањата и издавањата на го-

ривото и мазивото по образецот 2; 
в) преглед на применото гориво и мазиво од Ју-

гопетрол по образецо! 3. 
Горе наведените обрасци се пополнуат: 

Образецот 1 
Во колоната 2 се внесуат видовите на поедините 

машини и мотори и тоа прво тракториге па потоа 
по ред машините со експлозивен мотор, стабилни 
мотори, парни машини (локомибили), камиони, 
особна моторна кола и моторцикли. 

Во колоната 3 вкупниот број на машините од 
дотичниот вид, а во колоната 4 бројот (количината) 
на машините кои што работеле. 

Во колоната 5 се внесуат за првата група на ма 
шините (трактори експлозивни мотори) и парни ма-
шини, одделно поледелски а потоа во одделна по-
друбрика неполеделските работи. Ако на пр. трак-
торот вршел неполеделски транспорт тоа се покажуе 
одделно како неполеделска работа. Поледелските ра-
боти се убележуат како што е тоа векје уобичаено 
(на пр. орање на 15 см. орање на 20 см. дрљање, та-
њирање и т. н.). Колоната 6 се пополнуе само за по-
леделски работи, при кои што дел на работно време 
такугјере се троши на прејдуење од една парцела 
на друга. 

Во колоната 7 се упишуе колку саати машината 
утрошила за соодветната работа, а во колоната 8, 
собирот на колоната 6 и 7. 

Во колоната 9 се внесуе мерата (к. ј., ха, мтц, 
км, тони/км) а во колоната 10 количината на извр-
шените работи. 

Колоните 11 и 12 се пополнуат само за подедел-
ските работи. 

Во колоните 13 до 23 се внесуат утрошените го-
рева и мазива за поедините работи и извршените 
помошти на дотичните видови на машина. 

Образецот 2 
Во рубриката 1 се внссуе состојбата на денот 

со кој започиње сезоната. 
Во рубриката 2 упишуат иоледелските машински 

станици секоја поедина и с п о р а ч а на гориво и ма-
зиво со одделни подрубрики во кои што во коло-
ната „промена" се упишуат со кое складиште стоката 
е примена и датата на приемот. Управите на поле-
делските машински станици во својата пресметаа ги 
покажуат само вкупно примените количини. 

. Во рубриката 3 поледелските машински станици 
внесуат во одделни подрубршш секое примање на 
гориво и мазиво од складиштата на други работни 
единици а во колоната „Промена1 ' го упишуат на-
зивот на дотичната работна единица и датата на 
приемот. Управите на поледелските машински ста-
ници во својата пресметка ги наводат само вкупните 
количини. 

Во рубрика 4 се внесуе собир на сите примања. 
Во рубриката 5 се пренесу^ утрошокот на го-

рива и мазива од образецот 1 и тоа расчленето под а) 
количини, кои што се утрошени за поледелски ра-
боти од чл. 2 наредбата, а под б) количини кои што 
се утрошени за други потреби. 

Во рубриката 6 се упишуат количините на го-
рива и мазива кои што не се утрошени за поледед-
ски машини, туку и за други цели (на пр. за чистење 
машини и работилници и ел.). 

Во рубриката 7 се внесуат количините на гориво 
и мазиво, кои што се издадени на други работни 
единици. Поледелските машински станици внесуат 
со засебни рубрики секој ваков издаток, а во коло-
ната „Промена" се упишуе називот на дотичната 
работна единица и датата на издатокот. Управите на 
поледелските машински' станици ги в н е с а т во своиве 
пресметки само вкупно издадените к о н ч и н и кои 
што мораат да се сложат со количините покажани 
во рубриката 3. 

Во рубриката 8 се упишуат мањковите кои што 
настанале како растур (испаруење, мањкови при 
манипулисање и т. н.). 

Во рубриката 9 се покажуе собирот на сите из-
датоци, утрошени количини и мањкови. Во рубриката 
10 се покажу разликата помегју вкупно примените и 
вкупно издадените количини (4—9) која што воедно 
преставуе состојба на последниот ден во сезоната. 

Образецот 3 
Во прегледот се упишуат сите количине на го-

риво и мазива за секоја поледелска машинска ста-
ница одделно. Вкупните количини во овој преглед 
мораат да се сложат со количините наведени во ру-
бриката 2 обр. 2. 

Член 7 
Поледелските машински станици и други работни 

единици кои што трошат гориво и мазиво ги по-
полнуат обрасците 1 и 2. 

Управите на поледелско-машинскиге станици ги 
погоолнуат обрасците 1 и 2 собирна за сите свои 
работни единици и им приложуат преглед по обра-
зецот 3. 

Пресметките кои што се составу ат по овие 
обрасци ги потпишуат и за точноста на внесените 
подаци одговараат: 

а) за поледелските машински станици и други 
работни единици управникот и книговогјата, и 

б) за Управата на поледелските машински ста-
ници управникот и шефот на сметководството. 

Прегледот по образецот 3 мора да биде заверен 
од страна на Југопетрол. 

Вкупните пресметки на управата на поле дел-
б и т е машински станици мораат да бидат доставени 
на Министерството на поледелството и шумарството 
ФНРЈ во срок од 45 дена од последниот ден на про-
текнатата работна сезона. Ако пресметките не ста-
саат до тој срок, управата губи право на п о в р а ќ а њ е 
платените давачки. 

Член 8 
Ослсбодуењето од возарински такси важи за 

трактори, кои што вршат само поледелски работи 
наведени во чл. 2 наредбата. 

Ако поедини трактори се употребуат или ке се 
употребуат за неполеделски транспорти, тие мораат 
да бидат регистрирани « за нив . мора да се плакја 
возаринска такса, 

Член 9 
Како о с л о б о д е н о т о од давачки важи од 15 јуни 

1946 година тоа првата пресметка за вракјаше на 
давачките да се изработи за периодот од 15 јуни до 
31 август 1946 година. Срокот за поднесуење на оваа 
пресметка е 45 дена о д денот на приемот на ова на-
патствие. 

Бр. 10932 
10 септември 1946 година 

Белград 

Министер на пол е делете ото и 'шумарството, 
др. В. Чубриловић, е. р. 

Согласен сум, 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујовнч, е. р. 
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Шледелока машинска станица Образац бр. 1) 
Управа на поледелските машински станици 
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Управа на поледелските машински станици Образец бр. 3) 
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543. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба 

и потрошуачка на стоката од 12 мај 1945 година, во 
согласност со Министерот на трудот ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б_А-
ЗА РАЗВРСТУЕЊЕ ЖИТЕЛСТВОТО 

ВО ПОТР0ШУАЧ1М КАТЕГОРИИ 

1) Во цел на правилно снабдуење со рационирана 
стока жителството се разврстуе во следни категории: 

а) прва категорија работници и со нив изедна-
чен« лица; 

б) втора категорија работници и со нив изедна-
чени лица; 

в) трета категорија работници и со нив изедна-
чени лица; 

г) општа категорија на потрошуачи; 
д) деца до 2 години; 
гј) деца од 2 до 14 години. 
Секоја поедина категорија на потрошуачи ке се 

снабдуе со рационирана стока по нормите, кои што 
за секоја категорија ке ги одреди Министерот на 
трговијата и снабдуењето ФНРЈ. 

2) Разврстуењето на работниците и другите за-
послени лица во категории наведени во точ. 1) под 
а), б) и в) ке се врши во поедини стопански гранки 
согласно со следните прописи: 

1 — Поледелство 

а) земјоделство, 
б) воћарство , 
в) лоз јар ство. 
Како работници од првата категорија се сметаат 

сите поледелски работници кои што се навогјаат во 
најамен однос и кои што се непосредно на работа на 
вршење поледелски работи. 

I/ — Електрична индустрија вклучуејкји ги 
електричните централи 

Како работници на првата категорија се сметаат 
сите работници на работа непосредно во основниот 
процес на производството. 

Како работници од втората категорија се сметаат 
сите други физички- работници на работа на помош-
ните работи, доколку не се со посебни прописи за-
ради нивната стручност уврстени во првата кате-
горија* 

III — Производство на нафта 
а) преработуење нафта, 
б) рафинерија на нафта. 
Како работници од првата категорија се сметаат: 

сите работници на работа непосредно во основниот 
процес на производството. 

Како работници од втората категорија се сметаат 
сите други физички работници запослени на помош-
ните работи, доколку не се со посебни прописи за-
ради нивната стручност уврстени во првата кате-
д р и ј а.# 

IV — Рударство 
а) вадење руди на неметални минерали, 
б) вадење металну руди, 
в) вадење јаглења. 
Како работници од првата категорија се сметаат 

сите работници запослени непосредно во основниот 
производствен процес. 

Како работници од втората категорија се сметаат 
сите други физички работници запослени на помош-
ните работи доколку не се со одделни прописи за-
ради нивната стручност уврстени во првата кате-
горија. 

V — Црна металургија и VI шарена металургија 
Како работници од прзата категорија се сметаат 

сите работници на работа непосредно во основниот 
производствен процес т. е. во топилница ливници,-
ваљаоници и во производството на кованото железо, 
челик и боените метали. 

Како работници од втората категорија се сметаат 
сите други физички работници запослени еа помош-
ните работи, доколку не се со одделни прописи за-: 
ради нивната стручност уврежени во првата кате* 
ѓорија. 

VII — Тешка индустрија 
Како работници од првата категорија се сметаа^ 

сите работници на работа непосредно на изработуење 
железни конструкции, џо бр ©доградбата во производ-
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ството на локомотиви и вагони, авиони, автомобили, 
моторцикли, постројки (машини), парни котели, поле-
делоки машини, големи електрични постројки. 

Како работници од втората категорија се сметаат 
сите други физички работници запослени на помош-
ните работи, доколку не се со одделни прописи за-
ради нивната стручност уврстени во првата кате-
горија. 

VIII — Лесна индустрија 
Како работници од првата категорија се сметаат 

сите работници на работа непосредно на поправките 
ва производствата од тешката индустрија, ковачи, 
тенекјеџии (надворешни и градежни), инсталатери на 
водоводни и канализациони урег ја ј како на парно и 
централно греење, машински бравари, бравари на на-
дворешни монтажи, механичари на експлозивни мо-
тори, механичари и автомеханичари, заваруачи (елек-
тро и аутогени), ливци, топионичари, ковинобрусачи, 
метал остругари кои што работат исклучително на ме-
тал, стругари на тешки струкови, монтажни интери, 
монтери, работници к а ј индустриските пек ји, ема ј ди-
лери (прикачи), бајцери (работници со киселини), ло-
жачи, ковин орезао и (машински), алатничар и, калио-
пи чари, како и првите по мо шипци на овие работници. 

Како работници од втората категорија се сметаат 
сите други работници запослени на помошни работи 
освен: 

а) оа ј џ ин, 
б) златари, 
в) кујунџић, 
г) оптичари, 
д) и на нив слични работници, кои што се 

уврстуат во третата категорија. 

IX — Индустрија на народната одбрана 
(само во фабриките кои што произведу ат оружје 

и муниција) 
Како работници од првата категорија се сметаат 

сите работници кои што се на работа во основниот 
производствен процес. 

Како работници од втората категорија се сметаат 
сите други работници запослени на помошните ра-
боти доколку не се со одделни прописи заради нив-
ната стручност уврсте ни во првата категорија. 

X — Градежна индустрија 
Како работници од првата категорија се сметаат: 
а) во каменоломите, сите работници кои што 

суделуат во производниот процес како минера*, по-
мошни работници, работници на кршење камењ, изне-
су ачи и ел.; 

б) во производството на цемент, 
в) во производството на шамот, копачи, мелни-

чани, работници ка ј пек ји, работници на памуење, 
работници на транспорт; 

г) во производството на керамика, работници кои 
што работат на копање, формирање, печење и извоз 
на стоката; 

д) во производството на тули, 
г ј ) во производството на кјерамиди, 
е) во производството на непечени тули, куби-

каши, калџии, сиров а т и , работници на увозот во 
фурните, слагали, печењари, работници на извозот 
(во производството), 
, ж ) во производството на вар, 

з) во производството на гипс, копачи, мелничари!, 
работници к а ј фурните, работници на пакувањето, 
работници на транспортот, 

и) на други работи: кубикаши (на земја, песок, 
тодор) , бунарџиу работници запослени на изградба 
Тунели и железнички пруги и тоа: во самиот тунел, 
ро припремате земјишни работи, на правење про-
сеан * аоставуење железнички п р у т (шини, пра-

гови); на непосредна работа на градбата патишта, 
кршење камењ, дробење, изградба мостови, тесачи 
кои- што работат на кровни и мостовски конструкции, 
к а м е н о р е з и со груби каменорезачки работи исклу-
чително оние к а м е н о р е з и кои што се запослени БО 
работилници на полесни работи; зидари, тесари, гли-
сери, фасадери, сите помошни работници упослени 
на тешки работи (носење тули, малтер, носачи на 
градежен материал и ел.), столарски и браварски 
работници кои што работат на високи згради, работ-
ници кои што се запослени на бетонски работи (арми-
рање на бетон). 

Како работници од втората категорија се сметаат 
сите оние работници кои што вршат работи што не 
се споменати од а) до и), доколку не се со одделен 
пропис заради својата стручност односно видот на 
работата, уврстени во првата или третата категорија. 

XI — Шумски работи и индустрија на дрво 
Како работници на првата категорија се сметаат: 
а) на сечење шума, 
б) во производството на градежниот материал, 

работници запослени на сечење, тесање, цепење, 
отпремање балвани и ел. освен писари и манипу-
ланти кои што се сметаат за работници од втората 
категорија, работници на работа во пилани: на уто-
вар и истовар балвани, зарубјивачи (штуцери), гате-
ристи и раководители на тра јните пили, предцртачи 
(форајсери), цир кул артисти и нивни помошници, раз-
ноауачи на готова стока, отпаци и струготину 
работници во сушшшици и телаоници, ложачи и 
сите други работници доколку работат на слични 
работи. 

в) во производството на четки, четкарски работ-
ници кои што работат исклучително со влакна. 

г) во производството на бочви: бочварски работ-
ници во работилници! декна нема постројки. 

Сите други работници се уврстуат во втората 
категорија, доколку не се со одделни прописи увр-
штен«? во првата или третата категорија. 

XII — Хемиска индустрија 
Како работници од првата категорија се сметаат: 
а) во производството и преработуењето на гума; 
б) во производството на модер камењ; 
в) во производството на сода; 
г) во производството на амониЈачна киселина и 

• друго; 
д) во производството на плин; 
г ј ) во - производството на танин; 
е) во дестил аци јата на дрво; 
ж) во импрегнацијата на дрво; 
з) во производството на лак; 
и) во производството на боји; 
ј) во производството на туткал; 
к) во производството на мрсни боји; 
л) во производството на коломаст; 
љ) во производството на сидол и ел.; 
м) во производството на катран и кровна хар-

тија. 
Сите работници запослени непосредно во основ-

ниот процес на производството односно прерабо-
тувањето. 

н) во производството на сапун; 
њ) во производството на хартија ; работници за-

послени во мелница, во белионици, полначо*, пакери, 
односуачи, носачи (на сировии), кувари. 

о) во производството на срч»н'; срчарски мај-
стори, помошници, топилци, комораши, пантликари, 
прегледачи, брусачи, гравери, генератор-ма јстор«^ 
терџии; 

п) во производство на лекови; 
р) во производството на козметичките средства, 

работници запослени* во ампулните одделела , таблет-
ните одделен^ и заваруачите на ампули; 

е) во производството на азбест, сите работни^ 
Запослени на непосредното производство на азбест? 
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на тапи, на плетените азбестни ткаенини а на изра-
б о т у в а метадопластичнод тапи; 

т) на работата околу оксигеноките шишиња, ра-
ботници носачи на шишиња и пол начи на оке и теч-
ените шишиња; 

кј) на работа околу плашените тркала, сите 
работници запослени на изработуењето на п л а т е -
ните тркала кои што се во непосреден додир со 
крпи и текстилни отпатци; 

у) во производството на с у ш боји, работници 
запослени непосредно во основниот процес на про-
изводството на суви боји (на машини, мелници, 
ваљци); 

ф) во производството на кјибрит, сите работ-
ници запослени во основниот процес на производ-
ството и во додир со фосфор и кјукјур. 

Како работници од втората категорија се сме-
таат сите други работници, доколку не се со одделни 
прописи уврстени во првата или третата категорија. 

XIII — Графичка индустрија 
Како работници од првата категорија се сме-

таат: словолвѕвци, ливци на олово, стереотипери, ра-
стрирери, машински слагачи, 'постојани секачи на 
нож, ротациони машинисти, цкЈнкографи (фотографи, 
етцери, когшсти, лит ог рафи), умдрукери, офсетма-
шик&гсти, т и фдр ук м а т инис ти, каменотискари, по-
мошни работници во работилница, сите ученици, 
книговесци, книвезачк« работнички, гравери, печа-
то ре сци, словослагачи, ум ет ач мци. 

Како работници од втората категорија се сме-
таат: пантографи, технички фактори, литографски 
цртачи, монтери на клишеи, ксилографи, фотографи, 
картон ажери. 

XIV — Индустрија на текстил и облекло 
Како работници од првата категорија се сме-

таат: 
а) свињари, 
б) производство на вештачка свила, волна и 

ламу«, 
в) спремаше кадети, лен, јути, памук & волна, 
г) кад е лари: сите работници кои што се запослени 

непосредно на работите во тргалниците, на карбо-
н и з и р а , белење, боење, работници к а ј котелите, 
на варење свилени чаури, на работите на квасење, 
кршење и гребење ленот и конопјето (работа на 
карди), ч и с т о т а т а на постројките на влачарниците 

тргалниците (пуц ер и); 
д) изработуење конфекции: работници во кон-

фекција на врекји, работници кои што работат на 
утлисуење со парни м а ш т и , на формирање обликот 
на машки и женски чорапи и тоа само таму дека е 
работата врзана со иопаруење; 

гј) трикотажа: плетачи на рачни постројки 
(флахмашгаи); 

е) хемиско чистење: работници непосредно запо-
слени на работи околу перење и хемиско чистење; 

ж) работа со текстилни отпатци: работници за-
послени на избирање и сортирање крпи и текстилни 
отпатцк по претпријатија. 

Сите други работници кои што не се запослени 
во работите од а) до ж) се уврстуат во втората 
категорија, доколку не се со одделни аропиои увр-
штени во првата ш и третата катеорија. 

XV — Индустрија на кожи и обукви 
Како работници од првата категорија се сме-

таат: 
а) штавуење: сите работници запослени во 

влажни и кречни одделела ; 
б) боење: сите работници кои што се запослен« 

непосредно на боење кожи; 
в) збирање че кињи: работници запослени на ра-

бота со чехињи: во претпријатија; 

г) производства на о&уквн: цвдшдо , а н к л о ф ^ ц , 
како и рабат и ицн кои шта работат непосредно »а 
изработуеше опинцц да табачки работ ш т и ц и . 

Сите други работници кои што не. се споменати 
од а) до г) се у»рстуат во втората категорија, до-
колку не се на основа одделни прописи уврежени 
во првата и м третата категорија. 

XVI — Прехранбена индустрија 
Како работници од првата категорија се сме-

таат: 
а) во производството на т е к јер; 
б) во производство на уље; 
в ) во производството на мраз; 
г) на работата во мел нивите; 
д ) во фур«аџиската индустрија; 
гј) во п л а н и н а т а индустрија; 
е) во рибарството; 
Сите работници кои што се запослен* на пере-

ње и сечење шекјерна репа, на цедење уљани семки 
со властита физичка снага (рачна работа), на непо-
средна работа при производството на мраз и л а -
зари; работници запослени во м е л т и н г е на вакјање 
односно полнење врекјн со брашно (фашериХ 
работници запослени к а ј рачното месење на тесто, 
печење на леб, на колење и дерење стока во инду-
стриските претпријатија; сите лица «а кои што 
риболовот им е главен извор на приход а се членов*? 
на Рибарската задруга или работат в о на јавен 
однос за она време во кое стварно и редовно се 
занимаваат со рибарење. 

Сите други не спом 643161' работници о д а ) до е) 
на наведените индустрии се уаретуат во втората 
категорија, доколку со одделни прописи не се вкр-
стени во првата иле* третата категорија . 

Како работници »а втората категорија се сме-
таат работници во следни индустрии: 

ж) во производството на чоколада и ел.; 
з) во преработуачката на месо и риба; 
и) во преработувачката на вокје; 
ј) во производството на пијалаци; 
к) во производството на кола (штирак); 
л) на работа во кафилерии; ј 
љ) цревар«. 
Како работници од третата категорија се сме-

таат: 
м) во ф а б р и к а н т а на тесто: помошни работници 

и пластичари. 

XVII — С оо брак ја] 

Како работници од првата категорија се сметаат: 
а) железнички с о о б р а к а ј ; 
б) поморски с о о б р а к а ј , 
в) речни с о о б р а к а ј ; 
г) воздушни с о о б р а к а ј ; 
Сите работници и службеници запослене? непо-

средно во техничкото одвивање на собракја јот . Дру-
гите физички работници запослени на помошните 
трудови и работи во споменатите стопански гранки, 
се сметаат како работници од втората категорија, 
доко лиу не се со одделни прописи у вретена во 
првата категорија . Административниот персонал се 
р а з в р с т а како државните службеници. 

д) друмски с о о б р а к а ј : 
Како работници од ордата категорија се сметаа*, 

ш о фер и на транспортни камиони за стока » а в т о " 
буси. 

гј) градски с о о б р а к а ј : 
Како р а б о т и ^ « од втората категорија се сметаат 

трамвајски кондуктери, кочничар*?, автобуски кон-
дуктери и шофери. 

Како р а б о т и ц и о д трета категорија се сметаат 
трамва јска контролор«^ надзорници »а пр^ги и 
скретничар^ 
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XVIII — Пошта, телеграф и телефон 
Како работници од прва категорија се сметаат: 
а) во телеграфско-техничките секции1: 
работниците на воздушните кабловски мрежи, 

работниците на градежните партии к а ј ТТ-секции, 
чуварите на ТТ-линши доколку вршат теренска 
служба, работниците на изградба ТТ-линии. 

Како работници од втора категорија се сметаат 
механичарите кои дежураат на автоматските теле-
фонско-технички ПОСТРОЈКИ, шоферите на работа на 
оваа секција; 

б) к а ј телеграфот и радио-телеграфот: 
како работници од прва категорија се сметаат 

службениците кои« што вршат покрај дневна и нокјна 
манипулативна служба на телеграфските и радио-
телегр а фоките апарати, 

Како работници од втора категорија се сметаат 
службениците кои што вршат теренски работи одно-
сно доставуење на телеграмите; 

в) ка ј главниот телефон: 
како работници од прва категорија се сметаат: 

сите лица кои што работат во мегјуградските теле-
фонски централи, а покрај дневна вршат и нокјна 
служба. 

Како работници од втора категорија се сметаат: 
г) ка ј поштата: 
ш»от манипулативен персонал кој работи по 

поштите и има и врши денонокјна служба; службе-
ниците кои вршат служба во патујукјите а м б у л а н т и 
пошти, и службениците кои вршат теренска, т. е. 
доставна служба; 

д) кај радиостаниците: 
сите службеници кои работат на радио-емисии, 

а службата им е денонокјна. 
Како работници од трета категорија се сметаат: 

сите леда запослени на работите кои што не се 
споменати од а) до д). 

XIX — Трговија 
Како работници од трета категорија се сметаат: 

сиот, помошен персонал запослен во сите видови на 
»кооперативни и приватни трговски претпријатија 
(трг. агентури, бирои, набавуачко-потрошуачки ко-
операции, кооперативни продавачници, складишта 
и ел.), 

XX — Угостителство и хотелиерство 
Како работници од прва категореда се сметаат: 
перачки на алишта на работа во големи хотели 

и ресторани, ако перењето на алиштата им е ре-
довна и постојана работа. 

Како работници од трета категорија се смета 
сиот друг персонал по хотелите и другите угости-
телски претпријатија доколку не е врз основа на 
одделни прописи уврсте« во втора односно прва 
категорија. 

XXI — Социална грижа 

Како работници од праа категорија се сметаат: 
сите лекари и ветеринари кси немаат приватна прак-
са; доколку се државни службеници, а вршат и при-
ватна пракса, за нивното разврстуење важат пропи-
сите како и за државните службеници; персоналот на 
бактереолошкото испитуење и сузбивање епидемии, 
професионалните давачи -на крв, доиљите кои што 
постојано даваат млеко за доења на сисачињата во 
социалните установи, перачките по болниците и слич-
ните установи, 'помошниот персонал во радио и рент-
генолошкиот кабинет, дезинфекторите и дезинсекто-
рите. 

Со работниците од прва категорија се изедна. 
чу ат: инвалидите од војните 1912 до 1918, 1941 и од 
Народноослободителната борба со повекје од 60% 
инвалидитет, како и инвалидите на работа со повекје 
од 00% смалена способност за работа. 

Како работници од втора категорија се смета 
сиот персонал запослен со гледаше на болните, како 
бабици« болничари и сестри нудили. 

Соработниците од втора категорија се изедна-
чуат: војните инвалиди и инвалидите на работа со 
од 60% смалена способност за работа. 

Како работници од трета категорија се сметаат 
работниците на стерилизација млекото, заботехнича. 
рите. 

Со работниците од трета категорија се изедна-
чуат инвалидите од војните и на работа со до 30% 
смалена способност за работа и вдовиците и сирачи-
њата на борците од Народноослободителната борба. 

XXII — Индустрија на тутунот 
Како работници од прва категорија се сметаат: 
а) производството на тутун, 

работниците запослени на ферментација и 
средуење, резачите, работниците запослени на про-
сејуење, на сортирање листот во станиците и мага-
цините на огледните станици, на работа во одделот 
за изработуење цигари, ако одделот не е одделен од 
одделот за просејуење, приправуење цигари, — ар-
манџии; 

б) на работа во лабораторија: 
персоналот запослен на непосредно испитуењф 

тутунот во лабораториите; 
в) во производството на бурмут; 
г) во производството на никотин; 

работниците запослени на фабрикација бурму-
тот чија работа е сврзана со висока температура, на 
фабрикација никотин и екстракт. 

Како работници од втора категорија се сметаат 
работниците на рабите во одделот за изработуење ци* 
гари, ако е одделот одделен од одделот за просеју--
ење, потоа на сортирање листот во фабриките, те-
ренските службеници кои вршат техничко-манипула. 
тивна работа во просториите. 

Како работници од трета категорија се сметат 
сите други работници, доколку со одделни прописи 
не се уврстени во првата или втората категорија. 

XXIII — Комунални работи 
Како работници од прва- категорија се сметаат: 

работниците на работа на канализациските работи 
(изградба, одржуење, монтирање, работа во канали-
те), на изградба трамвајските пруги, гјубретарите, 
сите физички работници на тешки работи на тран-
спортот, брежните работници на утовар, истовар и 
претовар, асфалтерите. 

Како работници од втора категорија се сметаат 
работниците на работа за чистење улици — чистачи 
н-а улиците, 

Како работници од трета категорија се сметаат 
сите други работници кои работат на ^споменати-
те работи. 

XXIV — Занаетско-производуачки кооперации 
Како работници од втора категорија се сметаат 

членовите на регистрованите занаетско-нроизводуач-
ки кооперации, доколку редовно постојано работат 
во кооперацијата. 

Како работници од трета категорија се сметаат 
помошните работници во р е г и с т р о в а н е занаетско-
производуачки кооперации, 

XXV — Останатите работи 
Како работници од прва категорија се сметаат: 

инженерите и техничките стручњаци кои што ја вр-
шат нивната работа без оглед на нивните школски 
квалификации, запослени во стопанските гранки од 
I до ХХЦ1 непосредно но основниот производни про-
цес; ложачите на големите котели по фабриките, ра-
ботниците запослени на исфрлање шљака, ложачите 
на три повекје котла на централно греење, трактом 
ристите и раководителите на т е р е н и т е дизалица 

Како работници од втора категорија се сметаат: 
ложачите на централно греење од највекје два 

котла, кочијаш ите, н о к т и т е чувари, позиварите, пер-
фектните дактилографи и стенографи, доколку дак-
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тилографијата и стенографијата им е постојана ра-
бота, шоферите. 

Како работници од трета категорија се сметаат: 
чуварите, послужите чите, портирите, вратарите, 

куририте; фотографските, фризерските, маникирски-
те и педикирските работници; кукјниот помошен пер-
сонал, чистачиците на канцеларијата, скалите и 
просториите; продавачите на весници, коњушарите, 
бавчаванџиите; работниците на работа во мензите; 
кукјепазителите кои што ја вршат исклучиво таа ра-
бота« во зградите со повекје од 10 жилишта. 

XXVI — Органи на државната власт 
и државната управа 

Со првата категорија на работниците се изедна-
ч а т : 

сите раководни службеници во смисла чл. 12 За-
конот за државните службеници и претседателите, 
секретарите и поверениците на извршните народни 
одбори; народните пратеници на Сојузното векје на 
народите, на скупштините на народните републики и 
на автономните покраини. 

Со втората категорија на работниците се изедна-
чуат: 

самостојните административни и самостојните 
стручни службеници во смисла чл. 12 Законот за др-
жавните службеници, 

Со третата категорија на работниците се изедна-
чуат: 

административните, стручните, помошните и из-
вршните службеници во смисла чл. 12 Законот за др-
жавните службеници, како и личните пензионери. 

XXVII — Просветуење и наука 
Со првата категорија на работниците се изедна-

чуат: 
членовите на Академија наука, професорите на 

Универзитет и на високите школа со ранг на Универ-
зитет (редовни и вонредни), раководителите на кул-
турно-уметничките и зна.нствените установи, најистак-
натите претставници на науката, литературата и на 
сите гранки на уметноста, главните и останатите 
уредници на дневните листови, уредниците на месеч-
ните листови во седиштата на народните републики 
и покраини. 

Со работниците од втората ктегаорија се изедна-
чуат: 

признаените уметници, глумци, вајари, сликари, 
музичари, книжевници, поети и ел., врз основа на ми-
слењата од надлежните стручни организации; уред-
ниците на дневните, месечните и неделните листови 
кои што излегуат вон од седиштето на народните ре-
публики и покраини. 

Со работниците на третата категорија се изедна.-
чуат: 

соработниците на сите дневни и други листови 
на кои е тоа постојано занимавање, коректорите, све-
штениците и останатите службеници на верските заед-
ници, учениците- читате на средните школа преку 14 
години старост; учениците-чките на високите школа и 
сите уметници кои што не се уврстени во првата или 
втората категорија. 

XXVIII — Орденоносци 
Со работниците од првата категорија се изедна-

чуат: " 
носителите на орден на Народниот херој, докол-

ку не се припадници на Југословенската армија и на 
Орденот на работа од Ј степен. 

XXIX — Општи народни установи и организации 
Со првата категорија на работниците се изедна-

чуат: 
членовите на сојузните, земските и покраинските 

главни одбори на Единствените синдикати на работ-
ниците и намештениците на Југославија, и членови-
те на средишниот и главниот одбор на Југословен-
скиот Црвен крст. 

3) Сите лица кои што вршат во ^ о п е р а т и в н и т е и 
приватните претпријатија, надлештва, установи, би-

рои и ел., административна служба како и сиот оста-
нат канцелариски персонал, се сметаат за работници 
од трета категорија. 

4) По потреба може да се одреди да сите работ-
ници на известни важни претпријатија во поедини 
стопански гранки споменати во точ, 2 да се уврстат 
во една од постоекјите повисоки категории. Одлу-
ката за ова ја донесуе Министерот на трговијата и 
снабдуењето ФНРЈ. 

Работниците на работа во индустриските, тргов-
ските, занаетските или останатите заведенија и прет-
пријатија кси што не работат по производниот план 
или задаток се сметаат како работници од втора ка-
тегорија, во случај да е нивната работа во точ, 2 ока-
тегорисана како работа на работници од прва катего-
рија, а како работници од трета категорија ако нив-
ната работа е о<категорисана како работа на работ-
ници од втора категорија. 

5) Учениците во стопанството се уврстуат во оние 
категории во кои се уврстени и работниците на истите 
работи на кои што тие ученици работат. Учениците-
чките на стручни и занаетски средни школа кои по . 
кра ј теориската, работат и физичка работа, се изед-
начуат со работниците од втора категорија. 

6) Како работници, во смисла на оваа наредба, 
ке се сметаат сите оние лица кои што се навогјаат во 
•најумен однос со утврдена плата и со работно време 
и кои што се осигурани ка ј установите од социално 
осигуруење, сем оние кои по постојекјите прописи не 
се обвезни да се осигуруат. 

7) Во општата категорија на потрошувачите спа-
ѓ а а т сите лица постари од 14 години, кои што се 
примени на снабдуење со рационирана стока, а не се 
уврстени во категоријата на работниците односно со 
нив изедначените лица. 

8) Во категоријата за деца до 2 години спагјаат 
децата се до завршетокот на календарската година во 
која навршуат 2 години живот. 

Во категоријата за деца до 14 години спагјаат 
децата од годината во која навршиле 2 години до 
крајот на годината во која навршуат 14 години. 

9) Оваа наредба влегуе во сила на 1 ноември 1946 
година кога престануат да важат сите прописи за раз-
врстуење жителството во иогрошуачки категории кои 
се во противност со оваа наредба. 

Бр 74527 
13 септември 1946 година 

Белград 
Министер на трговијата и снабдуењето, 

др. Заим Шарац, е. р. 
Согласен сум, 

Министер на трудот, 
Вицко Крстулович, е. р. 

544. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелоа 

и потрошуачка на стоката од 12 м а ј 1945 година и 
чл. 7 Уредбата за откуп на житариците во економ-
ската 1946—1947 година, а во врска со точ. 1 и 2 
Напатствие™ за регулирање купуачката на слобод-
ните вишкови на житарица бр. 66150 од 9 август 1946 
година, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОГРАНИЧУЕЊЕ ИЗРАБОТУАЧКАТА И ПРОДА-

В А Н А Т А НА ЛУКСУЗНОТО ПЕЦИВО 

1) Д а би се овозможила изработуачката на лук-
сузното пециво за најнужни потреби, градските и 
околиските народни одбори ке одредат, во согласност, 
со министерството на трговијата и снабдуењето на 
својата народна република, пекарски и други дукјани 
кои што ке можат да изработуат одредени количини 
на луксузно пециво од брашно кое што народните 
одбори ке им го доделуат од слободните вишкови 
преку откупните претпријатија : При одредуење ко-
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личините на пецивото народните одбори ке се рако-
водат со на ј големата штедња на брашно. 

Се забрануе и з р а б о т у е њ е и продавачка на лук-
сузно пециво (кифли, земички, ка јзерици, переци, по-
гачица, буреци, крофни, уштипци и сл.) на сите пе-
карски и други ду к ј ани кои што немаат одобруење 
во смисла на п р е д х о д н и ^ став. 

2) На јстрого се забрануе изработуачка на лук-
сузно пециво од брашно кое што остануе во пекар-
ските дукјани, з аради тоа што сите потрошуачи не го 
подигнуат своето одредено дневно следуење на леб 
односно брашно. 

3) Министерствата за т р г о в и ј а и снабдуење на 
народните републики ке се грижат и ке го контро-
лираат слроведуењето на оваа наредба 

4) П р е к р а ћ е њ е прописите на оваа наредба ке се 
казни по Законот -за сузбивање недопуштена трго-
вија, недопуштена шпекулација и стопанска саботажа. 

5) Оваа наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето во „Службениот лист на Федеративната 
Народна Република Југославија" . 

Бр. 75122 
17 септември 1946 година 

Белград 
Министер на трговијата и снабдуењето, 

др. Заим Шарац, е. р. 

О Д А И К О В Ш V 
ПРЕЗИДИУМ ОТ 

на Народната скупштина на Федеративната 
Народна Република Југославија 

но основа членот 2 став 2 Законот за ордениге . 
и м е д а л и т е ја одобруе Наредбата на Штабот на I 

- југословенска армија Пов, б р о ј 2772 од 8 март 1946 
година 

со која се за осведочена храброст во народно-
ослободителната борба одлику ат 

С О О Р Д Е Н ЗА Х Р А Б Р О С Т : 
старији водник Ђумић И. Војин; 
борац Кнежевић П. Драгутин; 
старији водници: Р а д о њ и ћ М. Бранко, Савано-

вић Г. Васкресије, Торбица М. Милутин, Грубор М. 
Љубица , Панић С. Ружа , Зорић И. Стана, Граховац 
М, Драгутин, Гргас М. Живко , Лукач С. Милутин, 
Плавшић М. Ђорђе , Ђурић С. Илија и Ранковић С. 
Живко, 

Бр. 144 
21 март 1946 година 

Белград 
Секретар. Претседател, 

М. Перуничич, е. р. др. И. Рибар, е. р. 

ПРЕЗИДИУМ ОТ 
на Народната скупштина на Федеративната 

Народна Република Југославија 
но основа членот 2 став 2 Законот за ордените 

и м е д а л и т е ја одобруе Наредбата на Штабот на I 
Југословенска армија пов. б р о ј 3085 од 14 март 1946 
година 

со која се за осведочена храброст во народно-
ослободителната б о р б а одликуат 

СО О Р Д Е Н ЗА Х Р А Б Р О С Т , 
старији водници: Пиљагић Ристо, Мудринић Ју-

ре Лука,. Мутић Саве Душан, Митровић Миле Ђуро , 
Мазић Раде Миле, Јеличић Саве Никола, Б а ј и ћ То-
дора Гојко, Кнежевић Пере Милан и З о р и ћ Богдана 
Којо, 

Бр. 147 
21 март. 1946 година 

Белгрдд 
Секретар, ( Претседател, 

И . Перуничич, е. р. др. И. Рибар, е, р< 

ПРЕЗИДИУМОТ 
На Народната скупштина на Федеративната 

Народна Република Југославија 
на основа членот 2 став 2 Законот за ордените и* 

медаљите ја одобруе Наредбата на Штабот на НОВ 
и П О на Словенија 

со ко ја за осведочена храброст во народноосло-
бодителната борба се одликуат 

СО О Р Д Е Н ЗА Х Р А Б Р О С Т : 
помоћник политком. Ахачич Антона Дане ; 
политком. Арко Франц; 
заставник Аубер Јанеза Иван; 
командант одреда Авбељ Франц; 
потпоручниц&г: Бадовинац Габриела Владо и Бан 

Антона Франц; 
стари ји водници: Барич Михе Алојз и Бар!ол 

Јерне ја Теодор ; 
(помоћник политком. Б а ш е љ Јанеза Антон; 
капетан Бенедич^ч Франца Франц; 
поручник Бершић Мати ја ; 
заставник Верус Јожета Франц; 
потпоручник Б и з ј а к Антон; 
Б и з ј а к Франца Франце; 
поручник Б и з ј а к Јанеза Иван; 
курир Биз ј ак Карла Ј о ж е ; 

. поручник Блажич Алојза Алојз ; 
заставник Бо јанц Јожета Вид; 
Божич Јожета Ј о ж е ; 
б о р а ц Брадач Матија Ј о ж е ; 
-старији водник Б р а д а ч Франца Ладо ; 
Б р е г а р Адолф; 
десетар Бучар Андреј ; 
з а с т а в ш и Бутина Борис; 
Ц о ј н и к Ј о ж е и Цоларич Р у д о л ф ; 
ранг поручника Ч и б е ј Цветка ; 
.поручник Чик Ало ј за Р у д о л ф ; 
старији водник Ч е ж Антона Антон; # , 
Д е б е љ а к Антона Антон, Димиц Алојзи је А Л О Ј З > 

и Ди јанович Драгица-Градслпар; 
политкомесар Д и в ј а к Ивана Јанез ; 
ранг поручника Долтар Ј о ж е ф а Алојз ; 
десетар Е р ј а в е ц Ј о ж е ф а Ј о ж е ; 
борац Федел Карол; 
политком. чете Фелц Иван; 
старији водник Ферчник Антона Херман; 
капетан Филипчич Ивана Емил; 
десетар Флорјанчич Франца Франц; 
млађи водник Франк Озвалда Станко; 
Фурлан Андре ја Сречко; 
политком. Фукс Густава Манек; 
помоћник политком. Гачник Хумберт; 
водник Говедник Јанеза Франц; 
(потпоручник Г р а б е љ ш е к Франца Франц; 
стари ји водник Грабнар Јанеза Александер; 
Г р а д и ш ек Антона Јанез и Грум Јожета Тилхп, 
поручник Хабич Антона Ј о ж е ; 
члан пол^гтодела Хафнер Ана; 
стари ји водник Х а ф н е р Л о в р о т а Ловро; 
политделегат Хостнер Антона Иван; 
м а ј о р Хр иб ар Ј анеза Јанез ; ^ 
политком Хржич Ивана „ Д у ш а н ; 
Хвала Франца Д и о н и з и ј ; Л л а и т т . 
помоћник полутком. Иловар Мартина Франц, 

Исакович Лудвика Мира-Вера ; 
политделегат Јагер Ј о ж е - М а р т и н ; 
потпоручник Јанежич Јанеза Иван ; 
Ј ереб Мартина Јанез и Ј ерман Јожета 'Јоже; 
курир Јевн<ишек Матевжа Антон; 
Јуранчич Ј о ж е т а Л а д о ; 
затавник Ј у р и ј е в Шимета Милан; 
б о р а ц Ј у р ш ч а к Алојз ; 
по лит делегат Јуршинкч Рудолф; 
Капш Јанеза Антон; 
поручник Кастели** Јожета Винко; 
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помоћник политкомесара Кавчич Рудолфа Ти-
хомир; 

полигкомесар Кемер Франца Хуго; 
водните Кисовец Јожета Иван; 
командир Клепец Франца Франц; 
старија водник Кнап Јанеза Станко; 
десетар Кокаљ Франца Франц; 
заставник Кордиш Ивана Франц; 
помоћник политкомесара Кошир Јожета Јоже; 
старији водник Кошир Сречка Николај ; 
поручник- Кребељ Антона Леополд; 
Крегар Антона Август; 
поручник Крејн Фрања Фрањо; 
водник Крупац Антона Оскар; 
политкомесар Крошељ Антона Људмила ; 
старији водник Кутнер Алојзиј; 
Лакнар Иван? Јоже; 
потпоручник Лапање Мартина Руди; 
водник Лавпич Алојза Франц; 
опер. официр Лесник Фридел; 
Летитзки Рајмунл; 
старији водник Липовшек Урбана Доминик; 
Лузар Јожета Мартин; 
поручник Лузнар Антона Марјан; 
командир чете Лужар Јанеза Иван; 
десетар Мачек Франца Иван; 
Мамнич Рудолфа Рудолф; 
политком. чете Мз шен Франца Јанка; 
поручник Маролт Вектор ја Иван; 
полутком, команде Ма отети Франца Јожеф; 
Мартиничич Франца Рафаел; 
поручник Матко Јосипа Драго; 
мајор М и р о в и ч Михајла Иван; 

Мервар Мавпович Олга-ЈураЈевчич; 
заставник Михелич Ивана Франц; 
мајор Милавец Франца д-р Карол; 
Миш м а т Игнаца Игнац; 
политком. чете Млакар Валентина Валентин; 
старији водник Миклавчич Антона Албин; 
полутком Молец Франца Станислав; 
заставник Може Алојза Антон; 
полутком Мули Јанеза Иванка; 
млаћи водник Муогељ Франц; 
старији водник Мури Јожефа Алојз; 
мајор Не дот Јанез; 
водник Нестеров Јефимов Васил«?}; 
Огулин Антона Јакоб; 
заставник Окроглич Луке Рафаел; 
с т а т и и водник Омахен Алојз; 
заставник Опека Франц; 
политком. Омахен Ловро: 
водник Омладич Филипа Видојка; 
потпоручници: Палчич Лојзета Ло | зе и Патер* 

постер Андоеја Макс; 
мајор Печанац Ђура Драгољуб; 
десетар Печјак Рудолфа Аленка; 
Пер Антона Милан; 
десетар Пеоме Антона Јанез; 
командант Пероић Владимир; 
митраљезац Пероша Антона Иван; 
командир чет** Пездирц Матеје Иван; 
десетар Пицељ Франца Франц; 
капетан Пирит Иван Растко; 
заставник Плевник Богомира Стане; 
старији водник Плевник Валентина Биљем; 
политком. чете Плут Јоже; 
заменик команданта П о д р ж а ј Симона Јоже; 
поручник Погачник Силвестра Август; 
Поглавен Франца Венчеслав; 
поручници: Пољак Андреја Цветко и Понома-

ренко Тимотеја Стане; 
политделегат Поповац Стевана Мара; 
официр за везу Поточник Франц-Перун; 
заменик командира Пожек Петра Нико; 
политделегат Прелогар Јанеза Адолф; 

командир Ранзигер Антона Јоже; 
борац Равникар Јоже; 
поручник Роглич Тонете Франц; 
политком. Ромих Роберта Рихард; 
поручник Розман Алојзија Јанез; 
Редек Франце Рудолф; 
млађи водник Рукше Јожета Тине; 
старији водник Садар Алојза Алоје; 
Саје Јожета Људмила ; 
политделегат Седлар Антона Антон; 
капетан Селишкар Тонета Антон; 
Симловец Албина Виктор; 
борац Скварча Јанеза Франц; 
Смоле Франц; 
в. д. командира чете Соршек Франца Јоже; 
ранг потпоручника Старин Рока Иван: 
старији водник Стембергер Јанеза Јанез; 
команцир чете Степан Марка Антон; 
водник Стрле Алојза Јакоб; 
поручник Сухи Карла Боанислав: 
политделегат Шибеник Мартина Лудвик; : 

старији водник Шега Јанеза Јанез; 
политделегат Шеме Иван; 
Шеница Антона Антон, Шибеља Франца Фран® 

и Шлосар Викторја Сплео; 
поручник Штампахар Петра Вилко; 
старији водник Штеблај Ивана Стане; 
командир Штимац Јосипа Милан; 
капетан Штоитоф Андреја Франц; 
поручник Штрумељ Франца Карол; 
Штурм Штефана Антон; 
командир чете ТаЈчман Антона Алојз; 
заставник Тавчар Франца Анчка; 
Тавчар Јосипа Иван; 
поручник Тивадар Марка д-р Јоже; 
помоћник политкомесара Тобаж Јожета Милан? 
полутком Томц Јанеза Јоже; 
пом. саинт. реф. Томшич Зинка; 
дегетао Трзтник Станета Јоже; • 
борац Тул Јанеза Силво; 
капетан Турнер Франп-Костја; 
старији водник У^ек Јанеза Јоже ; 
капетан Умек Франца Виктор; 
Балич Винценца Винценц и В а р т е « Јакоба Вик-: 

тор; 
потпоручник Ватовец Антона Албин; 
поручник Вене Карла Карел; 
полит де легат Воховец Гапгперја Алфонз; 
Ветрих Изаир Иван; 
потпуковник Видмар Јожета Тоне Лука; 
потпоручник Видовс-гч Виктор; 
Волк Јожета Јоже; 
капетан Врховец Франца Алојз; 
старији водник Вршник Франца Алојз; 
капетан Врвишчар Иван; 
потпоручници: Вујнович Симота Милан и Зији 

Јожета Иван; 
митраљезац За јцер Павел; 
поручник Закотник Јанеза Станко; 
опер. официр Залетел Јожета Јоже ; 
потпоручник Залтер Антона Јанез; 
Зупанчич Карла Јоже; 
поручник Жабљак Франца Франц; 
заставник Жагар Ивана Јоже; 
Залец Катаоине Трг гор; 
заставник Жлогар Антона Алојз; 
борац Жлогар Јанеза Винко; 
Жунич Јанеза Јосип. 

Бр. 151 
26 март 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуннчич, с. р. др. И м а Рибар, с. р. 
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ПМЅЗИДИУМОТ 
На Народната скупштина на Федеративната Народна 

Република Југославија 
на основа членот 2 став 2 Законот за вадените 

и медалите ја одобруе Наредбата на Штабот на 
Н(Ш и ГК) на Словенија, 

со која за осведочена храброст во народноосло-
бодителната борба се одличсуат 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ 
десетар Абросимо П. Иван и Алексинцев Саио; 
борац Анж*гн Ф. Иван; 
десетар Анжељ А. Албин; 
водник Авсец П. Станислав; 
бора** Бабин Ј. Вер Цико; 
курир Барага Ј, Јоже; 
митраљезац Барабаш Д. Иван; 
шмитделегат Барба А. Јоже; 
борац Варте Л. Марјан; 
десетар .Бенедичич В. Валентин; 
борац Верник Ф Анто«; 
»однеле Бер ток И. Карло; 
курир Безовшек Р. Матија; 
водник Влај М. Вичко; 
Боји А, Јеже; 
десетар Брчун Павел; 
старија водник Брегант А, Стане; 
курир Брглев М. Мартин; 
водници: Бончето П. Нико и Брудар М. Франц? 
борац Бубало Ј. Антон; 
Цеферин Ј, Иван; 
лом. полчтком* Цеглар Ј. Иван; 
водник Цимеоманчнч Ф> Франц; 
мл. водник Чопич Ф, Франц; 
митраљезац Чалух П. Грегориј ; 
Черни Ф. Иван; 
борац Чоон-иков П. Леонид; 
потпоручник Дробнич Ј. Алојз; 
водник Дообнич Ф. Франц; 
пом. политкомесара Дол мин Е. Јоже; 
Дол ми« Е. Емерик-Марјан; 
старије? водник Ерјавец Ф Алојз; 
водник Ерјавец Ј. Алојз; 
борци*! Фалмајер К. Франц и Франца А'. Миљо; 
политделегат Фрбежар Франц; 
борац Габршек Ј. Иван; 
курир Гардељ О. Алберт; 
политделегат Голјуф Франц; 
Горшич Л. Станислав; 
полкткомрсао Грабливец Ф. Цирил; 
десетар Грабило И. Милан; 
политделегат Фрбежар Фоанц; 
Грабријан И. Иван и Граполи Рафаел! 

Винко, Гргори*! М. АРТОН; 
Гра/чар Ф. Антон и Пуштил А. Албин; 
десетар Губиниченко Ф. Теодор; 
старији водник Хабјан Ј. Франц; 
заставник Хеглер Ј. .^оже; 
митраљезац Хлебец А Антон; 
Хроват А. Цирил и Хвалгсч А. Јоже; 
командно чете Иванчич А. Алојз; 
борац Игришник И. Едбин; 
поручник Јаклич И. Антон; 
борац Јакшич А. Ива«; 
потпоручник Јанкович К. Нико; 
десетар Јеребич М. Матије; 
командир чете Јермаи К. Јоже; 
митраљезац Јерман Т. Леополд; 
комесар чете Јух Франц; 
Јурјевић И. Цветко, К а с т е л и Антон и Кастел«** 

А. Франц; 
водник Кзвчич И. Мирослав* 
Кавчич И. Павла; 
млађи водник Кланчар А. Франц; 

политделегат Клеменч*?ч Ј. Франц; 
борац Клуч Алојзију 
пом. политкомесара Кнез М Владимир; 
десетар Кочевар М. Иван; 
водник Кодерман Ш. Јоже; 
Колович И, Иван; 
водници: Комосељ И. Алојз и Кончак Јоже; 
пом. полигком. чете Котар Ј. Полде; 
борац Ковач Штефан; 
водник Козлевчар Ф. Јанез; 
десетар Крањц Ф. Леополд; 
водник Креча Ф. Франц; 
старији водник Крижан Ј. Јоже; 
борац Крмец М. Макс; 
десетар Кроника М Силво; 
Кузма Ј. Антон; 
десетар Кузнар Леополд; 
Марела Р. Макс; 
поручник Мариншек А. Душан; 
старији водник Маркут И. Иван; 
курир Маршин М, Ангело; 
политделегат Медих М. Франц; 
десетар Медле Ј. Јакоб; 
старији водник Мишић А. Иван; 
пом. п о л а к о м чете Млакар Валентин; 
курир Молер И. Владимир; 
старији водник Мохор Ф. Мирко; 
политделегат Музика Д. Иван; 
Не манич А. Јоже; 

десетар Нестооов Васили!'; 
политделегат Новак Ф. Данило; 

- Новак Ј. Јоже; 
водник Окроглич Ј. Радо ; 
болничап Ореховец И. Алојз; 
водник Падовец Ј. Јоже: 
десетар Пангеошич Б. Блаж; 
политкомесар Паоадижник Драго ; 
Патерностео И Франц; 
водник Павлин М. Федко; 
д е с е т а р а Павлин Ј. Славко, Пец Д. ОрдаЅдб Ш 

Пеица А. Иван; 
Петрнел Винцец и Петровић Ф. Нико; 
борац Пионат И. Јанез; 
водник Плут Јанеза Полде; 
пом. политком. чете Побега Ј. Ангел; 
политкомесар чете Подлипец А. Звоне; 
водник Полак Ф. Иван; 
Пожар Ј. Јакоб; 
водник Примип Франц; 
митраљезац Примон Р. Франц; 
борац Пунтао Ф. Марјан; 
митраљезац Рајнович Нико; 
водник Регина Ф. Франц; 
старији водник Риглер Ф. Јанез; 
десетар Ромих М, Мартин; 
старији водник Розић Ј. Станко! 
водник Розман Ф. Франц; 
десетар Розман Ј, Ото; 
Розман П. Петер; 
десетао Смолиќ Ј Иван; 
политделегат Смрекар Ф. Вида; 
болничарка Соколова С. Вагља; 
млађи водник Соловјев Ф. Николај ; 
Срдич П, Симон; 
курир Степанчич П. Петер; 
десетар Стопао А. Адолф; 
политделегат Стрле М. Франц; 
митраљезац Студенчник А. Јоже; 
борци: Ш п а н е ц М. Јанез и Ширцељ М. Анто«; 
Шкриљар П. Славко; 
болничар Шваб И. Авгуштин; 
политделегат Талер И, Јанез; 
Тежак А, Станко; 
митраљезац Т и м о т а јт ис Ј. Веслав; 
борац Труден Јанез; 
водник Турише« И. Богдан; 
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десетар Урлеп А, Август; 
политкомесар Уршич Ф. Руди; 
заставник Вахчич А. Јоже; 
водник Валенчич И, Франц; 
Берлич А Антон; 
борац Вилер А. Јоже; 
десетар В^лер А. Марјан; 
курир Возел Ј. Станко; 
Вранешич Ј. Албин; 
борац Враз Ј, Јанез; 
политделегаг Врховшек Јакоб; 
командир чете Вртар А Алојзиј; 
водник Загоришск М Антон; 
десетар Збачник А. Антон; 
курир Зулан Иван; 
десетар Зупанц К. Франц; 
Кухар Алојзија 
млађ«*? водник Хајсн Б, Елвира-Јелка; 
курир Кодрин М, Станислав; 
•Мавсар Ј, Полдо-Рок; 
болничарка Махтигал И. Ема; 
водник Шпаровец Ј Јоже; 
десетар Жагар Р. Рудолф. 

Бп 156 
27 март 1946 година 

Белград 

Секретар, 
Миле Перуничич, с. р. 

Претседател, 
др. Иван Рибар, с. р. 

Ш З Ш И М Ш Т ЛИСТОВИ 
НАРОДНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ХРВАТСКЕ 

»^Народне новине", службен лист на Народната 
Република Хрватска, во бројот 117 од 10 септември 
'1946 година, об јаваат: 

Решење за затворање Државно женско стручно 
школо во Имотско; 

Решење за затворање Државно женско стручно 
школо во Вис; 

Решење за затворање Државното женско стручно 
школо во Дарувар; 

Решење за затворање Државното женско стручно 
школо во Каства; 

Решење за затворање Државното женско стручно 
школо во В о ј с к а ; 

Решење за затворање Државното женско стручно 
школо во Стари Град; 

Решење за, затворање III и IV разред нижа гим-
назија во Башка. 

УРАДНИ ЛИСТ 
. НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 

бројот 59 од 7 септември 1946 година објав-уе: 
Решење за Паричниот завод на Словенија во 

'Љубљана; 
Решење за државно трговско претпријатие „Мле-

копромет" во Љубљана; 
Решење за државно стопанско претпријатие „Жи-

винопромет" во Љубљана ; 
Решење за државно стопанско претпријатие „Се-

менарна за Словенија" во Љубљана ; 

Решење за државно стопанско претпријатие 
„Здравпром" во Љубљана; 

Решење за државно-угостителско претпријатие 
на Словенија „Турист-хотел" во Љубљана ; 

Решење за државно претпријатие „Телпром" во 
Љубљана; 

Решење за „Државна фабрика на музикални" во 
Менгшу; 

Решење за престануење работењето на Градската 
штедилница во Ново Место. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 16 од 1 септември 1946 година објавуе: 

Правилник за откуп и расподелба поледелскиот 
инвентар (на справите, алатите и стоката) односно 
расподелбата на кредити за помош на селските сто-
панства настрадаш во војната; 

Правилник за Домови за сисачиња и мали деци; 
Правилник за извршуње Уредба за установуење 

права на пензии и за пензионирање на службениците 
од бившите ад м и н и е тр атив н о - п о ли т и чии самоуправни 
единици на подрачје на Народната Република Црна 
Гора; 

Решење да се Уредбата за оснивање Претпри-
јатија за набавки и расподелба на лекови ^сообрази 
со прописите на Основниот закон за државните сто-
пански претпријатија; 

Решење за височината на наплатуење градежни 
услуги на главните градежни работи. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

„Службени лист Аутономне покрајине Војводине 
У Народној Републици Србији", во бројот 34 од 31 
август 1946 година об јаву е. 

Правилник за привремена организација на шу-
марска служба на подрачјето на Автономна покраина 
Војводина; 

Одлука за регулисање ловот на територија на 
Автономна покрајина Војводина; 

Одлука за распродаја државните коњи кои што 
се наменети на продавачка. 

С О Д Р Ж А Л : 

Страна 
541. Правилник за потрошу-ачки документи за 

снабдуење со рационирани животни про-
дукти? и потреби на домаќинствата 921 

542. Напатствие за извршуење наредбата за 
ослободуење поледелските машински ста-
ници од јавни давачки 925 

543. Наредба за разврстуење жителството во 
потрошуачми категории —- - —* —. — 928 

544. Наредба за ограничуење »заработуачката * 
и продавачката на луксузното пециво — 932 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" Р- Белград. 
Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме 20. Штампа 

на Југословенското штампарско претпријатие/ Белград. 


