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387. 
На основу ст. 1 чл. 43 Уредбе ч пензијама вој-

них лица, а у сагласности са Министром финансија 
ФНРЈ и Министром рада ФНРЈ, пропитујем 

зва 

' На основу члана 85 става 2 Уста,ша ФНРЈ, а ради 
извршења члана 63 Закона о н,ародној милицији, 
пропису ј ем 

П Р А В И Л Н И К 
о ИЗМЕНИ и ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗВР-
Ш Е Њ Е УРЕДБЕ О ПЕНЗИЈАМА ВОЈНИХ ЛИЦА 

Члан 1 
У чл. 6 Правилника за извршење Уредбе о пен-

зијама војних лица бр. 26 од 17 јануара, 1948 подине 
(,Службени лист ФНРЈ" бр. 13/48) други ста,в мења 
се и гласи: 

.,Стална примања из држав,не к,асе сматрају се 
као приход за примену чл. 4 уредбе. Примања кво чл. 
29 Заносна о установљен^ права на пензију ет о пен-
зи,они сању државних службеника („Службени лн"ст 
ФНРЈ" бр. 93/46), као и примања која имају карак-
тер народног признања и ниш л и д и ј а не сматрају 
се као приход за примену чл. 4 уредбе''. 

Чл,ан 2 
Члан 26 мења се и гласи: 
„,Као средство за издржавањ,е сматра се сталан 

пр,иход у износу од 1.000 динара или више месечно 
ва, једног члана." 

Члан 3 
Израз ,војни чиновник" у члановима у којима је 

употребљен заменити са изразом ,,војни службеник". 

Чла,н 4 
Огаај правилник ступа на снагу да,ном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеретивне Народне Ре-
публике Југосл двије', а примењиваће се од 1 новем-
бра 1948 године. 

Бр. 308 
.16 мауа 1949 године 

Београд 
Министар народне одбране, 

Маршал Југоелавије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Сагласни: 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р, 
Министар рада\, 

Љубчо Арсов, с. р. 

П Р А В И Л Н И К 
О ИСПИТИМА ЗА ЧИНОВЕ ОФИЦИРА НАРОДНЕ 

МИЛИЦИЈЕ 

Члан 1 ,. 
Пре добиј,ања чина заставн,ика, поручника, мајора 

и пуковника, припадници народне милиције тонажу 
испите н,а1 којима се утврђује њихов,а војничка и 
стручна спрема. 

Члан 2 
Испити се полажу пред комисијом, посебн,о за 

оваки чин. 
Комисије одређује Министар унутрашњих тпо-

сл-ва ФНРЈ за сваку календаре^ годину. 
Комисију сачињава,ју: претседник и четири члана 

и секретар кој!и врш,и .административне послове. Чла-
новима комисије и секретару одређују се заменици. 

Члан 3 
Попити се полажу писмено, усмен,о и практично 

према програму који прописује Министар унутра(-
шњих послова ФНРЈ. 

У испитном програму одреди,ће се који се пред-
мети пол,ажу усмено, који усмено и тоге мено, а ко-ји 
практично. 

Члан 4 
Кандидат се оце,њује из сваког предмета. 
Код предмете' који се полажу усмено и писмено, 

крајња опена се изводи из оцена које кандид,ат до-
бије на оба испипа. 

Оцене су: положио са одли,чним успехом, поло-
жио са врло добрим успехом, положи,о са добрим 
успехом н није положио испит. 

Кандидату, кој,и је положио испит из св,их пред-
мета, м о м и р а даје општу оцену о успеху показа-
ном на испиту. 

Члан 5 
Приј,ава за пол,агање испипа подноси се претпо-

ст ављеном старешини, који ће је надлежним путем 
доставити на решење Главној управи неродне мили-
ције Министарства унутрашњих послова ФНРЈ. 

Главна управа народне мили,ци,је у оком решењу 
одређује време и место полагања. Ако, се полага,ње 
испита не одобри, подносилац пријаве им,а гараво 
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жалбе Министру унутрашњих послов,а ФНРЈ у режу 
од 15 дана од дана саопштења. 

Официри, по правилу, подносе пријаву годину 
дана ,пре времена предвиђеног у чл. 53 Закона! о на-
родној милицији за добијање чина: за који се испети 
полаже. 

Старији водници, пошто 'претходно проведу две 
го даме у овоме чину, моту поднети пријаву за пола-
гање испита за чин заставника. ' 

Изузетно, пријава се може поднети и раније. 

Члан 6 
Кандидат је дужан приступити; полагању испита 

у одређено време. Ако не приступи или амо' присту-
пи, па у току полагања' испита одустане од даљег 
полагања, сматра се да испит није положио. 

Кандидату, коме је о-дређен рок за: полагање ис-
пита!, може) се ов,ај рок продуж,ити по његовој молби, 
ако за то постоје оправдан,и разлози. 

архив-и Главне управе народне мили,ције Министа,р-, 
стве унутрашњих послова ФНРЈ. 

\ 

Члан 12 
По донетом решењу комисије, претседник слав-

љу је резулт,ат испита. 
Кан,дидатим,а који су положили испит изда је со 

уверење које потписује претседн,ик и, секрет,ар ис-
питне ком,исије. 

Резултат испита за све кандидате комисиј,а до-
ставља Главној управи, наредне) милиције Министар-
ства унутрашњих послова ФНРЈ. 

Чл^и 13 
Испит се полаже најв,ише три пута. Кандидат 

који по трећи пут не положи! испит губи право на 
даље полаг,ање. 

Члан 7 
Полагање испита одобрава се прип,а,днику ,н,арод-

не милиције који, поред услова из чл. 5 овог пра-
вилника, испуњав,а још и ове усл,ове: 

1) да за последње две године им,а препоручљиво 
оцене, и 

2) да 1е завршио нижу гимназију или њој равну 
школу с положеним нижим течајним испитом одно-
сно заврш,ним испитом. 

Члан 8 
Кандидат има пра,во на 10 днаа одсуства за опре-

мање испита, а може м,у са према потреби одобрити 
до 30 дана. 

Ово отсуство не урачунава се V годишњи одмор, 
сем у случају амо одустане од полагања испита. 

Члан 9 
Писмене задатке кандидати раде под надзором 

комисије или најмање једног члана. 
Вр,еме за које се има писмени зад,атак обрадити 

одређује комисија. 
Комисиј,а ће кандидатима саопштити које,м се 

помоћним средствима могу служит,и при израда пи-
смених задатак,а. Употреба других ,помоћних сред-
става повлачи удаљење са испит,а, о чему одлучује 
испитна) комисија. За таквог кандидата сматраће се^ 
да испит није положио. 

Члан 10 
Комисија унапред саставља питања за усмени 

исп,ит из прописаног испитног градиво и исписује их 
н,а: листићима ко,је ка,ндидати извлаче. Питања се 
могу поставља 1и и, усмено. 

Чл,ан 11 
О току испита секретар вод,и записник у који се 

уводи времен и место одржавања исп,ита, имена чла-
нова комисије и кандидата, з а који се чин испит по-
лаже, предмети и оцене из. сваког предмета и закљу-
чак ко,мисије о општем успеху показаном на испиту. 

Оцене и закључак комисије о општем успеху 
кандидата доносе се већином гласова. 

Записни,к потписују сви чланови комисије и се-
кретар. Записник се чува са ост,алим елаборатом у 

Члан 14 
Од полагањ,а испита ослобађају се: 
а) за чин заст,авника, — стариј,и водници који 

успешно сврше школу за официре народне милици,је; 

б) за чин поручника — официри који имају свр-
шен,у средњу школу или њој равну стручну школу 
с положеним вишим течајним испитом односно завр-
шн,им напитом; и 

в) за чин м,ајор,а — офиц,ири који, имају факул-
т е т а ^ спрему с положеним завршним испитима. 

Официр који је у служби, н,ародне мили,ције по-
казао' изузетне способности може полагати и,спит пре 
предвиђеног рока из члана! 5 овога правилник?, од-
носно може бити ослобођен полагања испита и ако 
нема школске спреме из чла,на 7 т"чке 2 оног пр,21. 
вилника. Решење о овоме доноси Мин,истар унутра-
шњих послова ФНРЈ. 

Члан 15 
Прип,аднику народ,не милиције који је положио 

испит по свом правилни,ку, а коме је служба у на-
родној милицији престала пре него што је до-био 
чин за који је положио испит, признаје се положени 
ноп,'ит у случају испра тка у службу народне мили-
ције. 

Члан 16 
Напити пси овом пр-авил,нику, к,со услов з,а доби-

јање чина из члана 1, траж,иће се од 1 мшиа 1950 го-
дине. 

Члан 17 
Ова ј правилник ступа н,а сна,гу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федератнвме Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 1778 
18 мај,^ 1949 године 

Београд 
Потпретседник Вл,аде ФНРЈ 

и Министар унутрашњих послова, 
Александар Ранковић, с. р. 
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389. 
Ва основу чл. 20 Правилника о премиским дода-

цима особља књипсаодсгоз у државним привредним 
предузећима, генералним и главним ди ре кција ма 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 6/49) прогагсу-јем 

У П У Т С Т В О 

О ПРИМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРЕМИСКИМ ДО-
ДАЦИМА ОСОБЉА КЊИГОВОДСТВА У ДРЖАВ-
НИМ ПРИВРЕДНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, ГЕНЕРАЛ-

НИМ И ГЛАВНИМ ДИРЕКЦИЈАМА 

1. — Прописи Правилника о премнеким додацима 
особља књиговодства у државним 'привредним пре-
дузећима, генералним и главним дирекција ма (у да-
љем тексту: ,правилника) односе се на сва државна! 
привредна предузећа без обзира којега! су значаја. 

2. — Под књиговодством сматр-а се сав! онај рад, 
који се у државном лр ПЕР ед ном предузећу односно 
генералној и главној дирекцији врши на основу За-
кона о једнообрззном рачуноводству. 

3. — Као самостална књ иг ов одете ена јединица 
сматра се књитоаедство оне организационе јединице, 
која има посебни финансиски цлан и посебно пока-
зује фи наме наш резултат. 

У орпанизационим јединицама, за које се састав-
ља јединствени финансиски план са јединственим 
финансирам резултатом, особље евентуално одвоје-
них посебних књиговодстава не може се посебно из-
рађивати ако је о року или пре реноа1 извршило сво,ј 
задатак, већ се оно награђује само ако је књиговод-
ство организационе јединице као целине ажурна од-
носно скратило рок ажурности. 

4. — Уколико се књиговодегао. предузећа води 
одвојено код вишег органа, сматра се особље које 
води сво књиговодство као особље књиговодства 
предузећа. З̂ а1 њега према томе важе ројеви и оста-
ли прогоњен који се односе на преузеће . 

5. — Особље књиговодства државног привред-
ног предузећа1 чини: 

1) особље коЈе је запослено на евиденцији и 
обрачуну зарађених плата радника1 и службеника 
предузећа, на састављању исплати их листа' и иа о-
стални пословима у вези са платама особља1, као на 
тр имер: службеници који раде иа! обрачуну плата 
по појединим пенг они ма или рад ил иштимо за, обрачун 
плата, особље запослено у канцеларијама за обрачун 
плата и слим но. 

У особље из оз'е тачке не улазне: поентери на 
радним местима', особље непосредно упослено на по-
словима социјалног осигурања, као ни особље које 
испоставља радне листе односно' налоге за рад; 

2) особље ко,је је упослено на евиденцији мате-
ријала. полупроизвода и готових производа у нату-
ралним и новчаним показатељима!, као на пример! 
особље у књиговодству материјала, особље које 
испоставља фактуре и сл. 

У особље из ове тачке не улази особље у склз-
диштима које води евиденцију материјале, подупро-
навода и готових производа по натуралним показа-
тељима; 

3) особлуе које је запослено на евиденцији основ-
них средстав.а и инвестиционих радова, на пример: 
особље запослено у књиго во летву основних сред-
става; особље запослено у књиговодству инвестици.ја 
и инвестиционих странака, особље које припрема 
привремене, обрачунске и окончане ситуације у гра-
ђевинским предузећима за књижење и сл. 

У особље из ове тачке не улазе поентери на 
радним местима градилишта, особље непосредно упо-
сле,но на пословима соци јалног осигура ња на гр-ади -
л и т тим-31, особље које испоставља налоге за рад на 
град ил иш тима. као ни особље које саставља привре-
мене, обрачунске и окончане ситуације; 

4) особље које саставља калкул-ац,ије; 
5) особље које је запослено не прегледу и коп-

и р а њ у докумената и на вођењу синтетичких конта, 
као и на вођењу ап а.ш тич:се евиденције која није 
напред наведена; 

6) особље, које састав Ђ,а књиговодствене пери-
одичне обрачуне; 

7) особље које је упослено у књ преводе Г.ЕН ма 
осталих делатности предузећа, на пример: у књиго-
водству економије, у књиговсдству службе раднич-
ког снабдевања, у књигсводству аутотранспорта и 
сл., као и особље књ иг св-о дс теа филијала, испостава, 
га зди нет; ва итд 

6. — Под са: ди им књсгонодстаом подразумева 
се књиго ако дс тво виших срганизгнионих јединица 
које своди обрачуне књиговод-ства ниже,Гх подручних 
организацисних јединица у збирно књиговодстпо. 
при чему се служи кнМгсводственим обрачуни-ма ни-
жих организационих јединица. 

7. — Временски период од 6 месеци из чл. 2 пра-
во-глника, потребан за стицање права на премиски 
додатак, почиње тећи од дана ступања на дужност 
службеника у књигошодстзу новог предузећа. 

8. — У случају прелаза службеника књиповод-
ства из једне организационе јединице у другу, орга-
низационе јединица из које службеник одлази, ду-
жни' је да му изда посебну потврду у којој ће се 
видети да ли је књиговсдстоо у овој организационо.1 
јединици ажурно. Приликом дол-аска у нову органа 
зациону јединицу и одређиван,а на рад у књиговод-
ство, службеник ће сву потврду предати руководи-
оца књиговодстве нове организационе јединице. 

Уколико је књиговодство у претходној органи-
зационој јединици било ажурно, овакав службеник 
у новој ср,га низа,цион-ој јединици стиче одмах право 
на суделовање у премиским додацима, ако књипсвод-
снво све организационе единице постиже ажурност 
односно скраћивање постављених рокова. 

9. — У случа,ју да наступи прекид ажурности, 
руководил,ац књигоеодства. је дужан истога дана ка-
да је дошло до прекида, о томе писмено да обавести 
директора предузећа односно генералне и главне ди-
рекције, и надлежног вишег органа, наводећи ра-
злоге прекида као и време колико ће тај прекид 
трајати. 

10. — Под потпуним периодична обрачуном 
подразуме,ва се обрачун који садрлу! биланс са по-
требним прилозима, прописани обрачун о извршењу 
фиНа-нсиског плана за односни период и одговара-
јући извештај о пословању који се доставља над-
лежном вишем органу. 

Под не.потпуним периодична обрачуном подра-
зумева) се обрачун који садржи бруто и салдо биланс 
са потребним прилозима и кратким извештајем о 
пословању, који се такође доставља надлежном ви-
шем органу. Бруто биланс мора бити претходно 
усклађен са подацима аналитичке евиденције. 

Годишњи обрачун је увек потпун, тромесечни1 је 
ето правилу такође потпун, док месечни обрачун м-о-
же бити и потпун и непотпун. 

Уколико извесни подаци од стране виших ор-
гана недост,ају, з сви подаци условљ-ашју потпун 
обрачун (на пример: одобрена индивидуалне план-
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ска пуна цена коштана), сматрале се да је преду-
зеће саставило потпун обрачун ако Је спровело сва 
књижења и из-вршило обрачун свих ств зрно наста-
лих промена у односном периоду. 

11. — Даи предаје обрачуна виш-ем органу утвр-
ђује се на основу поштанског жига, потврде у до-
стамној књизи или даном одласка из путног налета 
курира. , 

12. — Утврђивање чињенице да је књиг водство 
стварно а-журно, односно да су прописани утврђени 
р-окови ства,рно скраћени, врши са на та ј начин што 
виши орган, чим прими1 обрачун, о томе обавештава 
писменим путем директора ниже организационе је-
динице ко-и: је послала извештај. У изв-ештају са 
наводи дан примања обрачуна, да ли је. обрачун .пот-
пун или н-епотпун, каси и да ли ј-е у смислу постој,е-
ћих прописа рок скраћен или није, а ако је скра-
ћен — за- колико. 

Директор организацион-е! јединице код које је 
књиго в-одства ажурно или је рок обрачуна, скраћен, 
чим прими писмени извештај од надлежног вишег 
органа, издаје одмах нал-ог руководиоцу тсњиговод-
ете а за израчунава^ премиског додатка особљу 
књигов-одства. 

Уколико се накнадно утврди да: поднети- обра-
чун не одгов-ара нормалн-о,м квалитету, а за његово 
скраћивање исплаћен-и су премиски додаци, такве 
пр-е мис ке д-одатке треба одбити од премиских дода-
така из наредних обрачуна. Ово важи от у случају 
ако ажурност књирсводства није нормалног квали-
тета. 

13. — За предузећа која н,емај,у својих генерал-
них и главних дирекција- утврђивање чињенице да је 
књиго воде тво стварно ажурно, односно да су препи-
сани утврђени рокови стварно скраћени, врши њи-
хов надлежни виши орган,. 

14. — Под руководиоцем књ ит о-в-о детеа подра!-
зумева се руководилац рачуногаодства у смислу чл. 
45 Осно-вног закона о државним привр-едним преду-
зећима који је постављен од стране надлежн-их ор-
гана или КОЈИ врши сву дужност. 

15. — Висина премиског додатка, за скраћивање 
рокова (гвериодичних обрачуна!, који се обрачунава 
према обрасцима из ст. 2 чл. 5 правилника, одређује 
се ,од месечне основне штите и -ев-ентуа!лног фук-цио-
наетог додатка. Тако, на пр-имер, ако је рок за са-
стављање обрачуна 25-ти у месецу, а обрачун је 
стварно поднет 20-ог у месецу, у к-ом случају скра-
ћење рока изн-оси 5 дана, проценат за, одређи,вање 
прем,нек,ог додатка Износиће према о-бр,асцима постав-
љеним у ст. 2 члан 5 ,правилника 2 X 5 X 100 

= 40% 
25 

за руковод-ио-ца књиговодств-а односно 5X100 -
= 20% 

25 

за остал-о осо-бље ,књигов-од,стаа. Применом овако 
'добијених процената!, на основну месечну плату и 
евентуални функционална додатак добија се апсо-
лутни износ премиског додатка који треба да се 
исплати руководиоцу књиповодства одно-сно осталом 
осо-бљу књигов-одства. Према томе, ако пл-ата руко-
водиоца књипсводства износи на пример 4.800.— 
динара, а плата књиговођ-а у истом предузећу 
4.000.— динара, премиски додатак за скраћивање ро-
ка у наведено-м примеру -износиће за руководиоца 
књиговодства 1.920.— динара (40% од 4.800), а за 
књитовођу у истом предузећу 800.— (20% од 4.000). 

16. — Уколико који од пер источних обр-ачуна 
није о року готов, књ иг овод-етвено особље такве ор-
ганиза-ционе јединице губи право на премиски дода-
так, иако Је неки доцнији периодични обрачун извр-
шен о року или пре рока. На пример: ако је рок за 
годишњи завршни рачун нроизводног пр,едузећа 
15-ти март, а предузеће га до 25 ог априла није 
предало, особље књигов-одства таквог предузећа- не 
може да прими премиски додатак за март, иако је 
месечни обрачун саставило о року или раније. 

17. — Ако је посебним пропис,има за завршни 
рачун одређен дужи рск, за обрачун премиског до.-
датка! особља књиговод-ства важиће прописани про-
дужени рок. 

18. — подржава-ње рока обрачуна од стране 
ниже организационе јединице не повлачи за собом 
.продужење рока код више организационе јединице 
за одговарајући број дана заостатка ниже органи-
зационе јединице. На прим-ер: ако је рск за достав-
љањ-е месечног обрачуна државног пр-ивредног пре-
дузећа: 15-ти у месецу, а рок подношења месечног 
обрачуна његове генералне дирекције даљих 16 дан,а 
односно краЈ м-есеца, от ако је предузеће закаснило 
5 дана и доставило месечн,и о-брачун генералној ди-
рекцији тек 20-ог у месецу, генерална дирекција и 
поред тога има да достави обрачун о року, тј. по-
сл-едњ-ег дана у месецу. 

19. — Службен.ици моји примају премиски дода-
так за ажурно-ст у књиговод-ству односно за скраћи-
вање рокова церио дичних обрачуна не могу да при-
мају и посебни лични д о д а т а к изузев п101 основима 
из чл. 11. 20, 23 и 33 Правилника о посе-бним личним 
додацима савезних државних службеника („Службе-
ни лист ФНРЈ" бр. 29/48), уколико за то испуњавају 
прописа-не услове. 

20. — Решење о снижењу фактора множења 
елемента „дс" и о скраћивању роков-а за поједине 
гран-е делатности или' групе организационе једи-
ница у смислу чл. 11 правилн,ика доносиће се посеб-
но у сваком поједином случа-ју. 

21. — Ово упутство с-е не односи.н,а службенике 
књиговодства кредитних и осигуравајућих преду-
зећа. 

У смислу чл. 20 правилника донеће се -ближи 
прописи за службенике центр,а ли зев а,пих књиговод-
спава у миниетарствима- као и о оним п-о-јединим слу-
ч а ј и м а где је потребно прописати др-уги фактор 
множења ел,емента „дс" у смислу чл. 5 и скраћи-
вања рокова! из чл. 7—10 правилника. 

22. — За предузећа ре,публичког и локалн-ог 
значаја предлагаће министри финансија народних 
репу бл'ика! у ,смислу чл. 11 правилн,ика према истре-
би ниже факторе множења елемента ,,дс" из чл. 15 
правилник,а, као и рокове за ажурир ање у књиго-
водству краће од рокова предвиђених у чл. 7 пра-
вилника:, нарочито у оним случајевима где су већ 
други ор-гани прописали краћ: рокове за ажурност 
у књитоводству. 

23. — Ов-о упутство ступа на снагу даном објав-
љивање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 16809 
20 маја 1949 године 

Бе-оград 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 
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390. 
На основу ст. 2 чл. 3 Правилника о додатку за 

теренски рад службеника геодетске службе пропи-
тујем 

У П У Т С Т В О 

О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ПЛАНИНСКИХ И НЕПРО-
ходШх ТЕРЕНА ПРИ ОДРЕЂИВАЊУ ДОДАТАКА 

ЗА ТЕРЕНСКИ Р А Д 

1. — Под планинским теренима!, у смислу ст. 1 
чл. 3 Правилника о додатку за теренски рад службе-
и т а геодетске службе, сматрају се: 

а) сви терени надморске висине изнад 1300 
метара!; 

б) терени надморске висине од 800—1300 ме-
тара са релативним висинским разликама изнад 200 
метара, који показују знатну раз,вијеност облака 
(рељефа), а к,о,ји заузимају већи део терена, на коме 
се радови обављају. 

2. — Под непроходним теренима у смислу ст. 1 
чл. 3 поменутог правилника, сматрају се испресецан^ 
терену (као кришки' крајеви Далмације, Херцегов ине, 
Црне Гере и др.), клисуре, кањони, мочваре и"густом 
шумом или шикаром обрасли терени, који заузимају 
већи део површина на којој се радови обављају. 

3. — Ово упутство ступа на снагу даном објава 
љквања у ,,Службено,м листу Федератнвне Народне 
Републике Југослвије" . 

Бр. 2428 
18 ма-ја 1949 год,ине 

Београд 
Начелник 

Главне геодетске управе, 
Димитрије Милачић, с. р. 

Р Е Ш Е Њ А 
На основу чл. 47 сг. 4 Закона о држа,вним служ-

беници ма, чл. 23 и 25 Основне уредбе о ,принадлеж-
ностима савезних државних службеник,а и са,гласности 
Пр ете еди ика Владе ФНРЈ бр. 892/49 од 19 марта 1949 
године 

р е ш а а а м 
да се Бојовић Обрад, виши грађеви,нски инже-

њер, досадашњи начелни,к плана грађења у Планском 
сектору Министарству грађевина ФНРЈ, ,постави за 
п,омоћника Министра грађевина ФНРЈ. ' 

Бр, 948 
5 маја 1949 године 

Београд 
Министар грађевина, 

. Влада Зечевић, с. р. 

За Директора Жељезаре „Зен,и,ца" у Зеници, у 
зв,ању виши индустри ји инжењер, решењем Мини-
стра тешке индустрије ФНРЈ бр. 110/49, постављен је 
Борас Ка1зимир, досадашњи помоћник Ми,нистра ин-
дустрије Народне Републике Босне и Хер-цеговине. 

За, директора рудника „Љубија" у Лзубији, реше-
њем Министра тешке индустрије ФНРЈ бр. 110/49, 
постављен је Грбовић Ми,рко, досадашњи д,иректор 
жељезаре „Зеница1" у Зеници. 

За директора Више п,олитичке школе, решењем 
Министра за науку и културу ФНРЈ бр. 7989/49, по-
стављен је Давидовић Р,адивоје, досадашњи вршила,ц 
дужности директора,. 

За секретард Више политичке школе, решењем 
Мин,истра! за неуку и културу ФНРЈ бр. 7991/49, по-
стављен је Ристовић Љубиша. 

За техничког ди,ректора Југословенск,сг драмског 
позоришта! у 'Београду решењем Министра за науку 
к, културу ФНРЈ бр. 6066/49, изостављен ј,е Поточњзк 
Антон, досадашњи геодетск,и техничар Народног ка-
за лишЈта у Загребу. 

За начелника Одељења за кул турио-масовни рад 
Министарства за науку и културу ФНРЈ, решењем 
Министра за науку и културу Владе бр. 4837/49, по-
стављен је Месарић Смиља, досадашњи виши рефе-
рент за1 пропаганду Комитета за културу и уметно-
ст Владе ФНРЈ. 

За начелника Перосоналног одељења Министар-
ства! за науку и културу ФНРЈ, решењем Министра 
за науку и културу ФНРЈ број 7988/49, постављена је 
Ристић Драгица. 

За начелника Плана у Планском сектору Мини-
старства за науку и културу ФНРЈ, решењем Мин,и-
стра за на!ук:у и културу ФНРЈ бр. 7990/49, постављен 
је Стефанчић Мирослав, досадашњи дире-кто,р Омла-
д и н с к а предузећа „Нопок". 

За помо,ћника' директора Државног за,вода за со-
цијално осигурање филијале у Титограду, решењем 
Министра рада ФНРЈ бр. 794/49, постављен је Рат-
ковић (Петар, досадашњи администр,атор исте фили-
јале. 

За помоћника директора филијале Државног за-
вода за соци-јално осигурање у Сарајеву, решењем 
Министра рада ФНРЈ бр. 572/49, постављен је Туфић 
Бранко, досадашњи вршити исте дужности. 

За ди,ректора филијале Државног завода за соци-
јално осигурање у Београду, решењем Министра ра-
да ФНРЈ бр. 567/49, постављен је Јовић Драгутин. 

За пом,о,ћника директор,а филијале Држав,ног за-
вода за со,ци,јално осигурање у Загребу решењем Ми-
нистра рада ФНРЈ бр. 564/49, постављен је Вој,новић 
Душан, досадашњи ,вршилац исте дужности. 

За директора филијале Државног .зав-ода за со-
цијално оси,гурање у Загребу, решењем Министра 
рада ФНРЈ бр. 772/49, постављен је Јањатовић Ја,нко. 

За директора филијале Државног завода за со-
ц,ијално 'осигурање у Новом Саду, решењем Мини-
стра рад,а ФНРЈ број 571/49, постављен ј,е Маџар 
Славко, досадашњи ди,ректор филијале Државно за-
во,да за социјално оси,гурање у Осијеку. 

За пом,оћника директора филијале Државног за-
вода, за социјално осигурање у Новом Саду, у звању 
књиговође, решењем Министра рада ФНРЈ бр. 570/49, 
постављен је Мијовић Јован, досадашњи помоћник 
директора филијале Државног за,вода за социјално 
осигурање у Приштини. 
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О Д Л И К О В А Н А 
На! основу члана 2 За,кона о орденима и меда-

љама, а на грдног Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ративне Народ,не Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, умешност у коман-

дов-ању, осведочени рад на остварењу братства! и 
јединства међу нашим н,ародима н стечене заслуге 
за н,арод у току народшослободилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
рез. капетани: Џенопољиц Станка Мла,ђа и Мај-

кал о,в,ић Марка Тома; 
рез. поручници: Буљ Миле Душан, Деспот Ми-

лоша Михајло, Дувњак Илије Марко, Јелић Пане 
Богдан, Кнежевић Раде Гојко, Пузигаћа Николе Ђу-
ро, Ра,довић Миха-јла Илија-, Релић Луке Мили-вој, 
Стоо-акодаћ Васе Милован, Стојановић Ђуре Саво, 
Тишма Тодора Јо-во; 

рез. пот,поручили: Бшбић Благоја Стој-а-н, Дам-
IЈановић М иа Л^убо, Ђурковић Тодора Маринко, 
Граховац Миле Живко, Јовановић Владе Слободан, 
Кашк-ан Луке Митар, Кесић Саве П-еро, Миловано-
вић Теодора Бранко-, Пекић Петра Веселин, Рајако-
вић Мзрка Јефта, Ступа-р Косте Петар, Вој-водић 
Луке Стево и Живановић Мил-ош,а Лазар; 

рез. заставници: Банов-ић Јове Раде, Цветиновић 
Пере Милка, Кер,кез Мил-е Ник,ола, Почуч Љубе Не-
дељко, Раш,ула Стеве Јован и Барсаковић Л-азе 
Милка; 

рез. ст. водници: Јовић Светка Симо, Љил^ак 
Божа Петар, Миљковић Николе Вељо, Стојаковић 
Луке Тр-иво Ум ичевић Миле Перо; 

рез. водн-и,ци: Бокан Пере Илија и Кнежевић 
Дмитра Стево,; 

вој обвезни,ци: Делић Осм-ана Бећир, Драгаш 
Ђуре Милош и Гл-игић Пере Мило-рад; 

демобилисан борац Лакичевић Павла Милуша; 
в-о-ј. обвезници: Љубоја Сим-а- Душан, Мркајић 

Луке Душан, Нинић Јакоба Душан, Новић Ивана То-
дор, Оља,ча Пантелије- Млађо, Перић Пс,јка Цв,ије-
тинов, Сантрач Тодора Обрад, Станар Андрије Ду-
шан, Стеванов-ић Тодора Десимир, То-шић Радована 
Бранко, Три-шић Лазара Неђо, Видић Ристе Јован и1 

Зора,новић Бошка Јован. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
% 

рез. капетан1 Буњак Милана Никола; 
рез. пор-учн,ици: Богић Душ-ана бранко, Буљ Мик 

ле Душан, Брдар Миће Ма-не-, Деспот Милоша! Ми-
хаило, Дувњак Илије Марко, Кнежевић Раде Гојко, 
Крнета Јована Нико,са и Стојаков-ић Васе- Милован; 

рез. потвору чи ицн: Ђурковић Тодора Маринко, 
Ив,ков,ић Јована Марко, Кесић Саве Перо, Мандић 
Мих-ајла Сева, Милованов-ић Теодора Бранко, Сивић 
Мрака Душ,ан и Стожинић Радпзпн-а Радивоје 

рез. за-ставници: Шкундрић Миле Стево к Видић 
Дра-гица Миле; 

БОЈ. обвезници: Цветков-ић Рада Илиј-а и О л т а 
Пантелије Млађо. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНОВ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
рез. капетан Мајка ломић Марка Томо,; 
рез. поручници: Јелић Пане Богдан, Крнета- Јо-

в-ана Никола, Радовић Михајла Илија и Спасојевић 
Јована Цвико. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. поручници: Кузман-овић Јефте Бранко, Ман-

дић Радов Максим, Пе-јовић Јова Љубо, Релић Луке 
Миливој и Спасојевић Јована Цвико; 

рез. гаотпоручинци: Бановачки Душ-ана Ђорђе, 
Бој-бић Саве Симо, Дамјановић Мане /Бубо, Ђур-
ковић Тодора Маринко, Кесић Саве Перо, Ивковић 
Јован,а Марков Ковачевић Тодора Миле, Латас Све-
тозара Радован, Лжљак Николе Драган, Мандић 
Михајла Сав-о, Мила-новић Теодора- Бранко, Рајако-
вић Марка Јефто, Солдо Јове Л,азар, Стожинић 
Р,адована Радивоје, Ступар Косте Петар и Живко-
вић Дионисија Марко; 

рез. заставници: Бар,!а-ктароаић Игњата- И-гњат, 
Богдановић Уроша М,ирко, Дамјанов-ић Раде Дане, 
Ђукић Петра Вид, Ђурђев-ић Саве Никола, Ђурић 
Николе Петко, Кочовић Стјепан ов Коста-, Лакић Цви-
јо Трифун, Ма јс торови ћ Васе Симо, Манојловић 
Шћел-ана Илији, Нинковић Трифка Алекса, Пет-ро-
вић Обо ада- Милан, Петровић Милована Петар, По-
краја,ц Петра Марко, Радовић Г-авре Милош, Рашула 
Стазе Јован, Ре.бић Јосе Јако-в, Савин Владимира 
Алекса,ндар, Студен Симе Дра рић, Ш-ибалић Мир-
ков Перко и Зековић Недељка Ја-гош; 

рез. ст. водници: Крајиновић Јовани Лука. Куз-
мановић Луке Смиља, Лекић Стојана Р-аде, Мајкић 
Лазе Сим-о, Миловановић Теодора Ђ-уро, Миљуш 
Станка Милан, Ри-бар Петра Јоса, Станишић Саве 
Војислав, Стојаковић Луке Триво, Умичевић Миле 
Перо, Вукелић Ђуре Ђуро и Зељковић Миле Мика; 

рез. водници: Поповић Илије Ђорђе и Родић 
Миће Илија; 

кој. обв-езници: Бајић Си,ме Јово, Богдан,о,вић 
Мих,ајила Бора, Болтић Мил-ана М-ирко, Делић Ђур-
ђа Миле, Глигић Пере Милорад, Крстић Николе 
Станко, Мандић Николе Којо, Миливојевић Миле 
Михајло, Мркз-јић Луке Душан, Новић Ивана То-
дор, Перић Гојка Цвицетинов, Сантрач Тодора 
Обрад, Скоко, Гаше. Мирко, Сханов Андрије Душан, 
Стевановић Тодора Десимир, Стој-акОЕПћ Раде 
Сретко, Тошић Радована Бранко, Ву ја димовић Ми-
јата Милорад, Вукашин-овић Милош-а Љубомир, Ву-
ко јевић Л-азе Вељко,Вуковић Боже Јова-н и Жигић 
Раде Илија. 

ОРДЕ,НОМ ЗА-СЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
рез. капетани: Вуњак Мила-на- Никола-, Жив-ановић 

Предрага Борислав; 
рез. поручници: Бељин Стевана Сп-асо-је, Ци-ц-

мил Лала Р-аде, Јуришић Илије Константин, Мандић 
Радон Максим, Марковић Душана Стев,ан, Мило ра-
дић Мирка ,Петар- Недељковић Растк,а- Драг-ан, Пав-
ковић Живана Сава, Рапајић Лазе Никола, Ум иче-
вић Миливој-а Божо, Војво,дић Жив-ана- Стев-а-н, Бор-
капић Симе Васа и Вуковић Живан?. Радост-; 

рез. гоо-шор учинци: Бановачки Душана Ђорђе, 
Бјеловић' Илије Одаа-, Бошков -М-ице Цела, Чо-бано-
вић Живана Лазар, Домазет Ђоке Марко, Ђорђевић 
Васе Марко, Јањетовић Ивана Јосип, Ковачеви,ћ То-
дора Миле, Клина Цветка Милоје, Катар С-аве Бог-
дан, Ла,тас' Светозара Радов,ан. Латиновић Милоша 
Јово, Митрић Гаврила Радој.е, Мар,ић Бог-ољуб-а- Ми-
лан, Небригић Ђоке Милош, ЈЗгњеновић Николе 
Душан, Питашевић Симеуна Милан, Пантелић Крсте 
Ђока, Солдо Јо-зе Лазар, Са,вић Радована Радмила, 
Стејић Ст-еве Жика, Вулетић Са-ве Тодор, Вујин Ми-
лорада Димитрије, Живковић Митра Лазар и Зељуг 
Славка Ђока-; 

рез. застати ицн: Алексић Мил з,на- Љубица. Бар-
јактаровић Игњата Игњат, Ваљак Павла Душан, " 
Бубић Стевана Ђурађ, Бродарић Животе Радован, 
Цвејић Саве Емилиј-а!, Др-о-њак Жив,ана Митар, Дре-
кућ Раде Стојан, Ђукић Петра! Вид, Ђу,рић Николе 
Петко, Ђурђевић Саве Школа, Ђорђевић Раје Ми-
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лан, Гост Луције Карло, Груловић Радивоја Алексан-
дар, Јовичић Душане Стеван, Кочовић Шћепана 
Коста, Кочццвшевић Љубомира Сава, Карић Ђуре 
М,иле, Ка рд ас Николе Милана, Лакић Цвије Трифун, 
Лошу сина Радована Гојко, Нинковић Трифка Алекса, 
Неговановић Саве Милен, Николић Илије Ваш, По-
пин Стевана Цветин, Покрајац Петра Марко, Перо-
вић Ћетка Радомир, Петровић Обрада Милен, Ра-
довић Гавре Мижш, Рончевић Тра,је Петар, Ранко-
вић Лазара Марица, Радивој еви.ћ Стојадина Љуби-
ца, Радиновић Жарка Љубица, Ручнов В-асе Мил-ан, 
Радаковић Миле Мићо, Релија Стеве Лазар, Сладск 
Јана ШУМ), Са,вин Владимира Александар, Савић 
Илије Владимир, Соларов Бр,анка Божо, Секулић 
Душана Жарко, Студен Сим-е Драгић, Стења Спире 
ГОЈКО-, Шаренац Томе Ђоко, Шкаре Исидора Лазар, 
Тарбук Душана Петар, Узановић Стеве Ђурица-, Ви-
дић Драгице Миле и Зековић Недељка Јагош; 

рез. ст. водници: Бабић Николе Сћегкан, Ба,јић 
(Цеије Стеван, Башић Ла-зара Стево, Благојевић 
Ивана Сава, Буње,вац Павле Дане, Добријевић Ми-
хајла Ур-ош, Цо дан Ђуре Јозо, Ивковић Спасоја 
Драго, Кар шал Саве Ђура,ђ, Кузмановић Луке Сми-
ља, Латиновић Остоје Јован, Лекић Стојана Раде, 

Мајкић Лазе Сим', Миљуш Станка Милан, Мишић 
Неђе Мирко, Ољ^ча Које Зо-ре, По-пђурђев Милана-
Светислав, Крај.инови-ћ Јована Лука, Ра,киџић Саве 
Боривој, Рибар Петра Јосо, Симић Бла го. е Бошко, 
Степановић Чеде Стеван, Стојак-ов,ић Које Рада, Шу-
и,ић Тодора Новак, Тошић Марка Жарко, Вукаши-
не вић Ристе Вид и Вукелић Ђуре Ђур-о; 

рез. водници: Будим,ир Савана Јово, Цвејин Гав-
ре Јован, Јекић Ристе Милош, Кец-ман Саве Милош, 
Кондић Бесе Милош, Милићевић Луке Јанко, Ми-
лојевић Васе Миле, Перишић Саае Бранко, Поповић 
Илије Ђорђе, Радовић Јоса Новица. Родић Мише 
Илијаз, То.мић Марка Сретк-о, Војиновић Стевана Ду-
шан и Буљан Николе Тривун; 

рез. мл. водници: Домазет Михајла, Миле.нко, 
Лубурић Тодора Дав^д, Милидратовић Васе Јово, 
Стојан.овић-Марић Анте Никола. Ступар Вида Јово 
и Суботић Панте Даре; 

рез. десетара: Б,-елић Јове Мирко, Тубић Дми-
тра Мирко и Вукоје Мирка Никола; 

демобил-исани борци: Алексић Ђорђа Зора, Ан-
дријешевић Стојана Благоје; 

војки обвезници: Богдановић Михајла Боро, 
Болтић Мила-на Мирко, Богдановић Вукосава Мили-
воје. Бурић Миле Гојко, Будњар Стеванов Коста, 
Бабић Вукмана Недељко, Дума Стевана Владе, До-
мазет Танасија Вукан, Домазет Танасија Ристо, Ђу-
кић Лазе Гојко, Ђенопољац Станка Перо, Ђуртула 
Неђе Душан, Паш-овић Недељка Милош, Говедарица 
Петра Мирко. Гојковић Јовице Недељко, Инић Фи-
липа ЗТђжа, Ивановић Петра Јово. Јокановић Бо-шка 
Јов1ан, Јакић Ник-а Лазар. Јоновић Михали Дими-
трије, Керлета Мила-на Петко и Колунџија Ристе 
(Бранко; 

де м-обилиса-н борац Кола.к Ристе ОЛГУ-; 
вој. обвезници: Кнежевић Тодора Драга, Латко-

вић Илије Душан, Манојловић Симе Васиљ, Мијато-
вић Николе В ја. Милојевић Миле М-ихајло. Мили-
ћевић Раје Радова-н. Мандић Михајла Петар и Ме-
дојевић Да-нила Иван: 

демобилисан борац М -стило Степана Миља; 
ВОЈНИ обвезник Максимовић Раде Цвико, 
демобилисан борац Маричић Ме-тле Марија; 
вој. -обвезници: Нешковић Василија Маријан, 

Недић Си м.а Стојан, Обрадовић Николе Гој-к.о, Обра-
довић Симеона Душан и Одаџић Ђуре Љубомир; 

демобилисан бора,ц Обу цин Николе Марица; 
вој. обвезници: Петровић Гавре Вељко. Павковић 

Милана Бранко, Предојевић Ло-зе Гојко, Пеј,ић Миле 
Божо, Попо-в Петра Ж-рко, П-еришић Спире Илија, 
Папић Симе Вељко, Папић Николе Младен, Попа-

дић Трипка Илија, Поповић Јова Миле, Решета 
Шпира Ћетко, Ракић Јове Пантелија, Рзтан Гај-а 
Вукашин, Сео лија Шћепов. Гојко, Скок,о Гаше Мирко, 
Савовић Косте Илија, Сејдија Петра Милован, Сл-еп-
чевић Ми-тра Трипко, Стојановић Раде Сретко, Самар-
џић Живка Богдан, Симовић Милана Љубо, Симић 
Саве Милош, Совиљ Миле Никола и Самарџиј,а Јо-
вана Чедо; 

демоб. бо-рац Станчић Максе Даринка; 
вој. обвезници: Шаренац Обрена Марко, Томић 

Косте Милан и Тадић Мике Лазар; 
дем-об. боран Тишма Милорада Божана; ' 
вој. обвезници: Уља.ревић Луке Бранко, Вујади-

новић Миј,ата Милорад, Вукоје Радована Михајло 
Вуњак Николе Душан. Воиновић Стевана Душа,н еи 
Ш иги-ћ Рад-е Илија. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ. 
рез. поручници: Арсин Александра Богдан, Ма-

ринчић Васе Лазар, Павковић Живана Сава и Вор-
канић Симе Васа; 

рез. потпоручници: Грујић. Мите Петар, Небри-
гић Ђоке Милош, Цивашевић Симеуна Милан, Савић 
Радо, вата Радмила и Вулетић Саве Тодор; 

рез. заставници: Аџић Максима Јагош, Будисав-
љевић Владимира Свети-,х лав, Илић Андрије Божина,, 
М,иланови-ћ Симе Јов-ан, Не г ов апоен ћ Саве Милан, 
П.етр-овић Василија! Милован, Попин Стевана. Цветин, 
Поповић Јоке Душан, Радаковић Николе Стевк\ Ра-
дов-ић Јована Данило и Сладок Јана Паљо; 

рез. ст. водни.ци: Бајић Цвије Стеван, Цицмил 
Милорада Раде, Чорлија Тодора, Гаса, Добријевић 
Михајл,а Урош, Драгосављевић Игњатија- Чедомир, 
Иванић Лазара! Светозар, Кордић Милана Ненад, 
Латиновић Остоје Јован, Маловић Савов Бошм\ Ни-
колић Николе Милан, Ољача Које Зора, По,пђурђев 
Милана Светислав и Степановић Чеде Стеван; 

рез. водници: Јекић Ристе Милош, Милићевић 
Луке Јлнкп, Милошевић Васе Миле, Шаренац Триве 
Душ н и Влајић Мак-сима Радојка; 

рез. мл. водници: Чорлиј-а Панта Гој-ко, Дома-
зет ,Михајла Миленко, Пејковић Арсе Бранко и Ско-
ко Петра Милован; 

дем-об. бор а ц Алексић Ђорђа Зора; 
в,сј. обвезници: Асани-н Јагоша Стеван, Бјелић 

Јоее Мирко, Богдановић Вукосава Миливоје, Божо-
вић Стев.ана Раденк,о, Бурић Миле Гојко, Дубљевић 
Милана Миладин, Ђурђић Новице Раде, Ђукић Ла-зе 
Гојко, Галовић Недељка Милош, Јакић Пика Лазар, 
Јокановић .Бошка Јован, Керлета Милана Петко, Лат-
ковић Илије Душ^н, Мандић Косте Марко, Мандић 
Михаела. Радослав, Манојл,овић Милана Александар, 
Манојловић Симе Васиљ, Мељанац Ђуре Јован, Ми-
јатовић Николе Воја, Милошевић Максима Мирко, 
Нешковић Василија Маријан, Николић М:це Фрања, 
Обрад.ови-ћ Симеона Ду-шан, Обрадовић Ник ле Гој-
ко, Обр.адовић Душана Симо, Папић Ко-сте Јово, 
Павковић М-ила.на Бранко-, Пејић Миле Б-ожо, Пет-
ко.вић Ђоке Богољуб, Петровић Гавре Вељко, Покров 
Жарко, Предојевић Јове Гојко, Пуача Јована Петар, 
Ра-шић Тодора Светозар и Рога-н Гаје Вукашин; 

демсб. борац Сантрач Ђу-ре Драгица; 
вој. обвезници: Савовић Косте Илија, Сесло.а 

Петра Милован, Шк ар.а- Михе Ђорђе, Слепчевић Кр-
сте Ратко, Слепчевић Митра Тр-и-по, Шајин Фарди 
Пали. Шарена-ц Обрена Марко, Тадић Мике Лаза-р, 
Томић Косте Милан, Васковић Младена Радиво.ј, Ву-
које Радо-ва-на- Михајло, Зец Драгутина Драгомир, 
Жива.! к.н сивић Живка Марк-о, Живан-овић Живка 
Марко, Бо соли Иасквале Рафаел-ов и Астолфи Р о 
ла.ндо Аурелијев^ 
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МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
рез. заставници: Бањеглав Марк,а Стеван, Бје-

лица Лазара Милора,д, Драгић Тодора Душан, Сто-
лић Ненада Срета и Зец Пере Велимир; 

рез. ст. водници: Пив аш ети ћ Симеуна Милош, 
Радуловић Радивоја Владимир; 

рсв. водници: Андрић Перован,а Вукосава, Јан-
ков Веље Пера и Петровић Душана Сава; 

рез. мл. водници: Ђ,укић Јована Милош, Лисов 
Станка Олга, Маљу,г Мартина Адам, Марјановић 
Васе Светозар, Момиров Меке Милета, Видаковић 
Шим,е Антун и Живанов Данила Ђорђе; 

демоб. борац Ацимш Раде Даница; 
вој. обвезни,ци: Басарић Јанша, Светозар ,Божић 

Остоје Да,м.!?'н, Чабрило Данила Никола, Ди митри-
новић Николе Слободан, Душа,новић Милана Иван, 
Изборне Вељка Милан, Јовичић Павла Станко, Ко-
В;ач Саве Константин, Ковачевић Миле Чедо и Лопу-
оииа Радована Милорад; 

демоб. борац Лукић Душана Марија; 
вој. обвезници: Манојловић Стевана Милан и 

Марков Среће Бош,ко; 
демоб. борац Меткић Косте Смилж,а; 
вој. обвезн,ици: Мељанац Јакова Миливој, Ми-

лић Осто,је Бранко, Панић Косте Јово, Пејовић Јота 
Ратко, Петровић В,асилија! Игња,тије, Почуча' Миле 
Марко, По,падић Петра Милан, Поповић Петра Ми-
лош, Псуцки Илије Сред,оје и Рана' Симе Стева; 

демоб. бо,ра,ц Сео ли ја Ш ћен, ана Зора,; 
вој. обвезници: Слепчевић Крсте Ратио,, Смоло-

вић Милисава Крсто, Срдић Луке Мирко, Степ,ано-
вић Љубомира Иван и Танасић Николе Гојко; 

дем!об. борац Терзић Митра Даница; 
во-ј. обвезник Тоша лав Крсте Чедомир. 

Бр. 19 
16 фебруара 1949 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЦРНЕ (ГОРЕ 
„Службе,ни лист Народне Републике Црне Горе" 

у броју 12 од 30 априла! 1949 године објављује: 
Правилник о приправничкој служби, стручним 

испитима и курсевима за службенике шумарске 
струке; 

Решење о распореду у платн,е ра,зреде звања и 
положара новинара и публициста републичке и ло-
калне штампе. 

У броју 13 од 10 маја 1949 године објављује: 
Наредбу о додељивању и употреби државних 

путничких аутомобила; 
Правилник о изменама, и допун,ама Правилника 

о у,нутрашњој организацији Комитета за локални са-
обраћај при Вл,ади Народне Републике Црне Поре; 

Решење о одређивању слободних (интерних) от-
купних цена за рано воће у 1949 години; 

Решење о држав,ним (везаним) ценама за живи,ну 
и јаја у 1949 го,дини; 

Упутство о начину формирања продајне цене на 
арло, произв,ода државних индустриоких предузећа 
Локалног зн,ача,ја у слободној продаји. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ I 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
У броју 21 од 9 маца- 1949 године обј.ављује: 

Правилник о прииравиичкој служби, стручним 
испитима и курсевима у економск^-комерци ј али оЈ 
струци; 

Наредбу о састављачу и подношењу предлога 
финансијских планова државних привредник предуг 
зећа обласног и локалног значаја за 1949 годину; 

Тарифу за' п,ревоз путника и пртља,га у ме ђун а-
градеком аутобуском саобраћају на1 територији На-
родне Републике Србије; 

Указ о проглашењу кожаре „Лади Јован" за 
предузеће републичког значака. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

,,Урадни лист Народне Републике Слошсније" у, 
броју 16 од 13 маја 1949 ,године објављује: 

Одлуку о потврди уредаба које је донела Влада 
Народне Републ,ик,е, Словениј,е на осно,ву Закона о 
овлашћењу за доношење уредаба из области народне 
привреде; 

Закон о оси из,ању обл асти у Народној Републи-
ци Словенији; 

Закон о изборима к раду привремених обласних 
одбора и о начину преноса надлежности на обласне 
народне одборе; -

Закон о п р е к р ш а ј и ^ против јавног реда и 
мира; 

Закон о озглашсвању прописа о прекрша^има из 
закона Народне Републике Словеније Основном за-
кону о прекршај има; 

Закон о (признавању важности ^.-тонских бра-
к о м склопљених пре 5 маЈа 1946 године којима је 
село рена ва,жност по пређашњих ,прописима; 

Закон о лозу; 
Закон о изменама, и допунама! Закона о Слов,ен-

ској а,кадемији знаности и уметности; 
Указ о бро(ју одборника привремених обласних 

народних одбора, о данима заседала срески^ на-
родних одбора за изборе одборника и о сазиву 
првих заседања привремених об ласних народних 
одбора; 

Уредбу о укидању окружних судова у Цељу и 
Ново,м Месту и о измени надл-ежности окружних су-
дова у Љубљани и Мари1б01ру; 

Наредбу о преносу пословања окружних судова 
у Цељу и Новом Месту и о пословању окружних 
судова у Љубља,ни, и Марибору с обзиром на но!ву 
т еритор иј алиу на дл е жност; 

Упутство за спровођење Уредбе о обавезним 
превозним услугама у шумарству и дрвној инду-
стрији. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страва 

387. Правилник о измени и допуни Правил-
ника за извршење Уредбе о п,ензијама, 
војних л,ица — — — — 667 

388. Правилник о испитима за чи-нове офи-
цира народне милиције — — — — 657 

389. Упутство о примени Правилник,а о пре-
миским додацима особља књиговодства у 
државним привредним предузећима ге-
нералним и главним дирекцијама — — 659 

390. Упутство о катр.поризацији плани,нских и 
нешро,ходних терен,а при одређивању до-
датака' за терен,ски рад — — — ^Ј(јј61 

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

Југословенског штамг/арског предузећа, Београд 


