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97. 
На основа членот 1 Законот за овластуење Вла-

гата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од 
Народното стопанство Владата ФНРЈ , по предлог 
на Комитетот за социална грижа на Владата ФНРЈ , 
1ђ)опишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДОДЕЛУЕЊЕ ПОМОШТ НА ФАМИЛИИТЕ 
ЧИИТЕ ХРАНИТЕЛИ СЕ НАВОГЈААТ НА ОТСЛУ-
ЖУЕЊЕ НА СТАЛНИОТ КАДАР ВО ЈУГОСЛОВЕН-

СКАТА АРМИЈА 

Член 1 
Фамилиите на лицата кои што се навогјаат на 

о т с л у ж е ш е на с и л н и о т кадар во Југословенската 
армија имаат п аво на парична п о м о ш ; по оваа 
уредба ако овие лице им биле хранители и ако ги 
исполнуат другите услови од оваа уредба. 

Член 2 
Хранител е она лице кое што својата фамилија 

Ја издржавал со своето лично работење и зарабо-
туачка ' 

Фамилијата на хранителот има право на парична 
помошт под услов' да ниеден друг член на фами-
лијата ко ј што живее во исто домакјинство не е спо-
собен за привредуење, нити ужива пензија нити 
друга парична помошт од државата , нити макар 
каков друг постојан приход достаточен за издржуење 
'фамилијата. 

Член 3 
За членови на фамилија во смисла на оваа уредба 

се сметаат: 
а) брачна жена; 
б) деца брачни, вонбрачни, усвоени и пасторчад, 
в) родители, татко и мајка; и 
г) бракја и сестри. 

Член 4 
Право на помошт имаат лицата од членот 3 на 

Оваа уредба кои што ги исполнуат овие услови: 
а) жена ако е неспособна за привредуење и нема 

неопходни средства за издржуење ; 
о) деца до навршени 17 години на старост, од-

носно 23 години ако се на школуење, ако немаат 
јкајка или ако оваа не живее со ним во исто дома-
ќ и н с т в о ; 

в) родители ако се неспособни за привредуење 
В немаат неопходни средства за и здржуење ; 

г) бракја и сестри до навршени 17 години на 
старост, односно 23 години ако се на школуење, под 
ј о д о в да немаат родители способни за привредуење 
ЅК средства неопходни за издржуење. 

Член 5 
Неспособноста за привредуење се установуе со 

лекарски преглед. 

Член б 
Како неспособни за привредуење ќе се сметаат, 

во смисла на оваа уредба, и: 
жена која што не е запослена, а има деца по-

млади од 17 години за кои што нема к о ј да се 
грижи во фамилијата ; 

ма јка преку 45 години и татко преку 55 години 
старост 

Член 7 
Немаат право на помошт по оваа уредба : 
а) лица кои што со судска пресуда се осудени 

на губиток на политички и поедини г р а ѓ а н с к и 
права; 

б) лица кои што се сместени во државни домови 
или заводи или други јавни установи; 

в) лица кои што имаат некаква друга помошт 
од државната каса доколку оваа помошт го до-
стасуе максималниот и г с; на помошта предвидена 
со оваа уредба. 

Лицата кои што имаат примања во помал износ, 
ќе примаат, врз основа на помошт по оваа уредба, 
разлика мегју своите примања и помошта предви-
дена со оваа уредба. 

Член 8 
. Немаат право на парична помошт по оваа уредба 

фамилиите на лицата кои што се навогјаат на воена 
вежба во Југословенската армија а ги примаат своите 
месечни принадлежности, или имаат друг постојан 
приход достаточен за и з д р ж у е њ е на фамилијата . 

Член 9 
Родителите имаат право на помошт само тога ј 

ако оваа не ја прима жената односно децата. 

Член 10 
Паричната помошт се доделуе, и тоа : 
за 1 член фамилија : 
ако бруто заработуачката на хранителот изне-

суела под 2.000.— динари припагја месечно 500.— 
динари; 

ако бруто заработуачката на хранителот изне-
суела од 2.000.— до 3.600 - динари припагја ме-
сечно 750.— динари; 

ако бруто заработуачката на хранителот изне-
суела преку -3.600.— динари п р и п а ѓ а месечно 1.000.— 
динари. 

За секој натамошен член на фамилија припагја 
по 200.— динари на горната сума, така да најголем 
износ на помошта не може д а ја премине сумата од 
динари 2.000.— месечно за најголем број членови на 
фамилијата , и к а ј на јголема поранешна заработуачка 
на хранителот. 

Член И 
На сиромашните земјоделски фамилии чиИте хра-

нители се навогјаат на отслужуење на етапниот ка-
дар во Југословенската армија, а кои што не можат 
да се изранат од својот имот на јмалку за шест ме-
сеци во годината,' ќе им се исплатуе, за она време за 
кое што не можат да се изранат со приходите од 
својот имот, помошт во износ од 500.— динари ме-
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сечно за еден член на фамилијата, а за секој ната-
мошен член на фамилијата уште по 200.— динари, 
така да тој износ не може да биде поголем од 1.000.— 
динари месечно фез оглед на бројот на членовите на 
фамилијата. 

Член 12 
Решеше за оваа помошт донесуе извршниот од-

бор на околискиот односно градскиот (реонскиот) 
народен одбор на чието подрачје заинтересираното 
лице има свое место на живеење. 

Против решеното на околискиот односно град-
скиот (реонскиот) извршни одбор може да се изјави 
жалба до окружниот односно градскиот извршни 
одбор во срок ед 8 дена од денот на приемот ре-
шеното 

Член 13 
Помошта по оваа уредба тече од денот на ста-

пувањето на хранителот во Југословенската армија 
на отслужуење сталниот кадар па до неговото отпу-
штање од Армијата. 

Член 14 
Народните одбори се должни на земјоделските 

фамилии на оние лица, кои што се навогјаат во Ју-
гословенската армија на отслужуење сталниот кадар 
а чиите членови не се способни за привредуење 
нити сами на некој друг начин можат да ја обрабо-
тат својата земја, да им го обезбедат обработуањето 
на земјата до нивното вракјање од Армијата. 

Член 15 
Околиските односно градските (реонските) из-

вршни одбори постојано ќе контролираат да ли ужи-
вателите на оваа помошт, имаат средства за издр-
жуење или не. 

Член 16 
Ако лице на отслужуење сталниот кадар биде 

пуштено на отсаство повекје од месец дена или при-
времено отпуштено тогај нема право на помошт. 
Месниот народен одбор ќе води евиденција за сите 
лица кои што се на отсаство а примаат помошт. 

Член 17 
Лице кое што прима помошт по оваа уредба а 

нема право на неа, ќе се казни со лишуење од сло-
бода од три месеца до две години. 

За кривичната постапка заради ова дело надле-
жни се 'околиските судови, 

Член 18 
Сите поднесци, решења и документи кои што се 

однесуат на барањето и примањето на помошт по 
оваа уредба ослободени се од секоја такса. 

Член 19 
Потребни кредити за исплата на овие помошти 

ќе обезбеди, Министерството на финансиите ФНРЈ. 
Член 20 

Поблиски напатствија за спроведуење на оваа 
уредба ќе пропише Комитетот за социална грижа на 
Владата ФНРЈ. 

Член 21 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обја-

вуешето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

8 јануари 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ и 
Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија, 
' Јосип Броз-Тиго, : с. р. 

Министар без ресор 
Претседател на Комитетот за социадона грижа, 

Кирило Савич, с. р. 

98. 
НАРЕДБА БР. 1 

НА ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ НА ОРУЖАНИТВ 
СИЛИ И МИНИСТЕРОТ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА 

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 4 ФЕВРУАРИ 1947 ГОДИНА 

На основа чл. 5 точ. 3 и чл. 11 и 19 Законот за 
воената обвеза на државјаните на Федеративна Нат 
родна Република Југославија и чл. 16 точ. 1 и 2 
Правилникот за извршуење Законот за воената об-
веза на државјаните на Федеративна Народна 'Реч 
п,ублика Југославија, како и врз основа на чл. 5 Зако^ 
нот за демобилизација најмладите годишта и втората 
партија на постарите годишта на обвезници и жени 
од Југословенската армија од 30 октомври 1946 го^ 
дина, 

н а р е д у а м: 
1) До 10 април 1947 година да се демобилисаат: 
а) од родовите на војската на Југословенската 

армија и брежната одбрана на Југословенската војна 
морнарица, за кои што е предвиден срок на служба 
2 години, војниците и подофицерите родени 1924, 
1925, 1926 и 1927 година, кои што ста-пиле во Народ-
ноослободителната војска и Партизанските одреди на 
Југославија во втората половина на 1944 година; 

б) од тенковските и моторизованите единици и 
Југословенското војно воздухопловство оние војници 
и подофицери кои што стапиле во Народноослобо-
дителната војска и Партизанските одреди на Југосла-
вија во првата половина на 1944 година; 

в) од родовите на Југословенската војна морна-
рица за кои што е пропишан срок на служба во с и л -
ниот кадар 4 години оние војници и подофицери кон 
што стапиле во Народноослободителната војска И 
П.артизанските одреди л а Југославија во 1943 година; 

О од Корпусот на народната одбрана на Југо-
славија оние ВОЈНИЦИ и подофицери кои што стапиле 
во Народноослободителната војска и Партиза-нските 
одреди на Југославија 1944 година и порано; 

д) сите војници и подофицери ученици на уни^ 
верзитетите и на ним оамните школа, свршени и не-
свршени ,ученици на средните и на ним рамните стру-
чни, занаетски и на^ т. сл. школа, кои што стапил! 
во Југословенската армија во 1945 година и се навог-
јаат во единици со двегодишен срок на служба, а 
сакаат да го продолжат школуењето во граѓанство , 

2) До 10 април 1947 година да се отпуштат од 
Југословенската армија сите оние лица кои што ста-
пиле на служба во сталниот кадар во есен 1946 го-
дина со цел на дослужуење на воениот срок од в 
месеци. 

3) Да се одложи воената служба на војниците и 
подофицерите ученици на универзитети и на ним 
рамни школи, на свршени и несвршени ученици на 
средни и ним рамни стручни, занаетски и на т. с л 
школа, кои што стапиле во Народноослободителната 
војска, Партизанските одреди на Југославија и Ју-
^словенската армија во 1944 и 1945 година, а сега! 
се навогјаат во тенковските и моторизованите едда 
ници, Југословенското војно воздухопловство, Југо^ 
словенската војна морнарица и Корпусот на народа 
ната одбрана на Југославија, а уште не го отслужила 
обвезниот кадровски срок. Овие лица да се отпуштат 
од Југословенската армија до 10 април 1947 годи-на^ 
доколку сакаат да го продолжат школуењето во 
граѓанство, 

4) Да се демобилисаат штом ќе го отслужат 
везниот срок во сталниот кадар на Југословенската! 
армија оние војници и подофицери на тенковските Л 
моторизованите единици и Југословенското војна 
воздухопловство, кои што стапиле во Народноослобо^ 
дителната војска и Партизанските одреди на ^У/Оѓ 
славија во втората половина на 1944 година. 44 
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5) Од одредбите на точ. 1, 2, 3 и 4 се изземаат 
активните подофицери, како и оние војници и подо-
фицери кои. што сакаат и натаму да останат во воена 
служба, а ги и с п о л н а т условите за прекорочна слу-
жба во Југословенската: армија. 

6) На демобилисаните војници и подофицери на-
ведени во точ. 1, 3 ћ 4, кои што стапиле во Народ-
ноослободителната војска, Партизанските одреди на 
Ј,угославија и Југословенската армија до 9, мај 1945 
година, заклучно, им припаѓаат сите материални 
принадлежности предвидени со чл. 2—8 Законот за 
демобилизација постарите годишта на обвезници 
и жени во Југословенската армија од 30 октомври 
1946 година. ; 

На лица кои што се отпуштаат врз основа на 
одредбите на точ. 2 на оваа наредба, овие принад-
лежности не им припаѓаат . 

7) Почетокот на демобилизацијата ќе го регулира 
Генералштабот на Југословенската армија. 

8) Одредбите на оваа наредба не се однесуат на 
гардиоките единици. За нив д е м о б и л и з а ц и ј а на на-
ведениот контингент ќе се регулира одделно. 

V бр. 166 
4 февруари 1947 година 

Белград 
Врховен командант на оружените сили 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

99. 
На основа чл. 114 ст. 3 и чл. 37 ст. 2 Законот за 

меница издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ДА СИТЕ РАБОТНИ ЕДИНИЦИ НА НАРОДНАТА 

БАНКА ФНРЈ ИМА ДА СЕ СМЕТААТ ЗА 
ПРЕСМЕТКОВНИ ЗАВЕДЕНИЈА 

Сите работни единици на Народната банка ФНРЈ 
— Главната централа, централите и филиалите — 
имаат да се сметаат за пресметковни заведенија во 
смисла на чл. 37 ст. 2 Законот за меница, доколку 
трасатите на мениците испратени на исплата имаат 
сметки к а ј односните работни единици на Народната 
б а ш а ФНРЈ. 

VII бр 1966 
3 февруари 1947 година 

Белград 
Заст. Министер на финансиите 

Министер на индустријата, 
Борис Кидрич, с. р. 

100. 
На основа чл. 93 ст. 2 Уредбата за спроведуење 

социалното осигуруење по прописите на Законот за 
социално осигуруење на работниците, намештени-
ците и службениците, во согласност со Министерот 
на финансиите ФНРЈ издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЛИКВИДАЦИЈА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ НА 
БИВШИТЕ САМОСТОЈНИ НОСИТЕЛИ НА ПЕНЗИ-

СКОТО ОСИГУРУЕЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
НАМЕШТЕНИЦИТЕ 

Член 1 
Пензиските фондови, кои што по пораните про-

пис-и за социалното осигуруење имале својство на 
самостојни носители на пензиското осигуруење на 
работниците и намештениците и кои на основа чл. 3 

Законот за спроведував ссциалното осигур-уење на 
подрачје на Демократска Федеративна Југославија 
од 2 мај 1945 година постанале органи на Средишна 
от завод за социално осигурувал, ќе се ликвидираат' 
по прописите на ов-аа наредба. 

Член; 2 
'Прописите на оваа наредба нема да се применуат 

ка ј ликвидацијата на Пензискиот фонд на државните 
службеници, ^отпорниот фонд на помошниот персо-
нал во служба на државата, пензиските фондови на 
бившите самоуправни тела (општини и бановини), 
Пензискиот фонд на државното добро „Беље" пен-
зиските фондови на членовите на државните театри 
и другите пензиски фондови чиите членови имале 
својство на државни службеници, 

Начинот на ликвидацијата на овие пензиски фон-
дови ќе го пропише за секој поедин фонд Министе-
рот на финансиите ФНРЈ во согласност со Министе-
рот на трудот ФНРЈ односно надлежниот министер 
на финансиите на народна република во согласност 
со Министерот на финансиите ФНРЈ и со Министе-
рот на трудот ФНРЈ. 

Член 3 
Ликвидацијата на пензиските фондови од чл. 1 

ќе је спроведе Државниот завод за социално осигу-
руење спрема состојбата на тие фондови на ден 30 
јуни 1945 година. 

Член 4 
Целокупниот имот (актива и пасива) на пензи-

ските фондови ликвидирани по прописите на оваа 
наредба постануе, во смисла чл. 3 ст. 2 Законот за 
социално осигуруење на работниците, намештениците 
и сл-ужбениците, државна сопственост. 

Со овој имот управуе и располага, во смисла чл. 
90 Уредбата за спроведување социалното осигурување 
по прописите на Законот за социално осигуруење на 
работниците, иамештениците и службениците. Др-
жавниот за^од за социално осигуруење. 

Член 5 
Државниот завод за социално осигурував ќе из-

врши по извршената ликвидација на поедините пен-
зиски фондови ревизија на пензиите признати од 
страна на тие фондови и ќе донесе за секој поедин 
овластеник нова одлука за правото на пензија и за 
височината на пензијата, Пензиите по овие одлуки не 
можат да го преминат износот на највисокото оси-
гуруење на заработуачката во обзезното пензиско 
осигуруење на намештениците на ден 6 април 1941 
година (динари 3.500.— месечно). 

Во поглед на ревизијата на пензиите, пресмету-
ењата и обуставуењата на пензиите, признати од 
страна на ликвидираните пензиски фондови, важат 
во сето прописите кои што важат за другите осигу-
реници на Државниот завод за социално осигуруење. 
На пензија немаат право досегашните уживатели на 
лични пензии кои што не навршиле 50 години на 
животот, и ве се изнемогнати, како и вдовици кои 
што немаат деца помлади од 14 години, а са-мите не 
навршиле 40 години и не се изнемогнати. 

Ако ка ј ликвидираниот пензиски фонд не е во-
дена евиденција за времето на осигуруење и висо-
чината на осигурената заработуачка, се зема кај при-
знавањето правото на пензија, како време на пензи-
ско осигуруење она време, за кое што членот на 
односниот фон,д бил обвезен на осигуруење за случај 
на болест ка ј Средишниот завод за социално осигу-
руење односно ка ј битниот Средишни уред за оси-
гуруење на работниците, и то а С9 осигурена зарабо-
туачка по соодветниот наднични разред, 

Очекуените права по прописите на чл. 48 Законот 
за социално осигуруење на работниците, намештени-
ците и службениците од осиг,труењето тсај ликвиди-
раните пензиски фондови се гаса^ во срок од 5 (пет) 
години по влечењето во с и л а в а оваа наредба. 
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Член 6 
А,ко едно лице прима пензија и од пензискиот 

фонд од чл. 1 и од државата, ќе се пресмета пензи-
јата од социалното осигуруење на тој начин, на вре-
мето поминато во социално осигуруење да му се до-
ца де време поминато во државна служба, па спрема 
така добивено вкупно време да се одреди нова пен-
зија ПО прописите за социално ОСИГУРА ење и од така 
добивениог изќос да се одбие износот на државната 
пензија, а евентуалната разлика ќе се исплатуе како 
пензија од ооциалното осигуруење. 

Член 7 
Пензиските фондови од чл. 1 ќе решаваат за пра-

вата од пензиското осигуруење во оние случаи на 
изнеможелост, старост и смрт, кои што настапиле до 
31 декември 1946 година, се додека не се проведе 
ликвидација на поедин фонд. Во случаи на изнемо-
желост, старост и смрт кои што ќе настапат после 31 
декември 1946 година, како и во дополнително при-
јавени такви случаи, кои што настапиле пред 31 де-
кември 1946 година одлуката за правото од пензи-
ското осигуруење ќе ја донесе Државниот завод за 
социално осигуреше. 

Сите уплати и исплати извршени \ после 30 јуни 
1945 година кај пензиските фондови од чл. 1 одат 
на сметка н а Државниот завод за социално осигу-
руење. 

Член 8 
Кај составуење ликвидациони биланси на пензи-

ските фондови од чл. 1 имаат да се искажат сите 
обвези спрема членовите н а тие фондови во смисла 
прописот на чл. 54 став 3 Законот за социално оси-
гур.уење на работниците, намештениците и службени-
ците. Математските резерви имаат да се пресметаат до 
30 ј \ни 1945 година за сите членови на пензиските 
фен тови кои што на тој ден имале било какво право 
врз "снвоа на осигур-уење ка ј тие фондови. 

Врз основа на ликвидациона^ биланси н а сите 
ликвидирани пензиски фондови ќе состави Држав-
ниот завод за социално осигуруење општ Ликвида-
ционен биланс на пензиските фондови, во кој што 
влегуат и трошковите во врска со ликвидацијата на 
тие фондови. 

Вредноста н а имотот на кој што се однесуат 
прописите на Законот за валоризација, во ликвида-
цконите биланси на пензиските фондови ќе се ис-
каже по прописите на тој закон. 

Член 9 
Ликвидираните, односно превземените, самостој-

ни пензиски фондови должни се да м,у,ја предадат 
на Државниот завод за социално осиг,уруење својата 
архива, своите работни книги и евиденцијата за оси-
гурениците. 

Член 10 
Напатствија за спроводуење на оваа наредба из-

дава Министерот на трудот ФНРЈ. 

Член 11 
Оваа наредба влегуе во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

IV бр. 1284 
31 јануари 1947 година 

Белград 

Министер на тр,удот, 
Вицко Крстулович, с. р. 

101. 
На основа членот 11 Уредбата за трошќовите а 

добивката на државните угоститегски претпријатие! 
од 31 декември 1946 година, ттфопкшуам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ УРЕДБАТА "ЗА ТРОШКОВИТЕ И 
ДОБИВКАТА НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1) Одредбите на Уредбата за трошковите и дол 

билката на државните угостителски претпријатија^ 
како и одредбите, на сите прописи донесени на основа 
иза, ќе се применуат само на државните угостител^ 
ск,и претпријатија. Спрема изричита одредба од чле^ 
Н(ЈЂ 1 на споменатата Уредба, нејзините одредби не1 

ќе; се применуат на мензи. Во смисла членот 4 Нареди 
бат^ на Министерството на трговијата и снабдуењетоѕ 
ФНРЈ број 1250 од 11 јануари 19^7 година за кате-
горизација на државните у г о с т и т е л и претпријатија 
П о јодот на менза ги обвакја и наводните ресторани, 
За! регулирање работењето на м е к и т е и народните 
рест,орани ќе бидат донесен.и одделни прописи. 

Покрај тоа одредбите споменати во предниот 
стан'не ќе се применуат нити на ксоперациските нити 
на приватните угостителски претг : платија. 

2) Категоризација на држа::: :;те угостителски 
претпријатија ќе се спроведе врз основа членот 11 
Уредбата за трошковите и доби.:, ата на државните 
угостителски претпријатија, Наре:: ата на Министер-
ството на трговијата и снабдуењего ФНРЈ број 1250 
од 11 јануари 1947 година и поблгасите прописи кои 
што претходно ќе ги донесат не. едните републики 
врз основа на таа наредба 

За категоризација на коопер ганските и приват^ 
ните угостителски претпријатија кажи Напатствие^; 
на Министерството на трговијава и снабдуењета 
ФНРЈ број 2628 од.20 јануари 1Е^7 година. 

3) Категоризацијата на држс ;ите угостителски 
претпријатија, која што ќе се с. воведе врз с сиова 
одредбите споменати во предната точка, треба да 
послужи како општа категоризација на ти2 прет-
пријатија. Како до сега се служело Да поедини! 
органи за свои потреби спроведе'с. г одделни и неед-: 
нообразни категоризацли на тие претпријатија, со! 
оваа категоризација треба да се отстранат сите 
незгодни последици на такви ра^ ични категориза-' 
ции. Во таа цел треба за оваа пастеризаци ја да се 
земат само категоризации и групи кои што се одре-
дени со Наредбата на Минист^ : : ото на трговијата 
и снабдуењето ФНРЈ број 1250 ед 11 ја,нуари 1947 
година. 

4) Како Уредбата з а трошка;. :ге и до" зката 
на државните угостителски прет. фатија и Н:.ред-
бпта на Министерството на тргог- т а и енас'". ењето 
ФНРЈ број 1250 од 11 јануари 1947 : о--пна ќе ЈА одре-
дуат сите услови за уврстуење гоедини / 'Жавни 
угостителски п и т а ч и ' а т и ј а ' во с 2тка кг. -ѓорија, 
и група, потребно е народните г олики 1г; д при^ 
стапусње на спроведуење самата категоризација да1 

донесат по' дпски. прописи за к ( ш т о збс^уе чле-
нот 1 Уредбата за трошковите и : ""зката на држав-
ните угостителски претпријатија. Во тие поблиски! 
прописи треоа да дојдат до изрг оддел:::! - рилики 
и услови на секоја поедина нг -а репуГ-мка за 
оснивање, у р е д у в а -и работење : а д р ж а в и т е уго-
стителски п р е т /Ј: и1а т и ј а. 

о) Сиот персонал на држ.^ кте угос отелски 
претпријатија се дели од една с . " , на на т.\ ничков 
помокјен, а од друга страна на ; оозоден, канцелар 
риски, административен и смет;;: п.ствен п тсоналк 

Под техкичко-помокјен пере ал се по оазбирф 
сиот оној персонал кој што е упс:.тен н е п о г о д н о на1 

производствово и услужуење на : гостителс:::; прера-
ботки и к : гушење угостители :! 1 стуги. Р осо-
бено спрг;\. скот к;;: ниски пер: т, од г": ' от на 
кујната, до ложачот, с адопера . , г и чис^. ;от на 
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ѓБУХиноките простории. Ваму натака спагја сиот пер-
сонал ко ј што е упослен на непосредно услужуење 
Гостите, како што с ^ ,шефови на сали, конобари, 
јииноносачи, ученици,, ,дофови на рецепции, портири, 
јќобари, собарици, чистачи на хотелски простории, 
носачи, надворешни момци и сл. Ваму конечно спагја 
и персоналот на пералници, магацини и помокјни 
(работилници на п р е т п л а т и в т е . 

Под раководен, административен, канцелариски  
и сметководствен пујсбнал се подразбира сиот р ј б Ј 

персонал ко ј што е урослен во раководството, адми-
нистрацијата, канцеларијата и сметководството на 
рретпријатието, од ракрводачот на претпријатието до 
Неговиот помокјник, ша до чистачот на канцелафИ" 
Јрките простории и шофери кои што се на распола-
гање само на раковрдството. Предното разликуеље 
На помошниот персонал за државните угостителски 
ђретпријатија од важност е за правилно теретеље 
Поедини врсти на трошкови на претпријатието. Пла^ 
(рите со додаците на ^сиот помокјно-технички персо-
нал пагјаат на теретЈ на одделна и самостојна в р А а 
На трошкови од членот 2 точ. б) Уредбата за 
Ѕпковите и добивката на државните угостителски 
претпријатија, дури платите со додаците на ѕио^г 
шруг персонал пагјаат на терет на општите трошкови 
ЈГа претпријатието. I 

6) Под плати со додаците на техничко-помо^ј-
Шот персонал треба да се подразбираат вкупри^е 
Јвивни принадлежности, и тоа како оние кои што им 
ррипагјаат кога се на должност, така и оние кои 
Што им припаѓаат кога не се на должност, КЈКО 
На пр. за време празници, за време платен г о д и н а 
фдмор и болуење. Ј ) 

7) Под додади, кои што ја теретат оваа 'врста 
На трошкови, треба да се подразбира додаток за 
1деца, додаток за социално осигуруење, но само оној 
Вегов дел ко ј што пагја на терет на самото прет-
пријатие. 

' 8) Нормални општи трошкови (режија) на држав-
ните угостителски претпријатија' се засметуат во оној 
Постоток од т р о ш к о в и ^ на материалот и платите со 
(цодаци на техничко-помокјниот персонал, кој што 
в со решеше на надлежната планска комисија (член 3 
1став 2 Уредбата за трошковите и добивката на др-
жавните угостителски претпријатија) односно надле-
жниот народен одбор (член 4 истата Уредба) одре-
ден за онаа категорија и група на државните уго-
стителски претпријатија во која што е уврстено 
'Односното претпријатие. 

Мегјутим, во оние државни угостителски прет-
п л а т и ј а во кои што се заедно обавуат повекје 
арети на угостителско работење (хотел, кафеана, 
ресторан) административно-оперативниот раководач 
На претпријатието по предлог на самото,, претприја-
тие ќе може за секоја поедина врста на работење 
'да ' одреди одделен постоток на општите трошкови 
(режија), но така да вкупните општи трошкови 
'(режија) на претпријатието не го пречекоруат оној 
постоток на општите трошкови кој што е одреден 
за категорија и група во која што е уврстено одне-
сеното претпријатие. 

Така на пр. едно државно угостителско претпри-
јатие од сојузно значење е уврстено во прва група 
на втора категорија. Тоа значи оти тоа спрема Реше-
нието на Сојузната планска комисија од 16 јануари 
1947 година („Службен лист ФНРЈ" број 6 од 21 
јануари 1947 година) може да засметуе 30% од оп-
итите трошкови (режија). Ова сојузно претпријатие 
ЈврШи хотелско и кафеанско работење. Од порано 
Ф векје утврдено оти постоток на општите трошкови 
^а хотелско работење знатно е поголем него за 
1афеанско работење. Тоа заради тоа оти постотокот 
На општите трошкови и ка ј едното и другото рабо-
тење се засметуе на трошкови на материал и плати 
јна теЈхшгчвсо-помокјниот персонал, но бидејкји да 
Ве трошковите на материалот ка ј хотели знатно по-
ниски него ка ј кафеаните, тоа и основицата за о "пе-
н е њ е постотокот на општите трошкови ка ј х г п л и 
гаатно е пониска него ка ј кафеани па заради тоа 

самиот постоток мора да биде знатно повисок, 
л покрај тоа и самото работење на кафеаните ка ј 
ива претпријатие по својот обем двоструко е пого-
лем од обемот на работењето на хотел. Кога на 
основа тоа и хотел и кафеана би морале да засме-
туат 3% режија, цените ни на едното ни на другото 
работење не би биле реални. Цените на хотелските 
услуги би. биле прениски а цените на кгфеанските 
услуги превисоки. Заради тоа административно-опе-
ративниот раководач на претпријатието по предлог 
на самото претпријатие ќе ги испита и ќе ги утврди 
стварните општи трошкови (режија) одделно на ко-
тели а одделно на кафеави, како и обемот па рабо-
тењето на хотели во однос на обемот на работењето 
на кафеани и врз основа на тоа ќе одреди да хоте-
лот ќе засметуе на пр. 90% а кафеаната само 15% 
режија, но така да постотокот на општите трошкови 
(режија) на целото претпријатие не смее никако да 
прејде 30%. 

9) За оние случаи кога поедини државни угости-
телски претпријатија се занимаваат само со еден 
вид на угостителско работење, надлежната планска 
комисија односно надлежниот народен одбор ќе п 
одреди постотокот на општите трошкови (режија) 
одделно за секој вид на такви претпријатија. Тоа 
значи оти во таков случај векје самата планска коми-
сија односно народниот одбор ќе го одреди одделно 
постотокот на режијата за хотели, одделно за ресто-
рани, одделно за кафеани и сл. 

10) За оние угостителски претпријатија кои што 
работат само сезонски ќе се одреди повисок посто-
ток на режијата. Тоа повишуење на постотокот на 
општите трошкови може да биде само толкаво колку 
одговара на стварните трошкови со кои пре,тприја-
тието е оптеретено за време на обуставуење на 
работата. 

11) Редовната добивка на државните угостител-
ски претпријатија не се предвидуе во фиксниот 
износ, туку само во одреден постоток од трошко-
вите на материалот и платите со додаци на техничко" 
помошниот персонал. Заради тоа точен износ на 
редовната добивка на овие претпријатија може да се 
утврди секогаш само по истекот на пресметковниот 
период, и тоа по формулата: 

П . (М С) 
д = 

100 
При тоа значат: Д вкупен износ на редовната 

добивка, П стопа на добивката на претпријатието, 
М вкупен износ на трошковите на материалот и С 
вкупен износ на платите на техничко-помокјниот 
персонал. 

12) Редовната добивка на државните угостител-
ски претпријатија врз основа на чл. 5 ст. 5 Уредбата 
за трошковите и добивката на државните угостител-
ски претпријатија на прво место игла да се употребат 
за покрикје на оној дел на индивидуалните стварни 
трошкови на претпријатието за кои што се прече-
корени нормираните општи трошкови (режија) на 
претпријатието. Остатокот на редовната, како и на 
целата вонредна добивка, има да се расподели 
спрема одредбите на чл. 6 и 8 на напред споменатата 
уредба. Врз основа на овие одредби таму одреде-
ниот дел на тие добивки се ставуе на самостојно 
располагање на самото претпријатие. Од тој дел 
како на редовната така и на вонредната добивка кој 
што се ставуе на самостојно располагање на самото 
претпријатие износот од 25—75%, како тоа ќе го 
реши векје надлежниот министер ^ на финансиите, 
претпријатиево ќе го употреби за г инвестиции вон 
планот, за поарна организација, ^сакр и за подигање 
нивото на рационалното и културното работење. 
Остатокот претпријатието ќе го ^потреби за инве-
стиции и рационализација по. планот и за планско 
позголемуење па обртните средства. Ако и после 
оваа расподелба бл преостанало Нешто од тие до-
бивки, остатокот л!;е се дозначи во корист на буџетот 
на оној ор.ган8 ко ј што го основал односното прет-
пријатие, 1 1 ^ - 1 
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13) Додека сите издади кои што се потребни за 
остваруење на гѓоарНа организација на претприја-
тието, како и оние кои што се потребни за "подигање 
редовното ниво на рационалното и културното рабо-
тење на претпријатието на еден повисок ниво, пагјаат 
на терет на добивката на претпријатието како е тоа 
објаснето Во предната Точка на ова напатствие, тро-
ш к о в и ^ на редовното одржуење на организација и 
трошковните на редовното одржуење на нивото на 
рационалното и културното работење на претприја-
тието, спрема членот 5 Напатствие^ на Министер-
ството на трговијата и снабдуењето ФНРЈ број 1870 
од 16 јануари 1947 година за елементите од кои што 
се -состоат поедини врсти на трошковите на држав-
ните угостителски претпријатија („Службен лист 
ФНРЈ" број 6 од 21 јануари 1947 година) пагјаат на 
терет на нормираните општи трошкови (режија) на 
претпријатието. 

14) Спрема членот 5 став 5 Уредбата за трошко-
вите и добивката на државните угостителски прет-
пријатија оној дел на индивидуалните стварни тро-
шкови (режија) на поедино државно угостителско 
претпријатие кој што го преминуе постотокот на 
општите трошкови (режија), кој што е одреден за 
тоа претпријатие, ќе се надокнади од редовната 
добивка на самото претпријатие. Доколу таа добивка 
не би била достаточна за покрикје на тој вишок на 
општите трошкови, претпријатието во таков случај 
ќе покаже загуба. Во тој случај административно-
оперативниот раководач на претпријатието ќе ја 
испита како оправданоста на извршените повисоки 
општи трошкови. (режија) на претпријатието, така 
и разлозите заради кои што Претпријат-ието пока-
жало уште и загуба. 

15) Прилозите со книговодствените примери чи-
нат составен дел на ова напатствие. 

16) Ова напатствие влегуе во сила со денот на 
објавуењето а ќе се применуе од 1 јануари 1947 
година. 

Бр. 3274 
26 јануари 1947 година 

Белград 
Министер на трговијата 

и снабдуењето, 
др Заим Шарац, с. р. 

Согласен сум, 
Претседател на Стопанскиот совет 

на Владата ФНРЈ, 
Бедрие Кидрич, с. р. 

Под претпоставка да Се рабати з а дрерпди.јатгис1 
од сојузно значење уврстено во специални ,у,гостин 
телски Претпријатија, за кои што е ,донесено ^ђќефв! 
да процентот на општите трошкови (режија) ,мене сув 
45% (Решење на Сојузната планска комисија од 16 
јануари 1947 година), а и добивката 25% -(Решеше 
на Претседателството на Владата ФНРЈ, од 14 јануч 
ари 1947 година) дневната калкулциј а би била: 

Динари 
предвидениот утрошок на материалот (на-

мирници, пијалаци) -300,000.^ 
платите со додаците на техничкиот помо-

шен персонал 20ј000--' 
Сосема 32ОЈООО;̂  

45% режија на 320.000.— динари 144.000.^ 
25% добивка од 320.000.— динари - 80.ООО.-

Сосема 544.000.— 
данок на услуги 21.ТШ—' 
продавачка цена Сосема 565.760.—' 

^ Оваа калкулација се расчленуе на ист начин на 
пијалаци, намирници, јадење и тн. 

За добивката 
Постоат два вида на добивки (чл. 5 Уредбата за 

т р о н о в и т е и добивката на државните угостителски 
претпријатија) 

а) редовна добивка, 
б) вонредна добивка. 
Редовната добивка се пресметуе по формулата: 

Стопа на добивката X (трошкови на материалот -К 
платите и додаците на техничкиот помошен персонал) 

100 
што би изнесуело ка ј претпријатија од ист.вид како 
и во поранешниот пример 

320.000 X 25 
100 1= 80:000.— динари 

П Р И Л О Г 
СО НАПАТСТВИЕТО ЗА СПРОВЕДУЕЊЕ УРЕДБА-
ТА ЗА ТРОШКОВИТЕ И ДОБИВКАТА НА ДРЖАВ-
НИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УРЕД-
БАТА ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ЦЕНТРАЛНИОТ ФОНД НА 

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ДРЖАВНИТЕ 
УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Структура на цената 
Врз основа на Уредбата за трошковите и добив-

ката н а државните угостителски претпријатија се 
формираат цени на услуги ка ј тие претпријатија од 
следните елементи (Уредба за т р о ш к о в и ^ и добив-
ката чл. 2): 

а) трошкови' на материал, 
б) плати со додаци на техничкиот помошен пер-

сонал, 
в) нормирани општи трошкови (режија), 
г) предвидена добивка на претпријатието, и 
д) данок на услуги. 
Општите трошкови (режијата) и стопата на до-

бивката се пресмеЈуат врз основа одреде-ниот посто-
ток на трошковите, на материалот и платите со дода-
ците на техничкиот помошен персонал (чл. 3). 

Од горното пјроизлегуе оти сг претпријатијата1 

должни да вршат калкулации спрема следниот при-
мер. ' ' 

Вонредна добивка настану е со смалуењет,о на 
општите трошкови (режија) под 'нормираните (чл. 5 
Уредбата). 

Динари 
Ако го земеме истиот порано изнесе-

ниот пример спрема кој што општите тро-
шкови се пресметани со 144.000.^ 
а да претпријатието имало индивидуални 
стварни општи трошкови 130.000.—; 
тогај претпријатието постигнало вонредна 
добивка 14.000.— 

Индивидуалните стварни трошкови прокнижени! 
се на класата 4 и тоа на групите 42—47 на. новиот 
сметковен план за угостителски претпријат.ија. 

Расподелба на добивката 
Редовната добивка на претпријатијата се распон 

редуе по следниот ред: 
1) преди се се покрива разликата од претходниот 

период, а која што настанала ако се индивидуални,те1 

општи трошкови (режија) поголеми од нормираните 
општи трошкови (чл. 5); 

2) се одвојуе допринос за Фондот на раководи 
ството; 

3) после тоа од редовната добивка смалена за 
евентуалната разлика по точ. 1 и доприносот на; 

Фондот на раководството се одвојуе износ кој што! 
се полага на банковната сметка на административно^ 
оперативниот, раководач, или органот кој ,Што го? 
основал претпријатието; 

4) од преостанатиот износ на редовната добивка,' 
смален за евентуалната разлика по точ. 1 за износот 
на доприносот на Фондот на раководството и̂ поло^ 
жениот вишок н а добивката на банковната сметаа,, 
се одвојуе износ кој што остануе на слободно распон 
лапање на претпријатието. 

Износот утврден по точ. 4, а кој што претставув 
добивка која што му останав на слободно распола^ 
гање на претпријатието, се употребуе во духот мв 
општите уредби за т р о ш к о в и ^ и добивкат-а на ДО" 
жавните претпријатија: 
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а) да поз,големуеље на сопствените обртни сред-
у в а на претпријатието, 

б) за позголемуе^е на основните средства на 
Претпријатието, 

в) за покривање на оперативните расходи (спре-
мање кадрови, нова^орство, изучуење и истражуење), 

г) за покривање помали потреби на рационали-
зацијата, поарнуење хигиенските услови на работе-
њето и тн. 

Со овој дел на добивката претпријатија сло-
бодно располагаат за споменатите потреби извон 
пропишаниот план. 

Вонредна добивка 

Се распоредуе по следниот ред: 
1) се одвојуе доприносот на Фондот на раковод-

е н о т о , и 
2) остатокот на вонредната добивка смален за 

доприносот на Фондот на раководството се одвојуе 
во корист на самото претпријатие (чл. 8). 

Од износот ко ј што е утврден спрема горната 
точка 2, кој што остануе на претпријатието, претпри-
јатието ќе може да изврши следна расподелба:; 

а) 25% до 75% врз основа на решението на Надле-
жното министерство на финансиите ќе у.потреби за 
шшејстидии в-о планот, поарна организација како и 
подигале нивото на рационалното и културното ра-
ботеше на претпријатието, 

б)' вонредната добивка смалена за износот под а), 
Ќе ГО употреби претпријатието за инвестиции и ра-
ционализација по планот, како и за планско позго-
лемуење на обртните средства, 

в) неискористениот дел н а вонредната добивка 
се уплагуе во корист на буџетот на органот кој што 
го основал претпријатието. 

ПРИМЕР ЗА КНИЖЕЊЕ 

Државно сојузно угостителско претпријатие ка^ 
рактерисано како специално угостителско претприја-
тие (чл. 1) има хотел и ресторан. Спрема напатствие 
ето за спроведуење Уредбата за трошковите и добив-
ката на државните угостителски претпријатија точ. 
8 процентот на режијата ќе биде одреден не во ви-
сочина од 45%, туку ќе Онде поделен, д д кажеме 
за хотел 90%, а за ресторан 20%, со тоа, да вкупна-
та режија не може да премине 45% колку е оДР^ 
дено з^ таа в-рста на претпријатие. 

Претпријатие утрошило за плати во хотелот и 
во текот на месец износ од Дин. 126.000.— 
за материал „ 14.000.--
(на тоа да додадеме 90% режија — .. 126.000.—^ 
и 25% добивка = ^ „ 66.500.— 

Дин. 332.500.— 
Данок на услуга ^ „ ^ ^ 13.500.— 

Сосема Динари: 346.000.— 
Наплатено е за хотелски услуги - ^ Д и н . ^ 3 5 0 . 0 0 0 . - ^ 

Вишок на добивката „ 4.000.— 
За ресторан претпријатието имало следни тро-

шкови во текот на' месецот: 
За плати е издадено Дин. 140.000.-^ 
а? материал „ 260.000.-^ 
20% режија „ 80.000.^ 
25% добивка - - „ 100.000.— 

х Сосема Динари: 580.000.^ 
Даток спа услуги Дин. 20.000.—д 

Сосема Динари: 600.000.-1 
Наплатено е за исхрана Дин. 595.000.^ 

Непосшгвата добивка Дин. 5.000.—д 
Плати во кои што е засмета^ опециалниот 

даврдаос како и другите издади во врска со платите 

на техничкиот помоден персонал, се книжени при 
исплатата, во корист на кл. 1 а на терет подгрупи 
410, 413 и 419 (нов сметковен план за угостителски 
претпријатија). 

Издадениот материал за ресторан и хотел е 
книжен во корист на к-а. 3 а на терет група 40. 

На крајот на месецот вршиме пресметка со по-
мокј на пресметковниот лист и книжиме вз корист 
на кл. 5 на ства,рни тр никови, а на терет на групи 
80 и 81. Под претпоставка да стварните општи тро-
шкови (режија) износеле за хотел 120.000.— а за ре-
сторан 72.000 - тога ј би и-мале следни книжења: 
Долгуе: (кн. 1) 

80 трошкови на хотелот Дин. 273.500.— 
810 трошкови на ресторанот „ 492.000.— 

Побаруат: 
Пресметани трошкови на материалот 
500 на хотел Дин. 14.000.—-
501 на ресторан „ 260.000.—. 
Пресметани трошкови на плати и тех.. и -поп. 

персонал 
510 на хотел Дин. 126.000.— 
511 на ресторан „ 140.000.— 
Пресметани општи трошкови 
520 на хотел „ 120.000.— 
521 на ресторан „ 72.000.-^ 

53 пресметани трошкови на данок на услуги 
За хотел Дин. 13.500.—1 
За ресторан „ 20.000.—; 
Примениот пазар сме го книжиле дневно при 

наплатата и тоа на терет кл. 1, а во корист ,на гру% 
пите 85 и 86, така сме снижиле: 
Долгу е: (ќн. 2) 

10 Благајна Дин. 945.000.— 
Побаруе: 

„ 85 Примања од хотелот Дин. 350.000.—' 
860 Примања од ресторанот „ 595.000.— 
Со оглед да сме ја пресметале режијата на прет-

пријатието за' хотел со 126.000.— динари, а пресме-
таните општи трошкови изнесуеле дин. 120.000.— тоа 
значи да сме постигнале уштеда од 6.000.— дин. (вон-
редна. добивка). 

Кај ресторани сме ја пресметале режијата со 
80.000.— дин. додева стварните индивидуални тро-
шкови биле 72.000.—, па спрема тоа, ресторанот по-
стигнал вонредна добивка од 8.000.— дин., книже-
њата со тоа во врска ќе бидат следни: 
Долгуе: (тон. 3) 

80 трошкови на, хотелот Дин. 6 000.— 
810 трошкови на ресторанот „ 8.000.— 

Побадуе: 
9610 Пресметана вонредна, добивка 

на хотел Дин. 6.000.— 
9611 Пресметана вонредна добивка 

на ресторан — - „ 8.000.— 
Во калкулација сме внеле ка ј хотелот на име" 

редовна добивка 66 500.— н а име^,редовна добивка 
на ресторан 100.000—. Книжењата со тоа во врска ќе 
бидат следни: 
Долгуе: (кн. 4) 

80 Трошкови на хотелот Дин. 66-500.-^ 
810 Трошкови на ресторанот — „ 100.000.— 

Побаруе; 
Пресметана редовна добивка: 

9600 на хотел „ 66.500.— 
9601 на ресторан г „ 100.000.— 

При продавачка односно наплата за услуги ни-
когаш нема во потполност да може да се изедначи 
износот, добиен со, калкулација, Со износот наплатен 
за услуги, заради то,а, оти на пример кај хотели дека 
постоат пропишани цени "на собите не можат истите 
секоедневно да се менуат, ако случајно се смали в'з 
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текот на месецот бројот на персоналот или се угсоши 
помалку материал за чистење а исто така може да 
настапи и позголем., ење на пс-)с ,падот односно -л 
утссшзхот на материалот. И во ресторани може да 
настапат такзи случаи па и случаи кога се л ;јав. е 
разлика на цени заради заокрз,жуење на деталните 
калкулации, или заради разен проценат на мешање 
пеглани, Утврдени те разлики на крајот на месецот, 
ког\? произле^гуаг од редовното работење на прет-
пријатието се пренесуат на терет или во корист на 
р е д е н а т а дсбизка на претпријатието. 

Во напред наведените случаи, хотелот остварил 
повекје приходи од предвидените по Уредбата за 
тр-сшковите и добивката на угостителските претпри-
јатија. во износ од ^.000.— дин., додека ресторанот 
наплатил помалку 5 000.— дин. Обата случаи сме ги 
зеле зера ни упоредуење. Книжењето ќе биде: 
Долгу е: (кн. 5) 

80 Трошкови на Хотелот - - Дин. 4.000.— 
960.1 Пресметана редовна добивка 

на ресторанот „ 5.000.— 
Побаруе; 

9600 Пресметана редовна добивка 
на хотелот - - „ 4.000.— 

810 Трендови на ресторанот - „ 5.000.— 
Врз основа на сите книжења кл. 8 на сметките на 

трошкови те за извршуење услуги, како и на смет-
ките на примања за услуги, е израмнета, оти сите 
претпријатие немаат записи на производството, До-
бивката остварена со вршење услуги е искажана на 
контите на групите 96. 

Ако сметаме да ова работење обвакја наедно и 
тромгсечна пресметка предвидена со чл. 5 Уредбата 
за трошковите и добивката на државните угостител-
ски претпријатија, тогај бџ требало да се спроведат 
уште и следни книжења: 

О-.а претпријатие еп оглед да е специално уго-
стителско претпријатие од сзјузно значење треба од 
редовната добивка, спрема онесениЈе решења, да 
уплати после пресметаниот Фонд на раководството 
50% на органот кој што го основал претпријатието 
(во овој случи., на Владата ФНРЈ) 25% на админисгра-
тивмо-оперативното раководство, а 25% би останало 
на претпријатието на слободно располагање. 

Од вонредната добивка овие врсти на претприја-
тија требало би спрема донесените решења да одвеат 
50% на Фондот на раководството, а 50% да му оста-
нуе на претпријатието на слободно располагање. 

Редовната добивка на претприја-
тие! з изнесуе по сметката 9600 Дин. 70.500.— 

Редовната добивка на претприја-
тието по сметката 9601 „ 95.000.—^ 

Вкупно сосема динари: 165.500.— 
^-пема формулата за пресметуење доприносот 

н? 0--"7от на раководството а која гласи: 
Плати и додаток на техничкиот помокјен пеосо-

нал и општиот Јсмегковен фактор 

вкупени знос на редовната добивка на претпри-
јатието 

би добиле следни износи: 
За хотел: 

126.000x2 . . 
г̂ГеТГл " = од.носно на редовна добивка од 70.01)0 

70.500.— ќе изнесуе доприносот на Фондот на рако-
водството 2.020.— динари. 
За ресторан: 

140 .^00 х, 2 — 95 ООО' ^ односно спрема прометот од 
9 .̂ОСО.— износуе 2 ,800. - динари. Книжењата ќе бидат 
следни: ' - -

Дол1уе: (кн. 6) 
965 Конто на издвоена добивка Дин. 4.820.—а 

Побаруе: -
083 Фондот на р а к о в о д с т ^ р — „ , 4.820.-^ 
Доприносот на Фондот на -раководството од вош 

редна добивка ја поесметуеме во износ од 60%. Бие 
дејкји вонредната добивка изнЈеѓуе 14.000.— дин., тоа! 
ќе пренесеме 50% тоа е 7.000.—ндин. на следен начина 
Долгуе; (кн. 7) 
' 965 Конто на издвоена добивка Дин. 7.000.—^ 
Побаруе: 

ОЅЗ Фонд на раководството „ 7.000.—а 
,Спрема чл. 4 претпријатијата се должни да уплатаИ 

59\ 'од износот на Фондот на раководството на Цен-
тралниот фонд ка ј својот административно-оператив^ 
ниот раководач, па ќе книжиме: 
Долгуе (кн. 8) 

" Г 083 Фонд на раководството 
(11.820x5) - Дин. 591.-^ 

ПОбаруе: 
1310 0 6 вези спрема управата — „ 591.—' 
Опрема п -раното излагање треба да се издвои 

50% од добивката на органот кој што го основал 
претпријатието, 25% од редовната добивка на адми-
нистративно-оперативниот раководач а 25% остануе! 
н а -слободно располагање на претпријатието. Кога' 
од редовната добиваа сме одбиле првенствено 5.000.— 
на ^постигната добивка ни остануе вкупна добивка! 
од 165.500.— динари. Од тоа сме дале допринос на 
Фондот на раководството 4.820.— па останало уште: 
160.680.— дин., од таа сума довогја на органот коЈ 
што го основал претпријатието 80.340.— дин. на) 
административно-оперативниот раководач 40.170.— 
динара а на претпријатието му остануе на слободн^ 
располагање 40 170.— Книжењето ќе биде: 

Долгуе (кн. 9) 
965 Конто на издвоена добивка Дин. 160.680.—^ 

Побаруе: 
1810 Обвези спрема у.правата — „ 120.510.—^ 

084 Средства за самостојно ра-
сполагање на претпријатието „ 40.170.— 

Од вонредната добивка на претпријатието ко ја 
што изнеауела 14.000.— сме одвоиле на Фондот на 
раководството допринос, а 50% остануат на претпри-
јатието на слободно располагање. Во то ј случај 
книжиме: 
Долгу е (кн. 10) 

965 Конто на издвоена добивка Дин. 7.000.—' 
Побаруе: 

084 Средства за самостојно ра-
сполагање на претпријатието % 7.000.— 

Претпријатието требало да -уплати целокупна И 
редовна вонредна добивка на надлсиниот админи-
стоативно-оперативен р-аководач, па при уплатата! 
е книжено: 
Долгу е (кн. 11) 

1511 Управа конто на редовната 
добивка Дин. 165.500.—а 

1512 Управа конто од вонредната 
добивка - „ 14.000,—а 

Побаруе: 
1100 Народна банка редовен конто Дин. 179.500.--

Сме дале налог да се од контото на администрае 
тивно-оперативниот раководач пренесе во корист ц ! 
претпријатието износ за Фонд на раководството п ! 
сме книжиле: , 
Долгу е (кн. 12) 

1100 Нар. банка редовен конто — Дин. 11.820.-в 
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Побаруе: 

1611 Управа кв-дто на редовната 
добивка : ' - Дин. 4.820.— 

1512 Упоава ќШто од вонредната 
добивка ^ -— „ 7.000.— 

И даваме наќјог на банката да уплати 5% ^допри-
нос за Централниот фонд и книжиме: 

Долгуе Ски. 13) 
1810 Обвези Опрема Управата - Дин. 691.— 

Побаруе: 
1100 Народна банка редовен конто „ . 691.-ч 

М,у даваме , подаци на административн0-01пера-
нивниот раководач за поделбата на чистата добивка 
и книжиме: 

Долгу е (кн. 14) 
1810 Обвези спрема Управата 

Побаруе: 
1511 Управа конто на редовната 

добивка — УУ 
(Од горните суми административно-оперативниот 

раководач 'ќе дозначи на Владата ФНРЈ 80.540.— 
динари). 

К а ј админисгративно-оперативниот раководач се 
навогјаат положени износи со кои што претприја-
тието има право на слободно располагање. Во овој 
случај книжиме: 

Долгу е (кн. 15) 
1510 Побараење од Управата — - Дин. 47.170.-4 

Дин. 120.510 -

120.510.— 

83 Фонд на раководството 

Побаруе: 
1511 Управа конто на редовна 

добивка „ 40.170.—-
1512 Управа 1 конто од вонредна 

добивка - - „ 7.С39.— 
Ако не постои никакво ограничуење и Управата 

ги устата вкупните средства на слободно распола-
гање на претпријатието тогај со примениот изнзс ќе 
се задолжи редовниот конто на Народната банка, а 
ќе се одобри на Управата на редовно конто. Во про-
тивно ќе се книжи само оној дел кој што ќе се при-
ми од административнооперативниот раководач. 

Како претпријатијата се должни да до 27 во ме-
сецот положат една третина на редовната добивка 
предвидена со план, а не им е позната уште дефи-
нитивната добивка за тој месец, тоа со уплатениот 
износ ќе се задолжи контото 1511 — Управа конто 
на редовна добивка, а по истекот на месецот и по 
извршена пресметка разликата која што се состои^ 
од повекје или помалу уплатениот износ ќе се пре-
несе од оваа сметка на своја редовна сметка, ка ј На-
родната банка. 

Процентот на режија и поделба на добивката 
овде е пресметана како што е истакнато како примеа 
за сојузни угостителски претпријатија од спеггиално 
значење. Други претпријатија ќе земат проценти и 
поделба на добивката која што е предвидена по по-
с т о е в т е уредби. 

084 Средства за самостојно располагање 
на претпријатието 

8) 591 4.820 
7.000 

6) 
7) 

40.170 
7.000 

9) 
10) 

10 Благајна 1100 Народна банка - редовен конто 

2) 945.000' 12) 111.820 179.500 
591 

11) 
13) 

1610 Побаруења од Управата 1511 Управа — конто на редовна добивка 

15) 47.170 11) 166.500 4.820 
120.510 
40.170 ' 

12) 
14) 
15) 

1612 Управа - конто на вонредна добивка 1810 Обвези спрема У-правата 

И ) 14.000 7.000 
7. ООО 

12) 
15) 

13) 
14) 

591 591 
120.510 ,120.510 

В) 
9) 

600 Пресметани трошкови на материал на хотелот 601 Пресметани трошкови на материал на ресторанот 

14.000 1) . 260.000 , 1) 

610 Пресметани трошкови на плати на техн. 
персонал на хотелот 

пом. 611 Пресметани трошкови на плати на техн. пом. 
персонал на ресторанот 

126 ООО 1) 140.000 1) 

520 Пресметани општи трошкови на хотелот 521 Пресметани општи трошкови на ресторанот 

120.000 1) 72.000 1) 

63 Пресметани трошкови -на дано-кот 80 Трошкови на хотелот 

13.500 
20.000 

1) 
1) 

1) 
3) 
4) 
5) 

273.500 
6.000 

66.500 
4.000 
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8^0 Трошкови не ресторанот 

1) 
3) 

492.000 5.000 5) 1) 
3) 8.000 

5) Ђ 100.000 

860 Примање од ресторанот 

595.000 2) 

9601 Пресметана редовна добивка на ресторанот 
5) 5.000 100.000 4) 

9611 Пресметана вонредна добивка на ре,сторанот 

8.000 3) 

одликована 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија 

врз основа членот 2 став 2 Законот за ордените 
и медалите ја ододруе Наредбата на Штабот на Т 
армија 

со која што се за осведочена храброст во народа 
^ослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
генерал-мајори: Матетић Владимир, Ковачевић 

Вељко, Мандић Глиго и Јерковић Мато; 
пуковници: Крајачић Отмар. Шибл Иван и Ка-

пичић Јово; 
комесар батаљона Бугарски Момир; 
командир чете Васић Милош, 
борац Грујић Јован; 
комесар бат. Радовановић Лазар; 
зам. ком. бат. Челић Лазо, 
борци: Петровић Живко, Стејић Жика,. Гођански 

Петар, Пантић Милорад и Трифуњагић Милан; 
зам, ком. чете Аврамовић Богољуб; 
водник4Бегановић Фадил; 
економ Будишин Бранко; 
комесари чете: Бајић Душан и Бугар,ска Сава; 
члан бриг. интендантуре Јуришић Цвеја; 
зам. ком. батаљона Богуновић Ђорђе; 
Вујчић Никола; 
комесар чете Васиљевић Сава; 
зам. ком, чете Вучковић Ђура; 
обавештајац Грбић Илија; 
комесар батаљона Дражић Момир; 
пом, коме чете: Живковић Јоца и ЈовичевиК 

Сима; 
борац Кедић Радивој, 
обавештајац Јовић Бошко; 
пом. ком. чете- Љубишић Здравко и Љубинко^ 

еић Чеда; 
интендант бригаде Мириловић Владо; 
командир чете Малешевић Павле;-
бригадни секретар Малешевић Душан; 
пом, ком чете: Неговановић Миливој и Николић 

Стеван; 
Половић Лазар: 
члан див. интендантуре Панић Светова!); 
вам. ком. чете Суботин Ђорђе; , 
командир чете Савић Петар; 
Водник Трифуновић Цвеја; 
Суботић Славко; 4 
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85 Примање од хотелот 

зЅо.ооо Ђ 

9600 Пресметана редовна добивка на хбтелот 

6(3.500 А 
4.000 в) 

96Ш Пресметана вонредна добивка на хотелот 

6.000 3) 

965 Конто на издвоена добивка 

6), 4.820 
7) 7.000 
9) '160.680 

10) ' 7.000 

члан бриг. ин1ендатуре Чакић Ђура; 
мајор Јокић Бошко; 
члан економског одељења Ћурувија Живко; 
поручник Јабла.н Шиме; 
ком. воз. бат. Зарић Душко; 
капетани: Кафол Франц и Орландић Новак; 
поручник РистивоЈевић Пера; 

екурир Матуљан Младен; 
кимандир II чет.-; Мијић ИлиЈа; 
десетар Бановачки Момчило; 
зам. команданта Миличевић Влада; 
поручник Поповић Никола, 
поручник-политком. Кнежевић Драган; 
ком чете Божић Владимир; 
зам. ком. чете Душан Зоран; 
поручник-политк ,м Штановић Петар; 
борац Бабић Раде, 
десетар Чортановачки Срета; 
радио-телеграфисте. Милетић Илија и Јанков 

Светислав; 
чланови културно-просв. екипе: Бошковић К с ^ 

нија, Китаревић Јоцо и Борђошки Лазар; 
курир Ђо: о Радослав; 
поручник Петковић Петар; 
капетан Момчиловић Петар; 
поручник Грујић Душан: 
командир курира ,Бубања Вук; 
пратилац команданта Вулетић Живојин; 
п о тпу ковин ци: Момчиловић Љубомир и Ромац 

Пашко; 
члан економског одељења Ивановић Ђока; 
мајори: Поучки Велимир и Милеуснић Душан! 
капетан Комненовић Љубоје ; 
интендант Милеуснић Бошко; 
поручник Пушић Стеван; 
ком. чете Шпановић Петар; 
члан култ, проев, екипе Зенић Иван; 
политкомесар Поповић Ђока; 
потпуковник Бикић Стеван; 
мајор Матић Петар; 
референт Брсајковић Трива; 
капетан Тошанић Љуба ; 
потпуковник Миличевић Ивица. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
борци: Добрић Даница, Недељковић^ Мирал 

Оголише Иван, Нинков Мара и Миланковић" Ђорђ^Ј 
водник Туђа Светозар; 
борац Петровић Бранислав; 
референт санитета Михајловиќ Живка; 
борци: Живанић Дуја и Гавриловић Здравков 
пом. ком. чете Шимић Жика; 
интендант батаљона Марић Стојам! 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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водник Јовановић Бранко; 
.чет. болничарка Врачарић Д о б и в к а ; 
ком,. чете Станисављевић Војислав; 
нет. болничарка Јовић Мара; 
зам. ком. чете Јовановић Александар; 
'делегат Милованчев Мира; 
(Тишма Стева; 
водник Радотић Да-не; 
Грујић Жика, Јовановић Бора, Томић Војин, То-

доровић Сима и Пуља-н Јозо; 
комесар чете Живковић Јован; 
Илић Ш н т а и Аћимовић Сава; 
делегат Јовелић Љубо је; , 
борац Играч Р а д о ј к а ; 
делегат Кривошија Ђорђе: 
борац Коњевић Милинок, 
водник Милутинчевић Васа; 
делегати: Орловић Живан и Чортановачки Ми-

лик и, 
болничарке: Грубановић Гордана. Илић Славица 

и Шкулетић Јованка; 
комесар чете Шкорић Лазар; 
пом. ком. чете Петковић Бранко: 
борац Чавић Лазар; 
економ чете Аћимовић Миленко: 
курири: Будимировић Ђ ф ђ е , Цилић Недељко 

и Воде-ничар Живан; 
секретари штаба: Јовановић Миланко и Жи-

војн овић Милан; 
болничарке: Плавшић Наза и Обрадовић Да-

ница: 
борци: Филиповић Ђорђе. Радисављевић Сава, 

Мошић Стева, Рајишић Божа и Кокић Иван; 
болничарке: Костић Дана' и Жутић Нада; 

десетар Вукасинац Здравко; 
борци: Лалић Милош и Новаковић Ђорђе; 
комесар чете Николић Боривој; 
командир чете Милановић Ненад; 
борац Мирковић Мирко: 
водник Клипа Милош; 
борац Матијевић Радован; 
референт за наоружање Шпановић Васа; 
борци: Кардаш Радован, Чавић Светозар, По-

цум Божа, Стојковић Паја и Мајер Звонимир; 
помоћ, ком, чете Јовић Иванка; 
борац Ангелов Иван; 
ком чете Бабић Пера; 
водник Бабуцки Димитрије; 
зам. ком. чете Боровница Тодор; 
борци: Богуновић Илија и Вучетић Љубомир; 
хигијеничарка Вукојевић Спаса; 
борац Поноћко Раде; 
ком. чете Владисављевић Урош: 
борци: Вилчек Никола, Васић Душан и Војнов 

в ић Никола; 
болничарка Дикић Катица; 
десетар Гојковић Павле; 
борац Ђачанин Душан; 
ком. чете Живковић Живко; 
(болничарка Јовић Даринка; 
борац Јовицки Милорад; 
десетари: Костић Жика и Којић Станимир; 
зам. ком чете Ложански Урош; 
борац Миливојевић Бранко; 
делегат Малешевић Стана; 
борац Мирковић Милорад: 
вођа бацачког оделења Малешевић Рајко; 
борац Мирковић Душан; 
вам. ком. чете Морин Вукашин; 
борци: Обренов Мика и Обрадовић Душан: 
радник Обрадовић Трива; 
'борац Пешић Мила-н; -
болничарка Пусара Даница; 
8ррац Радивојчић Петар; 
десетар -Суров Глигорије; 
делегат Стакић Рајко; 
водник Савић Душан; 

борци: Терајић Жика. ТрмосламиК Миодраг и 
Татомиров Лазар; 

десетар Томић Цвета; 
борац Богдановић Миленко; 
помоћ, ком, чете Белић Славко; 
референт санитета Бекавац Љубица; 
ком чете Белић Богдан; 
интендант, бат. Берић Војин: 
борци: Белегишанин Душан, Вујичић Павле, Бла-

дисављевић ' Славко, Велицки Милош, Глумац Ми-
лован и Грбић Владимир; 

коман. чете Гавриловић Мирко; 
зам. коман чете Десница Илија; 
зам. реф санитета Добајић Нада: 
борци: Ђурковић Жарко, Екмеџијић Паја и Ек-

меџијић Никола; 
водник Жунић Жика; 
курир Жунић Боја: 
зам, коман, чете Зарић Радојица: 
борац Јанковић Драган; 
курири: Колић Иван и Кнежевић Васа; 
борац Кузминац Петар; 

I Крњајац Ђурица и Кураица Том!о: 
обавештајац Мишковић Обрад; 
командири чете: Матошевић Ђура и Милошевић 

Милан; 
борци: Малетић Петар и Мирковић Србислав-; , 
болничарке: Милић Душица. Милинковић Илин-

ка и Малетић Нада; 
рефер. санит. бат Богић Милица; 
борци: Николић Стеван и Николчин Милан; 
десетар Олак Марко; 
водник Остојић Ра јко : 
курир Обрић Петар; 
болничарка Пантелијић Стеванка; 

' зам, коман. чете Просинечки Рудолф; 
делегат Петровић Марко: 
зам. коман чете Пејишић Станко; 
болничарка Пудурић Марија; 
делегат Прибић Божа; 
водник Рибарић Јовица: 
борац Релић Петар; 
ком. чете Сврачић Лођа; 
зам. ком. чете Степановић Бора; 

"коман. чете Саватовић Бранко; 
зам коман. чете Стефановић Обрад; 
Субић Станко и Томашевић Никола: 
комесари чете: Филипив Живко и Филиповић 

Милан; 
реф. санит. бат. Чврљак Јања; 
водник Шимуринд Шиме; 
курир Крижан Сава; 
борац Ђачанин Игњат; 
болничарка Петровић Љубица: 
борац Бошковић Ђока; 
КУРИР Добоић Жанко; 
Десковић Проспер; 
болничарка 'Ђурић Анђелка; 
борци: Јовановић Гавра, Маркуш Васа и Михај-

ловић Велимир; 
.Марјановић Славко; 
болничарка Пузић Смиља; 
борци:-Стојић Влада и Свитлица Младен; 
болничарка Зораја Милица; 
'десетар Јовановић Милан; 
Шолаја Мара; 
секретар пере. оделења Живановић Марија: 
Ц в е т и ч а н и н Славко и Ћосић Љубица; 
болничарка Станојевић Милица; 
Агбаба Јован и Батањац Љубиша; 
водник Буха Радован; 
десетар Вукмановић Ђорђе; 
Воћкало Илија, Давидовић Илија, Дакић Лазар, 

Ђуровић " Милорад, Ђурић Павле, Зарић Борислав, 
Инк ић Сава и Илић Озрен; 

десетар Јеличић Никола; 
вођа Оделења Јух Хенрих; 
Крњета Благоје; 
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борац Ланцош Владо; 
делегат Лемајић Бранко; 
водник Митровић Васа; 
борци: Миладиновић Стеван, Мирашић Жарко и 

Мил 'шевић Милан; 
Милисавац Живан, Миловановић Радмила и На-

рацић Милан; 
делегат Остојић Рада; 
Поноћка Бранко, Павловић Љубомир, Попарић 

Божа, Пајић Никола, Радичевић Мирко, Радовић 
Срећко и Ранисављевић Светозар; 

чланови култ. прос. екипе: Молеров Стеван и 
Антоновић Милорад; 

техничар култ. проев, екипе Парошки Данчика; 
члан култ проев екипе Влајковић Петар; 
секретар санитета Зрнић Јелка; 
курир Тојагић Будимир; 
поручник Ђармати Ружица; 
економ Биотина Петар; 
десетар Билетић Антон; 
из радионице ауто-чете Ојнхауз Адам и Телечки 

Раул; . 
болничарка Богуновић Ружица; 
вођа оделења у коњ. ескадр. Брњашевић Ђорђе; 
болничарка Бајић Катица; 
водник Ђурђевић Живко; 
заставник, Ердевички Мирослав; 
десетар Јуришић Никола; 
куоир Крњулац Коста; 
помоћ иолиткомисара Мајкић- Миленко; 
болничарка Марковић Милица; . 
врдник Мушицки Живко; 
болничарка Поткрали Анђелка; 
водници: Станивуковић Лазар и Стефановић Љу-

бомир; 
командир коњ. ескадр. Стефановић Светозар; 
помоћ, политкомесара Чворков Светозар; 
десетари: Сувић Љуба, Шевић Васа и Мирчевић 

Сте-р; 
потпоручник Тејић Живка: 
борци: Петровић Паја и Витомировић Рада; 
водник Милановић Здравко; 
десетар Голић Стеван; 
борци: Штрбаи Милан, Живановић Александар, 

Ђурђевић Обрад и Живановић Радивој; 
комесар возар. бат. Аћимовић Бранко; 
референт санит Кесић Душанка; 
интендант Глибић Милан; 
чет, болничарка Алавда Зооа; 
курир Ајдуковић Лаз е: 
комесар чете Мишчевић Миленко,; 
борци: Ранисављевић Велимир, Мон ао Младен, 

Станишић Бора, Тајбл Андрија, Михајловић Душан 
и Бијић Живан; 

шеф жен, крој радионице Прица.Гојко; 
из обућарске радионице Клеворжић Рада; 
курир Ранисављевић Озрен; 
кројач у радионици Маглајић Гојко; 
шеф обућарске радионице Шупунски ; Миливој; 
чет. болничарка Ивановић Славица; 
борац Станковић Миланко; 
чланови економског оделења: Имамовић Ахмед и 

Шубић Рајко; 
курири: Вукашиновић Илија, Ђаниш Миливој, 

Прњаворац Живан, Ранковић Бо-шко, Димитријевић 
Сева и Миросављевић Мирко; 

интендант Вумировић Данко; ' \ 
зам. командира Плавшић Дамјан; , ( , 
водник Анђелић Жика; 
вође оделења у коњ. бат.: Јовановић Миодраг и 

Николић Бранко; ' , , 
водник Весић Бошко; ' 
вођа оделења коњ. бат. Радивојевић Ђорђе; 
борац Ранисав Цвеја; ? ^ , 
водник Петровић Ђорђе; Ј" 
болничарке: Мажић Олга и Смајловић 1 Љубица; 
курир Штерелман Адам; : ( 

референт санит Војновић Милена; 
водник Грујић Ђорђе; ^ 
чет! болничарка Радосављеви^Љртомирка; 
десетар Керић Марко, 
чет. болничарка Вукајловић Д^ЗЉца; 
делјегат вода Калић Лазар; 
полјлт. делегат вода Скакун ОПЈЈЦИ; 
курири: Карастанковић . Млад^рр и Бошњачки 

Павле; , ^ 
по'ли1 делегат вода Живановић "Јрвзн; 
борац Феђећ Ајрули; 
водник Николић Никола; 
обавештајац Мчлак Славко; 
десе1^р Гагић Влада;-

- референт саинт. Чолаковић Надћ; 
пратилац команданта Рабреновић; Аврам; 
',курири: Џамбас Ђура и Јаношевић Немања; 
с е ф етар култ. прос. екипе Станчић Јулије; 
команд,ир Девић Живан; 

/ командир чете Решњак Никола;" 
командир релејне станице Ковиљац Јон?: 
командири чете; Антић Милан и Дураћ Гавра; 
командно рележе станице Манојлс^ић Живан; 
курир Нешковић Никола, 
командант батаљона Рабати^ Никола. 

^ Б р . ^455 
22 септември 1946 година 

Белград 

Секретар, 
М. Перуничич, с. р. 

Претседател, 
др II. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија 

врз основа на членот 2 став 2 Законот за ордени 
и медаљи ја одобруе Наредбата на Штабот на I тен-
ковска армија бр. 38 од 24 април 1946 година 

со која што се за осведочена храброст во народ-
ноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 

пуковник Комненовић Т. Данило; 
. потпуковник Радаковић Т Илија; 

мајори: Дашић М, Бранко и Жакула М, Јован; 
капетани: Цопков А. Никола, Етеровић И. Божо, 

Кекић О. Марко, К гачевић П. Андрија, Фланђа И, 
Винко, Лончар Стево, Мардешић А. Анте, Мрша т ! 
Блаж, Матковић П, Мате, Петрић Т Пејо, Пеурача 
М, Петар, Релија В. Сретко, Стилин Јосип, Тодорић 
М. Симо и Зорић С. Дамјан; 

поручници: Аћимовић Г, Васо, Адамовић Л. 
Ђуро, Бајић В, Петар, Барбир М. Јуре, Башановић 
Р. Јован, Бузаџић М, Гојко, Бергинић А. Владо, .Ча-
ђеновић Н, Бранко Деспотовић С. Иво, Дукић П. 
Никола, Ђорђевић С Драгомир. Грубић ' М. Грго, 
Гулин С Дане, Грбић П. Душан, Хавидић С. Антон, 
Ивошевић Ђ. Миле, Ковачевић С. Никола, Корица 
И. Милан, Кривокућа М Михаило, Кењало А. Бран-! 
ко, Кушец Ф. Јосип, Жаркић Ј. Јосип, Маринов Ј,. 
Владо, Мартиновић Ђ. Миле, Мајкић М. Лазо, Ми^ 
тел А. Антон, Ожеговић П Вла,до, Павловић Д. Драх 
тан, Перица Љ . Љубо, Радак М, Бобан, Соковић В. 
Драгољуб, Ставер М. Јосип, Стоисављевић Л. Лауро, 
Тркуља П. Игњатије, Властелица И. Стјепан, Вино^ 
вршни Т. Драгутин, З о н и ћ ' М, Радосав, Шарић М, 
Анте, Шолар Ј. Винко и Томић С. Гојко; 

потпоручници; Аранђеловић Д. Миливоје, Бабић' 
Ђ. Илија, Бјелановић Ј. Душан, Боснић Ђ. Бранко, 
Бродарац Н. Ђуро, Бугарски К. Милан, Дебанић И. 
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Јосип, Докић С. Милан, Долап Ј. Јосип, Ђаковић П. 
Милош, Ерцег А,дНшсо, Гојнић М. Марко, Хадровић 
Ј. Медо, ХајдуксЅЉћ И. Душан, ИсаЈ^ев Д. Миљенко, 
Јанковић С. Драган, Кадић К. Нефко, Коричан И. 
Густав, Лукачић М. Душан, Марчетић С. Душан, 
Млинарић Б. Иван,, Милишић М. Лука, Мулац П. 
Драго, Миличевић 'И Шпиро, Мудрић М, РаДе, Пе-
тровић К. Божо, Петровић М. Душан, Петић С. Ни^ 
кола, Приб-ић С, Милан, Пурић Г, Гашпар, Радосав^ 
левић М, Бранко, Радак Ј. Душен, Станић Ј, 'Винко, 
Станић Ј. Остоја, Станић П. Урош и Бинић А, Ђилко; 

заставници: Берхамовић С. Абад, Бачић ,Иван, 
Баковић П. Секула, Борић А. Мир-ио, Божовић; Ј, Ср-
бољуб, Цревар Ђ. Бранко, Чи Ја П, Марко, Ђураш Б, 
Ранко, Глањар И , Стјепан, Гагић С. Мустафу, Го-
љачки М, Стјепан, Тулић Ј, Јосип, Хоџић С, Реџо, 
Јеличић М. Бранко, Јовановић Д, Никола,. Киш Ј. 
Гашпар, Ковачевић Н, Радосав, Лукачевић Ђ,1 Стево, 
Лекшић М. Петар, Ловрић К Јосип, Маравић Ј. 
Јоцо. Матичић В. Милан, Миличевић О. Никога, Мла-
ђан С. Милан, Пер-шић Ј. Перко, Пајдић Г Милан, 
Павић М. Кузман, Прескап Ф, Антон, Рајакбвић Д. 
Илија, Риб-арић Л Иван, Рончевић М. Јозо,, (Ступар 
Л, Сретко, СтипићУС. Стојан, Тимарац С. М^ћо, Ву-
ковић В. Светозар, Живковић Д. Будимир, Имућан Б. 
Ловро, Ђуровић Н. Срето и Џепина М, Анте; 

ст. водници: Бласлов Л, Мирко, Богњар Лх^ Ђуро, 
Добријевић С, Миле, Драгаш С, Обрад, Ђурић Н. 
Милош, Франтар А. Срећко, Глушац Е, Сафет, Гуж-
вица Ј. Илија Хрњица X. Хамдо, Ковачевић, О. Љ -
биша, Кокић Г. Гајо, Королија Д, Душан, Катић Т. 
Саво, Карановић М, Богдан, Лончаревић С! "Стево, 
Луубишић М Ибрахим, Матијевић ЈБ, Пајо, Мил-
ковић М. Миле, Мокос Ђ, Видо. Новаковић М. Ра-
домир, Орељ М, Ђукан, Перковић С, Антон, Пили-
повић М. Жарко, Радисављевић В - Војислав, Сми-
љанић С. Милан, Стојнић Ђ Раде, Ступар Н, Јово, 
Тепић И, Круно, Вилендечић А, Васкрсија, Вудра,г Р. 
Иво, Зорица М Јове, Зорица Ј. Душан и Зјача М. 
Миле; 

водници: Атушевски А. Џевид, Арсенић С. Мар-
ко, Барковић А, Мирко, Бањеглав Н, Душан, Ђерић 
С. Илија, Хорват ич Ј Емил, Ибрикс С. Иван, Јаво-
рина М, Миле, Јововић М. Јовиша, Кавчник М. 
Славко, Кежман Ј Даница, Китић М Петар, Кова-
чевић П, Милан, Мајкић В. Гајо, Мајкић С, Цветко, 
Мартиновић М Душан, Мехимовић М, Мехмед, Ме-
шозић С, Цветко, Новковић Ђ. Бранко, Оштрић М, 
Шиме, Павловић Ђ Дуцан, Пантелић Р Јова.н, Пе-
тровић М, Боривоје, Завођа Ђ, Димитрије. Петрић 
Б. Стјепан, Петровић Ф Славко, Стаменковић С. Ми 
лутин, Стричић М Владо, Ш-крбоња Ј Светко, Сте-
ванић Д. Марко, Шарић М Јово и Жигић Г. Јован; 

млађи водници: Брзак С. Драгутин, Бобинац М. 
Грго, Бућан М. Мирко, Гвоздић Ј Илија, Димитри-
јевић Ј, Вичен, Курсар Ј. Дарко, Ловрић А, Анте, Пз-
јанчић К Јожеф, Петровић М, Петар, Шкобморац 
Ж, Бранко, Шустер И. Милан, Вицаковић Ј Динко 
и Злача С. Стево; 

десетари: Голубовић Г Вуксан, Јовановић Ј Ве-
либор, Стришек Ф. Франц и Шолаја Н, Ђуро; 

борци: Амороси Г, Франћеско, Банда М, Ђуро, 
Бјелић Ј, Душан, Борјановић Т, Остоја, Бурсаћ П, 
Душан, Бухарац Н. Хасан, Чубрило Д. Ђуро, Дра-
гичевић М. Драгољуб, Главаж Ј, Јанко, Грахова-ц Р. 
Стево Гаћеша М. Раде, Хаџић М, Салим, Иветић 
Никола, Јелача М. Ђуро, Јефтимов А. Киро, Лекић 
Р. Велимир, Љ у б и ч и ћ Р. Џафер, Крњић Т, Мирко, 
Кајгана Т, Милан. Кнежевић М, Раденко, Коларић 
Ш. Јосип, Кончић О, Рашим, Мелинков М. Алексан-
дар, Милановић Ж, Александар, Масликоса И. Стево, 
Мекиц' Ч Н, Анте, Маркић С, Вељко, Мишковић 
Симо, Недић Д, Милан, Одеран Ј, Анте, Озимеи 5. 
Ђуро, П-ккћ Богољуб, Пенса Ф. Иван, Петровић 
С. Јозо, Пг,--Л М. Гавро, Пејиновић Ђ. Богдан, Пе-
јиновић . ' I - Пттучч Д Миле, Савић М, Ђуро, 
Савијз П. Симе, Седлар Н. Петар, Станић Ф, Пета-р, 

- Саво Д, Илија, Стеванија Б Сто,ан, Шешић И Ибра^ 
хим, Таталовић А. Миодраг, Томинчић И. Чедо, Трв 
к.уља М. Чедомир, Варићак Р, Илија, Вујичић Љ 
Славко, Вулин Н. Иван, Зрил-ић М. Раде и Загорац 
А. Никола; 

водник вода Бошко Т. Шиме; 
интендант болнице Барух Т. Зумбул; 
командант батаљона Булатовић В. Богдан; 
водник рад. вода Томић М, Томо; 
вође одељења: Деклић Т, Јанез и Иванчевић М. 

Видак; 
помоћник шефа тех, ст. бриг. Калчић Ј. Јожеф; 
водник вода Ковачевић И. Антон; 
командир тенка Васић С. Светозар; 
водник вода Лаковић ЛЈ. Василије; 
помоћник шефа за преглед возила Лаковић И. 

Милан; 
шеф отсека за артилериско техничко снабдевање 

Мунижаба М Лук; -
вођа одељења Миловић В. Радомир; 
командир механичке радионице Павлин И. Вен-

чеслав; 
референт санитетског батаљона Попивода С. 

Госпава; 
помоћник интенданта за исхрану Ребула А. 

Алојз; 
шифоанг Савић Б. Бранко; 
водни официо Ст анин М, Мате; 
в л. умјег. делат. реф. Сгрпић М, Марко; 
водник вода Старчевић М. Андрија; 
вођа одељења Загорац М. Милан; 
водник вода Зарник Ј. Јожо; 
командир а.уто школе Личан Станислав и 
вођа одељења Мариновић Ј. Никола, 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

мајори: Бум-бер И, Јосил, Ђурашиновић Ј, Војин, 
Калезић Т, Владимир, Лаковић И, Милош, Поповић 
Ђ. Милорад, Рашета А. Петар, Вујошевић М, Гавро 
и Жакула М, Јован; 

капетани: Беровић Ф, Дане, Хаповић X. X-ЈМлија, 
Крт,а Б, Богдан Лазовић В, Вујадин, Маринковић М, 
Дане, Миховиловић Ђ. Миленко, Петровић Т, Драго-
љуб, Пашић М, Јово, Поповић М, Свето, Погочнек 
Ф, Михаел, Радуловић Б. Илија, Сушак И. Мч-рко и 
Зубовић Ј. Милутин; 

поручници: Безљак Б, Казимир, Бркић М, Мићо, 
Бабић А, Јурај, Дачић М, Михајло, Хржина С, Јосип, 
Ковачевић Б. Петар, Мемедовић С, Владимир, Мике-
тић Ф. Међо, Помић Ј Никола, Радојевић К. Л инан,-
Тадић М, Максим и Тичевић Ђ, Драшко; 
^ потпоручниии: Цревар Ђ. Никола, Чанковић М. 

Душан, Дакић С. Милан, Драковић А, Милош, Ђилас 
Л, Лазо, Кресић А, Веселко, Ковачевић Н. Божо, 
Марчетић С. Душан,. Миловац Ц, Крсто, Полх Ј. 
Јоже, Симић П. Илија и Синко П. Вељко; 

заставници: Атлагић Т. Ђуро, Ганобегозић М. 
Џемал, Гончин Д. Сретко, Јојнић М, Светозар, Јован-
чић М. Велимир, Лончар И, Помпеј, Мијатовић Ј. 
Перо, Милевић Љ. Стево, Орлић С, Душко, П ибар -
шек И. Антон, Починић Н, Трипо. Проле Б. Цветко, 
Подлесник А. Јанез, Пецотић П. Фрањо, Радојко М. 
Душан, Радосављевић Ј. Недељко, Радовановић Б. 
Живадин, Рајнић И. Антон, Савић П. Александар и 
Живковић И, Војислав; 

старији водници: Билон М. Милан, Дрековић Ј, 
Шећо,-Ђуришић Ј, Блажо, Голуб М, Славко, Јерић И, 
Анте, К°вачевић Ф Иван, -Орељ М, Ђукан, Одмец 



Страна 154 — Врој 12 

ф- Стјепан, Петен В. Александар, Папучић А. Митар, 
.Шорић- Ик Вјекослав и Тол овски Ј. Тодор; 

водници; Цупоч Ш, Војин, Черне В. Дамјан, 
Ифковић Ф. Видојко,. Кавчник М. Славко, Коркут М. 
Хазин, Маслаћ Ј. Миленко, Познановић М. Душан, 
Радошевић А. Фрањо и Смоквица- М, Берислав, 

млађи водници; Драгичевић М. Миливој, Тантал 
Ф. Франц, Лазић Б. Добривој, Лалић У. Вујо, Милу-
тиновић К. Боривоје, Поској Ј. Јожеф, Радичевић 
М. Владимир, Рашковић С. Чедомир и Вучевац-Фа-
л иш ев ац А. Ивица; 

десетара Благоје Ђ. Иван, Мирић Ж. Стеван, Ђо-
кић Љ . Боривоје, Гашпар ац Ј. Јоже, Костић М. Сре-
тен, Крунић Б, Младен, Миладиновић Б. Борисав, 
Миљковић М. Александар, Петровић Д. Сава, Поро-
дец Н. Рудолф, Спасић С, Цветко и Вученлић Т. 
Никола; 

борци; Абазовиќ л Рагиб, Албрехт А. Цветко, 
Алексић Д. Величко, Андрејевић Б. Мирослав, Анђел-
ковић Р. Драгић, Бабић С. Лазо, БаЈић Ђ. Драган, 
Ваљак С. Сава, Бараћ Л. Никола, Бацетић Љ . Мило-
рад, Бакић С. Мирко, Бамјанић И. Душан, Бзњеглав 
Н. Лука, Беговић 3. Мухарем, Берген Ј. Михаило, 
Бертес Ф, Кл ауди јо, Бјелајац Ј. Миле, Бјелобрк И. 
Петар, Блаженовић М Фрањо, Блажић Н. Милан, 
Бјелић М Миле, Биберчић Ј. Михаило, Бембаш Ј. 
Валерије, Божовић Р, Драгутин, Борсић С. Доменик, 
Брчић Ј. Љубо, Бркљача К Божо, Булаић Л. Петар, 
Цатић К. Фамија, Цесник Ј. Карло, Црвенковић М.̂  
Богољуб, Цупаћ С. Петар, Црталић Ј. Марјан, Цчр-
кинагић М Омер, Машић Ј. Славко и Чубрило М, 
Богдан; 

борци: Динчић Р. Сокол, Димотровски В. Сима, 
Додер С. Богдан, Дедиковић М, Ђуро, Јаблановић 
А. Драго, Ђорђевић, Ж. Радивоје, Ђуришић Ђ, Јово, 
Елезовски А. Елез, Фелер В. Драго, Гајић К, Душан, 
Гњатовић П. Ђуро, Глигорић М, Тихомир, Година М. 
Мирко, Гржетић- Иван, Гренчарић Ј, Никола, Грз-
вац М, Душан, Градић Н, Иван, Грчић В, ИлиЈа, Грбец 
Ф. Аугуст, Гуја М. Миле, Хасечић А, Мехмед, Илић 
Ч. Јован, Јанић Д. Добривоје, Јефтић Ж, Милован, 
Јовановић М. Предраг, Јовановић Ж. Радивој, Јова-
новић И. Александар, Јовановић А, Стеван, Јокић Д. 
Миломир, Јуричић И, Иван, Каролић М. Добривоје, 
Класић М, Славко, Кличковић М, Марко, Кљајић Б. 
Жарко, Ковачић И. Ћирил, Костић М. Никодије, Ко-
стић М. Живан, Кнез А. Антон, Крушевац Ј, Станко, 
Кубат В. Лазо, Лазаревић В. Илија, Доказ Ф, Марко, 
Дулић Р. Благоје, Матић Ј. Иван и Љубојевић С. 
Драган; 

бор-ци: Маржић Ј. Шиме, Ма.ријан П. Видо, Ма-
тијас А. Јосип, Маринковић М, Живојин, Мелен Ј. 
Алберт, Максимовић С. Славко, Матејић Ј. Добривој, 
Мајета А, Јосип, Мајстровић М. Ђуро, Мадведец А, 
Мијо, Мекишић Н. Антон, Миличевић П. Миломир, 
Милошевић В. Вучић, Митевски Н. Шпиро, Мијић 
П. Младен, Миклић Ј. Антон, Маровић П. Пета.р, 
Мршић П. Ивица, Ники л ић М Миле, Николић М. 
Никола, Николић Д. Крсто, Николић В. Никола, Но-
ваковић Т, Љубинко, Новаковић С Живорад, Нова-
ковић М. Илија, Његован И, Мирко, Обренић А. Бо-
гољуб, Остојић М, Владимир, Панић М. Србислав, 
Пешић Ж. Радоје, Пивета И, Марко, Пинтер Ј. Аугуст, 
Простран Ђ, Лука, Пруговечки И. Иван, Пурић Ј, Јо-
сип, Рачиновић А. Ашим, Ранђеловић М, Драгиша, 
Ристић Д. Богдан и Роксић М. Радиша; 

борци: Савевски Т. Спасоје, Симоновић Д% Ђор-
ђе, Схиновић М, Мехо, Спасић Ч. Владимир, Смољан 
С. Данко, Сертић М Ђорђе. Смиљанић О. Гавро, Сте-
фановић М Драгослав, Сељачки Б. Владимир, Шпа-
њол П. Јосип, Станковић Д. Лука, Стић Т. Перо, 
Штрбац П. Шпиро, Томе Ј. Франц, Тарник С. Винко, 
Трњаков Ж Лазару Тепић Ј. Марко, Теплак Ј. Луд-
виг, Трбовић И Раде, Томе М Мартин, Васић М. 
Славољуб. Васиљевић Ч. Радиша, Великаши Ј. Илија, 
Виола А. Алберту Весковић Д. Петар, Војводић М. 
Синиша; Вранчић Ј. Иван, Зец А, Драгутин, Зељак 
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М. Вукола, Зораут Ј. Јозеф, Зриић С. Прокопије т 
Живанчевић С Мирослав;, 

интендант дивизије Банић К? Анте; 
водник вода за везу Б е р а н а Ј, Ђуро; 
командант тенка Дехењан Б. Бора; 
технички официр Хљеде Ј. Маријо; 
в. д. шефа радионице Мартић С. Стјепан; 
референт санитетског батаљона Перић М. Мима.; 
омлад. рук бат. Поповић М. Ђорђе; 
реф. сан. див. Семзе Б, Никола; 
четни старешина Сурина И. Винко; 
водник вода Шкара И. Стипе; 
реф. сан. див. Тодоровић М. Светислав; 
водник вода Жуљ ан-ин Р. Радман; 
вођа одељења Жарковић Т. Гојко. 

Бр. 500 
10 октомври 1946 година 
с Белград 

, ^Секретар, Претседател, 
М, Иеруничич, с. р. др И. Рибар, с. р, 

ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија 

врз основа на членот 2 став 2 Законот за ордени 
и медаљи ја одобруе Одлуката на Штабот на I ар-
мија пов. бр. 6004 од 5 август 1946 година 

со која што се за осведочена храброст во на-
родноослободителната борба одликуе 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Поповић Раде. 

Ер. 493 
8 октомври 1946 година 

Белград 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничић с. р. ДР И. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија 

врз основа на членот 2 став 2 Законот за ордени 
и медаљи ја одобруе Одлуката на Штабот на 1 ар-
мија пов. бр. 5767 од 27 јуни 1946 година 

со која што се за осведочена храброст во на-
родноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
од XXI дивизија: 
Антић Живорад и Ћирковић Родољуб. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
Аранђеловић Милош, Јовановић Богољуб, Милић' 

Душан и Стојановић Божидар. 

, Бр, 494 
8 октомври 1946 година 

Белград 

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

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 

по предлог на /Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за умешност во командуење, покажана 

храброст и особени заслуги за народ стечени во 
текот на народноослободителната борба одликуат 

СО О р д а н ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
мајори: Доманкушић М, Стјепан и Милошевић М. 

Живадин; 
капетани: Бабић Т. Драго, Ћорић П. Милан, Дра-

гаш В. Маринко, Гајановић Ђ. Дмитар, Грбовић Р. 
Данило,-Хохкраут В. Рудолф, Катић Б. Винко, Ко-
рица М. Ђуро, Ковачевић Н. Бранко, Павличић Н. 
Миливоје, Пећанац П. Триво, Попадић П Бранко, 
Сталин Ј. Јосип, Шобот П Ђуро и Трнинић С. 
Обрад, 

поручници; Бибановић М, Хамдија, Чанак М. 
Дане, Јошило М. Ратко, Мандић М, Симо, Маричић 
М. Милан, Миланко Л. Стеван, Обрадовић С. Мићо, 
Стојнић О. Слободан. Ступар Ј. Николг, Вучић М, 
Светислав, Згоњанин Н . ГОЈКО и Зорић Ј . Петар; 

потпоручници- Хаџић С. Хусејин, Кресојевић М. 
Илија и Селман А. Јусуф. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА Ш РЕД: 
капетани: Иванчевић С. Јован, Кличковић Ј. Љу-

бан, Крањц Р. Антон, Ло јовић Ђ. Митар, Новковић 
Ј. Мане, Стилин Л Јосип, Тадић И. Душан и Жарић 
Б. Томо; 

поручници: Ђукић Н. Јово и Мандић М. Симо. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Пелеш Р, Момчило, 
поручници: Ахлин А. Алојзиј, Бешлагић М. 

Исмет, Ђукић Н Лово, Јовичић А. Милован, Кова-
чевић М, Мато. Лончао М, Ђуро, Правица Л, Ђорђе, 
Пругинић Р. Милић. Ресан Д. Симо, Секуловић Б. 
Вукоје, Стојаковић С. Владо,' Стрика В. Славко и 
Вулевић ;Н. Михајле. 

потпоручници: Билибајкић К. Богољуб, Благо-
јевић Ј, Ђуро, Цранковић А Томислав, Јанковски ^Б. 
Стеван, Марковић Б Богдан, Маролт Ј. Фердинанд, 
Станковић К. Славка Шкоти С Живко и Војводић 
Р, Милан, 

заставник Каран О. Гојко; 
ст. водници: Богојевић С. Драган и Лацковић Ђ. 

Милош; 
борац Кату т и ћ "Н. Никола: 
Лазовић Б. Иво и Обрадовић Т, Миленко. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД И! РЕД: 
капетани: Бугаровски Ф Ристо и Селишкар А. 

поручници: Андоновски И. Александар, Атлија 
С. Милош, Бајић Р. Влајко, Бобић И. Милош, Беш-
ковски М. Благоја, Чатлак М. Фрањо, Чекаловски П. 
Димчо, Јовановић М. Радован, Киринчић С. Јосип, 
Крашовец Ј. Ива, Креч Ј. Лудвик, Маринковић С. 
Димитрије, Милошевић Т, Вукота, Мирановић Л. 
Војо, Дејановић С. Абдулан, Нећак М. Милан, Пејић 
Ј. Момир, Стојаковић С. Владо, Стојчевски Л. Бла-
г о ј , Трајковски Ђ. Коле и Вујашиновић Д. Јово: 

потпоручници: Бурсаћ С. Андрија, Цвијетић Д. 
Перо, Ефремовски А. Петар. Иве К. Фра^е, Живано-
вић Т. Радисав, Милевски М. Стојан, Пецетић М. 

"Иван, Петрић А. Милош, Петровски Т. Киро, Пе-
трушевски Ј. Бранислав, Тодоровски А. ^Петар, Угу-
ровски Ј. Крсто и Висковић Ј, Зорислав; 

заставници: БарЛе Ј. Албин, Димитровски А. 
Цоле, Георгиевски Д. Ванде, Млађан Ж Драго, 
Наранчић М. Влајко и Ристић Б. Ненад; 

ст. водник Умичевић Ђ. Чедомир; 
водници: Чадеж Т. Фрањо и Маџаревић М. Љу-

биша; 
мл. водник Христовски П. Михајло; 
борци: Ђорчевски Т. Лазар, Л ефтимовски П. 

Љубомир, Матијевић С. Душанка, Мијић М, Мане, 
Миладиновић М. Драгутин, Сладе И. Зора и Со тен-
шек М, Јосипа; 

Барбарић А. Мато, Капетановић С. Ђоко, Меркаш 
Р. Мирко, Радовниковић Ј. Мира, Сибиновић М. Јо-
ван и Шулина А. Јосип 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
мл водник Станковић Д. Миодраг; 
борац Николић С. Раде; 
Бабић П. Живан, Бацковић Н, Милорад и Пе-

ровић М, Војислав. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
Мартиновић А, Јеролим и Петровић А. Милош. 

Бр. 507 
14 октомври 1946 година 

Бел! рад 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничич, с р. др И. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за особени заслуги за народ во текот на 

народноослободителната борба одликува 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
мајор Јока И. Никола; 
капетани: Бараћ М. Владимир, Црногорац П. 

Васо, Мачукат А. Грго, Вучковић С. Филип и Вук-
ман И. Инте; 

поручник Шепаровић И. Иво. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
капетани: Клобас И. Милан и Зец Д. Радован; 
поручници: Ленац Ј. Јосип, Манастериоти И. 

Иво, Матијевић А. Никола и Милетић М, Антон; 
водник Шверко Ј. Антон; 
мл. водник Продан М. Берто; 
десетар Станић В. Драго. 

Бр. 519 
17 октомври 1:946 година 

- Белград 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничич, с. р. др И. Рибар, с. р. 
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ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за особени заслуги за народ одликуе 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД I РЕД: 

VII Крајишка бригада X дивизије,, 

Бр. 504 
14 октомври 1946 

Белград 

Секретар, 
М. Псруничич, с р. 

година 

Претседател, 
др И. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина ра Федеративна Народна 

Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за заслуги учинети за ос л обо. дуење народот 

во текот на народноослободителната борба одликуатх 

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО О С Л О Б О Д Е Ш Е : 
1. Истарска бригада „Владимира Гортана" Х1ЛП 

дивизије 

Бр. 505 
14 октомври 1946 година 

Белград 
Секретар, 

М. Перуничич, с р. 
Претседател, 

др И. Рибар, с. р. 

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 5 од 1 февруари 1947 година објавуе: 
Уредба за трошковите. на трговијата на големо 

и на мало за државните трговски претрријатија од 
републиканска и локално значење; 

Уредба за цените на градежните услуги н а др-
жавните градежни претпријатија од локално значење 
и за добивката и з а расподелба на добивката на 
ови- претпријатија; 

средба за Фондот на раководството на претпри-
јатијата (Фонд на раководството) и Централниот 
фонд) на државните рударски, индустриски, градежни 
и занаетски претпријатија од локално значење; 

Уредба за овласгуења за одредуење општи тро-
шкови (режии) и стопи на добивката на државните 
угостителски претпријатија од локално значење; 

Напатствие за елементите од кои се состои це-
ната на градежните услуги на државните градежни 
претпријатија од републиканец и покраинско зна-
чење; 

Решење за посто т о т на предвидената добивка 
кој- што се книжи во корист на банковната сметка 
на претпријатието; ^ 

Решење за постотокот на општите трошкови (ре-
жии) за државните угостителски претпријатија о д 
републиканец значеле; 

Решење за п о с т о ј и т е на општите трошкови на 
градилишта и т р о ш к о в н е на управата и продавач-
ката и за п о с т о ј и т е на додатокот на бруто плати 
на работна сила. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине11 службениот лист на Народна 
Република Хрватска, во бројот 9 од 28 јануари 1947 
година, објаву ат: 

Уредба за оснивање Комисија за стандардизација 
при Планската комисија на Народна Република Хр-
ватска; 

Дополнуење на Правилникот за полагање приват-
ни и дополнски испити во гимназиите и класичните 
гим?азии. 

Вр бројот 10 од 31 јануари 1947 година обја,вуат: 
Уредба за привремено регулирање платите на 

учителите по селата; 
Уредба за банковните сметки на добивката на 

државните стопански претпријатија од локално зна-
чење и нивните административно-оперативни рако-
водачи; 

Уредба за т р о ш к о в и ^ н а трговијата на големо и 
на мало на подрачјето на Народна Република Хр-
ватска; 

Решење за стопата на добивката на државните 
угостителски претпријатија од републиканец зна-
чење; 

Решење за основицата за пресметуење на непред-
видената добивка ка ј т р о ш к о в н е по чл. 1 ст. 4 Уред-
бата за цените на градежните услуги за државните 
градежни претпријатија од републиканец значење. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 4 од 24 јануари 1947 година о б ј а в е : 

Одлука за Уставотворно^ собрание на Народна 
Република Словенија за прогласуење Уставот на 
Народна Република Словен-ија. ^ ^ ^ ^ 

С О Д Р Ж .А Ј : 
Страна 

97. Уредба за доделуење помошт на фамилиите 
чиите хранители се навогјат на отслу-
жуење на сталниот кадар во Југословен-
ската армија — 141 

98. Наредба бр 1 на Врховниот командант на 
оружаните сили и Министерот на народ-
ната одбрана на Федеративна Народна 
Република Југославија за 4 февруари 1947 
година — — 

99. Наредба да сиге работни единици на На-
родната банка ФНРЈ има да се сметаат за 
пресметковни заведенија — — 

100. Наредба за ликвидација пензиските фон-
дови на бившите самостојни носители 
на пензиското осигуруење на работниците 
и намештениците 

101. "Напатствие за извршуење Уредбата за 
трошковните и добивката на државните 

угостителски претпријатија 

142 

143 

144 
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