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721. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот, а во врска 
со членот 7 Законот за Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ, Претседателството на ГТрезидиумот 
на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот 
за решавање имотните спорови преку државна арби-
тража, кој што го донеле Сојузното векје и Векјето 
на народите на Народната скупштина. ФНРЈ, а кој 
што гласи: 

З А К О Н 

ЗА Р Е В Д А В А Н ^ ^ ПРЕКУ 
ДРЖАВНА АРБИТРАЖА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Сите меѓусебни имотни спорови на државните 

органи, државни установи, државни стопански прет-
пријатија мешовити претпријатија, претпријатија под 
секвестар и претпријатија под управа на државните 
органи, се решаваат со државна арбитража по про-
писите на овој закон. 

Ваму особено спагјаат спорови за исполнуење 
договори, спорови за квалитетот на продукцијата, 
за сроковите и условите на испорачката стока, за 
плаќањето, спорови за барањата на државата за 
награда и за накнада трошковне за обнова, пуштање 
во погон и управуење со секвестрираните претпри-
јатија и тн. 

Со државната арбитража ке се решаваат и су-
коби кои што ке настанат по повод еа заклучував' 
договори, а пред но што договорот се заклучи (пред-
договорна арбитража), како и оние спорови кои што 
со други законски прописи ке се стават во надле-
жност на државната арбитража. 

Претпријатија под управа на државните органи 
се оние претпријатија кои што се навогјаат под 
управа на тие органи по прописите за постапуење 
со имотот кој што сопствениците морале да го на-
пуштат во текот на окупацијата или им е земен од 
страна на окупаторот и неговите помагачи. 

Член 3 
Државната арбитража ја вршат државните арби-

тражни совети кои што се образуат при окружните 
народни одбори односно при градските народни 
одбори во степен на округ, при извршните одбори 
на автономната покраина и автономната област, при: 
владите на народните републики, при Владата ФНРЈ 
и совети на Главната државна арбитража при Вла-
дата ФНРЈ. 

Владите на народните републики можат, во СМИ-Ј 
ела на овој закон, да пропишат со уредба оснивање1 

на еден арбитражен совет за повекје окрузи. Во на^ 
родните републики, дека нема окружни и ар один од-
бори, владите на народните републики можат да 
пропишат оснивање на еден арбитражен совет за 
повекје околии при народниот одбор во седиштето 
на окружниот суд. 

Член 4 
Арбитражните совети донесуат одлуки земајкјн 

го во оглед остваруењето на стопанскиот план, за-
конските прописи, договорот и тр го вин скит е обичаи 
и узанси, водејкји сметка за општите интереси на 
економската политика на државата. 

Член 5 
Одлуките на арбитражните совети имаат сила 

на правосилни пресуди на редовни судови. 
Против одлуките на арбитраживе совети нема 

место на жалба. 

II. ОБВЕЗНА АРБИТРАЖА 

Член 2 
Државни установи во смисла на овој закон се 

оние органи во состав на органите на државната 
управа кои што имаат одделна пресметка на прихо-
дите и расходите а по прописите или статутите за 
своето оснивање и работење имаат имотно-правна 
самостојност. 

Државни стопански претпријатија се претприја-
тија основани по прописите на Основниот закон за 
државните стопански претпријатија. 

Мешовити претпријатија се оние во кои што 
државата е сопственик на еден дел на имотот. 

Претпријатија под секвестар се ' претпријатијата 
под управа на надлежните државни органи по про-
писите за конфискација и за извршуење на конфис-
кацијата. 

1) Организација на државната арбитража 

Член 6 
Арбитражните совети се состоат од постојани и 

повремени членови. Постојаните членови се арбитри 
кои што ги поставуе и разрешуе оној државен орган 
при кој што постои арбитража. Арбитрите се поста- < 
ву ат за редовно вршење на оваа должност. 

Повремени членови се арбитрите-поротници кои 
што влегуат во состав на арбитражниот совет за ре-
шавање на конкретен спор. 

За странките во спорот арбитрите-поротници ги 
одредуат: 

за државен орган, лице овластено за застапуење 
на овој орган; 
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за установа, лице овластено застапуење др-
жавниот орган под чието раководство се навогја 
оваа установа; 

за државно стопанско претпријатие, администра-
тивно-опепативниот раководам; 

за мешовито претпријатие, лице овластено за за-
стапуење државниот орган кој што со претприја-
тието управуе односно дава план на продукцијата 
или план на работењето и врши надзор над работе-
њето на претпријатието, доколку тоа со согласност 
метју учесниците не е инаку одредено; 

за претпријатие под секвестар и за претприја-
тија под управа., лице овластено за застапуење др-
жавниот орган кој што со претпријатието управуе 
односно дава план на продукцијата или план на 
работењето и врши надзор над работењето на прет-
пријатието. 

Когв на една страна во спорот има две или по-
веде странки, арбитерот-поротник ке го одредат 
Органите овластени за одрешење ар битер-пор отник 
согласно. Во случај на несогласност арбитер-порот-
ник ке биле одреден од арбитерот. 

Член 7 
Арбитражниот совет ги решава споровите во со-

став од три члена: арбитер и двајца арбитри-порот-
ници. 

Член 8 
Главна државна арбитража се образуе при Вла-

дата ФНРЈ. 
Главната државна арбитража ја образуат сите 

арбитри на арбитражниот совет при Владата ФНРЈ 
И по еден арбитер на арбитражните совети при вла-
дите на народните републики, кои што владите на 
овие републики ги одредат. 

Претседателот на Главната државна арбитража 
го именуе Владата ФНРЈ. 

Член 9 
Споровите пред Главната државна арбитража ги 

решава совет од пет членови, од ш и што тројца ги 
одредуе претседателот на Главната државна арби-
тража а двајца странките од редовите на арбитрите 
на арбитражните совети при Владата ФНРЈ или при 
владите на народните републики. 

Член 10 
Арбитражните совети имаат своја одделна пре-

сметка на приходи и расходи, која што влегуе во 
Состав на буџетот на оној државен орган при кој 
Што арбитражата постои. 

2) Надлежност на државната арбитража 

Член И 
Арбитражниот совет при окружен народен одбор 

односно градски народен одбор во степен на округ 
и арбитражниот совет при народен одбор во седиште 
на окружен суд (чл. 3 на овој закон; окружна арби-
тража) надлежен е за решавање меѓусебни спорови 
на државните органи или установи на оваа админи-
стративчо-териториална единица односно на држав-
ните стопански претпријатија од локално значење, 
на мешовитите претпријатија, на претпријатија под 
секвестар и претпријатија под утрава кон што се на-
вогјаат под управа на државните органи на оваа 
административно-териториална единица или овие ор-
гани им даваат план на продукцијата или план на 
работењето и вршат надзор над нивното работење. 

Член 12 
Арбитражниот совет при извршниот одбор на 

автономната област (обласна арбитража) надлежен 
е за решавање спорови: 

во кои што едната или обете странки се државни 
органи или установи на автономната област односно 
државни стопански претпријатија од обласно зна-
чење; 

во кои што едната или обете странки се мешо-
вити претпријатија, претпријатија под секвестар и 
претпријатија под управа, кои што се навогјаат под 
управа на државните органи на оваа област или овие 
органи им даваат план на продукција или план на 
работење и вршат надзор над нивното работење; и 

во кои што се странките државни органи, уста-
нови или претпријатија од локално значење на по-
драчје на разни админис трагав но - т еритор и ал ни еди-
ници во состав на оваа област. 

Член 13 
Арбитражниот совет при главниот извршни одбор 

на автономната покраина (покраинска арбитража) на-
длежен е за решавање спорови: 

во кои што едната или обете странки се државни 
органи или установи на автономната покраина одно-
сно државни стопански претпријатија од покраинско 
значење; 

во кои што се едната или обете странки мешо-
вити претпријатија, претпријатија под секвестар и 
претпријатија под управа, кои што се навогјаат под 
управа на државните органи на оваа покраина или 
овие органи им даваат план на продукцијата или 
план на работењето и вршат надзор над нивното ра-
ботење; и 

во кои што се странките државни органи, уста-
нови или претпријатија од локално значење на по-
драчје на разни адшшистративно-териториалии еди-
ници во состав на овда ппкпаина. 

Член 14 
Арбитражниот совет при владата на народната 

република (републиканска арбитража) надлежен е за 
решавање спорови: 

во кои што се едната или обете странки државни 
органи или установи на оваа народна^ република 
односно државни стопански претпријатија од репу-
бликанец значење; 

во кои што се едната или обете странки мешо-
вити претпријатија, претпријатија под секвестар и 
претпријатија под управа, кои што се навогјаат под 
управа на државните органи на оваа република или 
овие органи им даваат план на продукцијата или 
план на работењето и вршат надзор над нивното 
работење; и 

во кои што се странките државни ор* ани, уста-
нови или претпријатија од покраинско, обласно или 
локално значење на подрачје од разни администра-
тивно-териториални единици односно автономна по-
краина или автономна област во состав на оваа ре-
публика 

Член 15 
Арбитражниот совет при Владата ФНРЈ (сојузна 

арбитража) надлежен е за решавање спорови: 
во кои што едната или обете странки се сојузни 

државни органи или установи односно државни сто-
пански претпријатија од општо државно значење; 

во кои што едната или обете странки се мешо-
вити претпријатија, претпријатија под секвестар и 
претпријатија под управа, кои што се навогјаат под 
управа на сојузните државни органи или овие органи 
нм даваат план на продукцијата или план на рабо-
тењето и вршат надзор над нивното работење; и 
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во кои што се странките државни органи, уста-
нови или претпријатија на подрачје на две или по-
веде народни републики. 

Член 16 

Имотните спорови мену установите и претпри-
јатијата ко« што се наеогјаат под административно-
оперативно раководство на ист државен орган ги 
решаваат внатрешните арбитражни совети, кои што 
се образуат при овој државен орган. 

Внатрешните арбитражни совети се образуат 
спрема потреба во цел на решавање спорот. Арбите-
рот и арбитрите-поротници ги одредуе лицето овла-
стено за застапуење државниот орган при кој што 
овој арбитражен совет постои. Арбитер може да се 
одреди и за ре добио вршење на оваа должност. 

Член 17 

Арбитражниот совет при Владата ФНРЈ може да 
бара да му се достави на решавање секој спор по 
овој закон, без оглед на надлежноста. 

Арбитражниот совет при владата на народната 
република може да бара да му се достави на реша-
вање секој спор од надлежноста на покраинскиот, 
обласниот или окружниот арбитражен совет на по-
драчјето од оваа република 

Член 18 

Главната државна арбитража може, по инициа-
тива на претседателот или по предлог на Претсе-
дателот на Стопанскиот совет, Претседателот на 
Сојузната планска комисија или Претседателот еа Со-
јузната контролна комисија секој спор кој што бил 
на решавање пред макар кој арбитражен совет во 
земјата, повторно да го стави на решавање пред 
својот совет најдалеку во срок од 60 дена од денот 
на донесуењето одлуката на понискиот арбитражен 
совет. Земање спорот на повторно разгледање го 
обуставуе извршуењето на одлуката на понискиот 
арбитражен совет 

Члан 19 

Пленумот на Главната државна арбитража го 
свикуе во заседание претседателот. 

Пленумот донесу е начелни одлики за постапката 
пред арбитражите совети и издава општи напатстви-
ја за работење; утврду е трговски обичаи и узанси со 
цел на издавање зборници на овие обичаи и узанси. 

3) Постапка пред арбитражниот совет 
и донесуење одлука 

Член 20 

Постапката пред арбитражниот совет се започ-
нуе по писмен предлог еа странката. Предлогот тре-
ба да содржи изложуење на фактите и предметот на 
спорот. 

Член 21 

Арбитерот предлогот за кој што не е надлежен 
одма ке и го достави на надлежната арбитража и дв 
тоа ке ја обавести странката. 

Член 22 

Пред арбитражниот совет државните органи, 
установи и државните стопански претпријатија ги за-

стапуат лица кои што се за тоа овластени по посто-
е в т е прописи за застагтуење. 

Мешовито ппетпоијатие. претпријатие под секве-
стар и ппетгфијатие под управа ги застапуе лице 
кое што со претпријатието управуе односно оној кого 
Т0)а лице го овласти. 

Член 23 
Со постапката раководи арбитерот. Тој се грижи 

постапката д а се обави на објективен, стручен и 
целисходен начин, во која цел, во согласнот со ар-
битрите "поротници, одлучуе за преслЈушуење на 
странките, за И31ведуење на доказите, за пробавуење 
мислење на стручњаци и вешти лица и № Арбитер 
може кога тоа смета за потребно да одреди друго 
место вон седиштето на арбитражата дека ке се 
одржи расправата. 

Застапниците на странките треба по правило да 
присатвуат на расправата и да даваат свои изјави. 
Во случај да некоја од повиканите странки или обе-
те изостанат од расправата, предметот може да се 
реши во нивно отсаство, 

илен 24 
Споровите под 10.000.— динари пред арбитраж-

ниот совет на Владата ФНРЈ и владата на народната 
република ке ги решава самиот арбитер без участие 
»а арбитер-п спрот ник, доколку не навогја, по поин-
ципиелната важност на спорот, оти спорот треба да 
го реши 'арбитражниот совет. 

Член 25 

Арбитражен совет може да се обрати на сите 
државни органи и судови за укажуење правна 
помошт. 

Член 26 

Подаци кои што се сметат као како службена 
тајна учасниците можат да ги изнесуат само по одо-
бруење на раководачот на државниот орган кој што 
е овластен за застапуење односно по одобруење на 
административно-оперативниот раководач. 

Подаците кои што се сметаат како службена 
тајна а изнесени се пред арбитражниот совет оста-
в а т службен^ тајна за сите учасници нд р'асправ»та. 

Член 27 
По завршената расправа арбитражниот совет до-

несу е одлука Во одлучуењето участвуат рамнопра-
вно сите членови. 

За сов-етуењето се води записник кзј што го 
потпишуат сите членови на советот и записничарот. 
Член кој што не се слага со одлуката може своето 
мислење да го издвои на записникот. 

Одлуката- се донесу е согласно или со мно°инспо 
на гласови во која што е арбитерот. Во случај мно-
зинството на гласовите во која што е арбитерот да 
не мо»же да се постигне, спорот се изнесуе пред пови-
соката државна арбитража. 

Одлуката сз која што се решава спорот мора да 
биде писмено составена, образложена и во оправки 
доставена на странките. 

Член 28 

Арбитражните совети се должни за секој спор 
да го обавестат надлежното министерство на финан 
сиите односно повереникот за финансиите на глав-
ниот извршни одбор на автономната покраина, зара-
ди евентуалното упатуење на свој претставител на 
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расправа. Претставителот на министерството на фи-
нансиите односно повереникот за финансиите може' 
да участвуе вз расправата и да го изнесуе своето 
гледиште без право на одлучуење. 

Сите одлуки со кои што се решава спорот арби-
тражните совети во препис морат да м̂у ги дзста-
вуат -на надлежното министерство иа финансиите. 

Член 29 
Со цел на удврстуење на договорната и план-

ската дисциплина а во случаи на јасна повреда на 
договорите од страна на еден државен орган, уста-
нова или претпријатие, арбитерот може по предлог 
»а планската комисија или органот »на општата др-
жавна контрола, не чекајкј;и предлог на страницата, да 
ги повика лицата овластени за застапуење државни-
те органи, установи или претпријатија со цел на 
образуење арбитражен совет и започнуење постап-
ката. 

Арбитражните совети должни се на лицето овла-
стено за застапуење државниот орган или установа 
односно на административно-оперативниот раководач 
да му укажат на недостаците и неправилностите во 
работењето на државниот орган, установа или прет-
пријатие, кое што го установиле во текот на распра-
вата. 

Член 30 
Сите барања кои што се поднесуат на арбитра-

жата подлежуат на плакјање такса по Законот за 
судските такси. 

Арбитражниот совет во одлуката ке одреди кој 
ги сноси трошковите на постапката како и евентуал-
ните трошкови на застапуењето. 

4) Извршуење одлуките на арбитражите совети 

Член 31 
Одлуката на арбитраживе совети ја извршуат 

странките во оставениот арсик. Срокот за извршуј ње 
изнесуе 15 дена, доколку со самата одлука не е ина-
ку одредена. 

Член 32 
Во случај да странката не ја изврши одлуката 

во оставениот срок, арбитражниот совет, по изве-
штајот со кој што другата странка ке го бара извр-
шуењето и по претходното преслушуење на надлеж-
ниот финансиски орган, ке одлучи За начинот на из* 
вршуењето и за средствата над кои што изврпеење-
то има да се води, одредуејкји го истовремено оргаг 
нот кој што ке го спроведе извршуењето. 

Против службеното лице кое што не ја извршило 
одлуката на »арбитражниот савет, арбитражниот со-
вет може да подигне; дисциплински и кривичен об-
винителен акт. 

Ш. ДОГОВОРНА АРБИТРАЖА 

Член 33 
Државни органи и установи, државни стопански 

претпријатија, мешовити претпријатија, претприја-
тија под секвестар и претпријатија под управа на 
државните органи можат, прм склопувањето договори 
со кооперации и кооперативни или приватни сто« 
патеки претпријатија и приватни физички и правни 
лица, како и кооперации и кооперативни претприја-
тија во меѓусебни односи, да ја договору ат над-
лежноста н а државните арбитражни совети за сите 
имотни споров« мои што ке проистечат од нивниот 
договорен однос. 

Договорот за решавање на споровите преку ар-
битража мора да биде писмен. 

Член 34 

Надлежноста на државните арбитражни совети за 
решавање спорови по договор за арбитражата се од-
редуе по прописите на СУВОЈ закон кога е едната 
странка! државен орган или установа државно стопан-
ско претпријатие, мешовито претпријатие, претпри-
јатие под секвестар или претпријатие под управа. 

За кооперации и кооперативни претпријатија во 
меѓусебни односи надлежноста се одредуе: 

за спорови мег ју кооперации и кооперативни 
претпријатија на подрачје »на една административно-
териториална единица,, -арбитражниот совет при 
окружниот народен одбор односно при градскиот 
народен одбор во степен н а округ; 

за спорови мег ју кооперации и кооперативни 
претпријатија на подрачје од две или пов ек је адми-
нистративно-териториални единици, како и з а спо-
рови на работните сојузи, главните кооперации и 
главните кооперативни сојузи на подрачјето на авто-
номната област, автономната покраина или народна 
република, арбитражните совети при извршните од-
бори На автономната област и автономната покраина 
односно владата на народна република, по причини-
те на овој закон; 

За спорови на кооперации, кооперативни прет-
пријатија, работни сојузи, главни кооперации и глав-
ни кооперативни сојузи на подрачје на две или по-
век је народен републики како и за спорови на Глав-
ниот кооперативен сојуз ФНРЈ, арбитражниот совет 
при Владата ФНРЈ. 

Член 35 

Во состав на арбитражниот совет, по договор за 
арбитража, влегуат државниот арбитер и по еден. 
претставник на странките во спорот, и тоа: за држа-
вен орган, установа, државно стопанско претприја-
тие, мешовито претпријатие, претпријатие под секве-
стар и претпријатие .под управа, арбитер-поротник 
по прописите н>а овој закон; за кооперација, ^ о п е -
ративно претпријатие или кооперативна организаци-
ја, лице- кое што го одреди надлежниот орган на коо-
перацијата, претпријатието или организацијата; за 
приватно правно или физичко лице, неговиот прет-
ставник. 

Член 36 

Својата одлука овој арбитражен совет /је доне-
су« со мнозинство »а гласови заснива] кји ја на 
утврдената физичка состојба, законските прописи, 
договорот и трговските обичаи и узанси, водејкји 
секогаш сметка за оствируењето на стопанскиот план. 

Член 37 

Сите други одредби на овој закон важат и за 
овој арбитражен совет. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 38 

Поблиски одредби за извршуење иа ово] закон 
хе пропише со уредба Владата ФНРЈ. 

Член 39 

Со влетуењето во сила на овој закон престануат 
да важат сите прописи кз« што се во противност со 
одредбите на овој закон. 
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Член 40 
Овој закон влегуе во сила со денот иа објаву-

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

У.бр. 658 
12 декември 1946 година 

Белград 

Претседателство на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић е. р. др Иван Рибар, е. р. 

722. 
На основа чл. 31 ст. 2 Основниот закон за 

^операциите Владата ФНРЈ пропишу е 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА РАБОТАТА 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ^ОПЕРАЦИИТЕ ПРИ ПРЕТ-

СЕДАТЕЛСТВОТО НА ВЛАДАТА ФНРЈ 

Член 1 

Комисијата за ко операцији те при Претседател-
ството на Владата ФНРЈ има за задача: 

1) да ја ускладуе работата мег ју поедини мини-
стерства на Владата ФНРЈ во однос на ко операциите 
XI коперациските организации; 

2) да ја проучуе состојбата и развојот на ^ о п е -
рациите и кооп ер азиските организации и да предлага 
на Владата ФНРЈ мерки за нивното работно и орга-
низационо уоовршуење во цел на уклучуење нив,на-
то работење во општиот државен стопански план; 

3) да дава мислења на Главниот као перадие ки со-
јуз ФНРЈ за сите прашања во врска со ^операции-
те и коо пер аци ски те организации; 

4) да ја усмеруе работата на пропаганда околу 
унапредувањето и ширењето на кооперантите и кор-
нер азиските организации и на подигнуење и у сове-
т у ење нивните кадрови; 

5) да во смисла чл. 29 Основниот закон за коопе-
рантите врши регистрација на Главниот ^операци-
ски сојуз ФНРЈ како и на кооперациите и работните 
сојузи чие работење обвакја територија на две или 
повекје народни републики; 

6) да одлучуе за тоа кому ке се предава имотот 
на кооперације и кооперациските организации, чие 
работење е обоа« јало територија на две или пов ек је 
народни републики и кои што се ликвидирани по чл. 
46 ст. 2 Основниот закон за кооперантите; 

7) да преку своите претставници участвуе на со-
ветуењета и конференциите, организирани од страна 
поедини министерства иа Владата ФНРЈ, во врска со 

^организацијата, работењето и задачите на ко опера-
циите и коопер аци е кит е организации; 

8) да ги врши сите други работи кои што со од-
делни прописи ке и бидат ставени во задача. 

Член 2 

Комисијата се состои од претседател, потпретсе-
дател, секретар и потребен број членови, кои што ги 
Постава Претседателот на Владата ФНРЈ. 

Претседателот на Комисијата може да биде и 
член на Сојузната влада. 

Член 3 
Со работата на Камиш јата раководи нејзиниот 

претседател под непосреден надзор на Стопанскиот 
совет на Владата ФНРЈ. 

Сите одлуки на Комисијата од начелна валсност 
мораат да бидат потпишани од претседателот и се-
кретарот. 

Член 4 
Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ решава во 

втор степен по жалбите против решената на Коми-
сијата донесени во прв степен. 

Стопанскиот совет може редењето на Комисија-
та да го поништи, укине или измени. 

Член 5 
Комисијата има своја одделна пресметка на при-

ходот и расходот во рамките од дре сме тк ата на при-
ходот и расходот на Претседателството на Владата 
ФНРЈ. 

Претседателот на Комисијата е наредбодавач за 
извршуење пресметката на приходот и расходот. 

Член 6 
Комисијата за кооператорстаото при Стопанскиот 

совет ФНРЈ оснуена со Решеното на Стопанскиот 
совет ФНРЈ бр. 936 од 28 август 1945 година се уки-
ну е, а нејзиното работење го превзема Комисијата 
за ко операциите при Претседателството на Владата 
ФНРЈ. 

Член 7 
Поблиски одредби за извршуење на оваа уредба 

про пишуе со правилни^ и напатствие Претседателот 
на Владата ФНРЈ. 

Член 8 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на нејзино-

то објавуење во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

16 декември 1946 година 
Белград 

Преседател на Владагга ФНРЈ 
и Министар на народната одбрана* 

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

723. 
На основа чл. 1 Законот за »властуење Владата 

ФНРЈ за дотаесуење уредби по прашањата од народ-
ното стопанство, Владата ФНРЈ проиишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ЗАКЛУЧУЕЊЕ ДОГОВОРИ ВО СТОПАН-
Ш Ш 1 " 

Член 1 
Државниве стопански претпријатија и установи, 

кои што имаат имотна правна самостојност и оддел-
на пресметка на приходот и расходот, се должни да 
заклучат договори за сите работи кои што произ-
лег?ат^ било од меѓусебни односи, било од односот 
со трети лица, по прописите од оваа уредба и пра-
вилниците кои што ке бидат донесени врз основа на 
оваа уредба. 

Член 2 
Спогодбите кои што произлезат од договорите 

заклучени по прописите на оваа уредба и правилни-
ците »Лаат оила на грагјанско-пр авни обвези. 
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Член 3 
Договорните странки се должни строго да се 

придржуат на договорните обвези. 
Странките се ослободуат од договорните обвези 

само заради дејство на повисока сила. Како повисока 
сила ке се смета, покрај природните (елементарните) 
собитија кои шхо не се' цредвидат во МО-
МЕНТОТ на' заклучуењето"* договорот и кои што го 
спречиле неговото извршуење, уште и: 

а) ако извршуеи^то на договорот е било услове-
но со увоз на сцрошБЦ или стока од иностранству, 
мој што изостанал" заради објективни тешкотии; 

б) ако извршуењето на договорот е оневозможе-
но со мерките од општа природа кои што ги донеле 
државните органи во вршењето на својата надлеж-
ност. 

Член 4 
ДР4УШШО.х..€Дужбеии1С со чи|а вина ке биде про-

узрокуена на претпријатие- бидо каква штета при 
закдучуењето и извршуењето на договорот (плакја-
ње К'0нвен1цио'нална казна, плакјање камата, нак-
нада штета и др.) е должен да ја надокнади штетата 
н,а односното претпријатие спрема степенот на сво-
јата вина. 

Дисциплинската и кривичната одговорност на та-
ков службеник се одредуе по п о с т о е в т е прописи. 

Член 5 
Споровите ш и што ке настанат од договорите 

*мегЈу државните стопански претпријатија 
ке се решавааЈ. со државна арбитража.. 

Споровите кои што ке настанат мену државните 
стопански претпријатија од една страна и коопера-
ции, ^операциски или приватни стопански претпри-
јатија, приватни физички или правни лица од друга 
страна, доколку не е договорена државната арбитра-
жа, ке'ги решаваат надлежните^ЅШШ-

Член 6 
Се овластуе Претседателот на Стопанскиот совет 

на Владата ФНРЈ да со одделни правилници пропи-
шав правила и услови за заклучување поедини вилеви 
на договори. 

Член 7 

Се овластуе Претседателот на Стопанскиот совет 
на Владата ФНРЈ да доне су е објаснуења и напатстви-
ја потребни за примена на оваа уредба. 

Член 8 
Владите на народните републики можат во случај 

на потреба да донесат прописи за заклучуење дого-
вори за мешовити претпријатија од локално значење, 
претпоијатг \ • под секгл :тор и под управа на држав-
ните органи макар по кој основ. 

Член 9 
Оваа уредба влепус во сила осмиот ден по пбја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија1'. 

16 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

724. 
На основа члу^Законот за овластуењето На Вла* 

дата ФНРЈ за^Ѓнееуење уредби по прашањата од 
народното стсјрГнство, по предлог на Министерот на 
надворешнаЈ(г трговија, Владата ФНРЈ пропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ТРГОВИНСКАТА КОМОРА ФНРЈ 

I Општи одредби 

Член 1 
Со цел на унапредуење економските, а првен-

ствено трговинските врски н,а Федеративна Народна 
Република Југославија со иностранство се оснива 
Трговинска комора ФНРЈ со седиштето во Белград. 

Подрачјето на Трговинама комора ФНРЈ ја об-
вакј>а целокупна 1 а територија на Федеративна На-
родна Република Југославија. 

Трговинската комора ФНРЈ е правно лице. 

Член 2 
Задачата на Тргсвинската комора ФНРЈ е: 
а.) да воспостатуе и одржуе работни и друштвени 

врски со инострани трговски и други стопански ор-
ганизации; 

б) да соработуе на организирање меѓународни 
панаѓури на урнеци во земјата и да участвуе на ино-
страни панаѓури и изложби; 

в) да соработуе на пропагандата на надворешна-
та трговија на Федеративна Народна Република 
Југославија; и ' 

г) да врши други работи кои што ке и бидат 
доверени со поедини закони, уредби и правилници. 

Член 3 
Редовни членови на комората се претпријатија 

со седиште во Федеративна Народна Република Ју-
грславија, кои што вршат во поголем обем надворе-
шно-трговински работења, како и установи и орга-
низации кои што се директно заинтересирани за 
унапредуењето на надворешната трговија ФНРЈ. 

Одлуката за прием во членство ја донесуе прет-
седателството на комората по барање на претприја-
тието, установата односно организацијата. Против 
одлуката на претседателството за одбивање може 
да се поднесе жалба до советот на ко1мор<ата, а против 
одлуката на советот до собранието на комората, 
чијата одлука е конечна. 

Комората има почесни и дописни членови кои 
што ги избира собранието на комората по предлог 
на советот на комората. 

И Органи на комората 

Член 4 
Највисок орган на комората е собрание. Право на 

участие на собранието имаат сите редовни и почесни 
членови на комората. 

1-УДОБНОТО собрание се одржуе секоја календарска 
година на позив на советот на комората. Вонредното 
саикуење на собранието може да го бара советот на 
комората, Министерството на надворешната трговија 
ФНРЈ, надзорниот одбор на комората, или една 
третина на редовните членови на комората. 

Собранието донесуе статут на комората, план на 
работењето л годишна пресметка на приходите и 
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расходите, утврдуе годиш«« заклучни сметки; избира 
совет и надзорни одбор на (комората; и ја контро-
лира работата на советот и надзорниот одбор и го 
одзива советот и надзорниот одбор. 

Статутот на комората содржи поблиски одредби 
?а устројство™ и начинот на работењето на комо-
рата. Статутот го одобреле Министерот на надворе-
шната трговија ФНРЈ. 

Член 5 
Советот се состои од 30 членови кои што ги из-

бира собранието на три години од редот на редов-
ните членови на комората. Советот на Трговинската 
комора ФНРЈ раководи со целокупното работење на 
комората. 

Советот прима предлог на комориниот статут 
односно неговите измени и дополнуења, предлог на 
планот на работењето, предлог на годишната пре-
сметка на приходите и расходите, предлог на годишни-
те заклучни сметки кои што има да му се поднесат 
на собранието, го избира и одзовуе претседателство-
то на комората и генералниот секретар. 

Член 6 
Извршни орган на советот е претседателството, 

Претседателството се состои од претседател, двајца 
потпретседатели и три члена. Претседателството се 
избира на година дена. 

Претседателството заседава најмалку еднаш ме-
сечно. 

Претседателството особено е надлежно да ре-
шава за сите прашања кои што не спагјаат исклучи-
телно во надлежност на други органи на комората 
и да се грижи за извршуење одлуките на собранието 
и советот на комората. 

Член 7 
Претседателот је претставуе комората. Тој прет-

седава на собранието и на седниците на советот на 
претседателството, раководи со извршуењето на нив-
ните одлуки. Отсатниот или спречениот претседател 
го застапуе еден од потпретседателите. 

Актите на комората ги потпишуе претседателот 
и генералниот секретар. 

Член 8 
За вршењето на текукјите работи комората има 

своја администрација, со која што раководи гене-
ралниот секретар. 

Генералниот секретар е службеник на комората. 
Тој обвезно присаствуе на собранијата и седниците 
на советот и претседателството со право на сове-
тодавен глас. 

Член 9 
Надзорниот одбор се состои од пет членови кои 

што ги избира собранието на три години од редо-
вите на редовните членови, 

Надзорниот одбор се конституише сам изби-
рајќи од својата средина претседател, потпретседа-
тел и секретар. 

Надзорниот одбор врши надзор над материал-
ното и финансиското работење на комората. 

Член 10 
Општата контрола над законитото работење на 

комората ја врши Министерот на надворешната трго-
вија ФНРЈ. 

Министерот на надворешната трговија ФНРЈ 
може, во срок од 30 дена од денот на нивното до-
несуење, да обустави или укине секоја одлука на 
собранието, советот или претседателството на комо-
рата ако е противна па законите и на други прописи. 

Министерот на надворешната трговија ФНРЈ 
може да го распушти советот, претседателството и 

сите одбори на комората кога установи оти тие ра-
ботат противно на закон, уредба или статутот. Во 
тој случај нов избор на овие органи мора да се изм-
ериш најдалеку во срок од два месеца. 

III Приходи на комората 

Член 11 
Приходи на комората се: 
а) членски допринос (уписнина и членарина); 
б) такси за уверења и услуги кои што комората 

ги дава на интересентите; 
в) приходи од коморините установи, приредби и 

публикации; 
г) државни дотации. 
Годишната пресметка на приходите и расходите 

на комората, височината на членските доприноси и 
такси, како и годишните заклучни сметки ги одобруе. 
Министерот на надворешната трговија ФНРЈ во со« 
гласност со Министерот на финансиите ФНРЈ. 

IV НадЈ орешно-трговинска и поморска арбитража 

Член 12 
При Трговинската комора ФНРЈ можат да се 

оснуат надворешно-трговинска арбитража и помор-
ска арбитража. 

Член 1о 
Со надворешно-трговинската арбитража ке се ре-

шаваат спорови од трговинска природа кои што ке 
настанат од надворешно-трговинскиот промет на до-
машните организации, установи и претпријатија со 
инострани организации, установи и претпријатија, 

Со поморската арбитража ке се решаваат спорови 
кои што ке настанат во поморскиот промет со ино-
странство, како што се: извршуење на договор за 
поморски превоз; примена на поморските тарифи; 
осигурање пловни објекти и осигуруење теретот на 
превезените пловни објекти; агентурски работи во 
врска со трговијата на поморските превози, превоз 
извршен по теретница (коносман); награда за ука-
жана помошт на поморските пловни објекти едни на 
други; спорови настанати заради судар на помор-
ските пловни објекти; спорови заради штети нане-
сени од страна на поморски пловни објекти на луч-
ките и пристанишките постројки и други. 

Надворешно-трговинската арбитража и помор-
ската арбитража можат да ги решаваат споровите 
мегју странките само ако е писмено договорена нив-
ната надлежност. 

Член 14 
Одлуките на овие арбитражи, со кои што се ре-

шава спорот, имаат метју странките сила на право-
силни пресуди на домашните редовни судови и про-
тив нив нема место на жалба, 

Член 15 
Надворешно-трговинската арбитража и помор-

ската арбитража се состоат од претседател, потпрет-
седател и потребен број на постојани арбитри, кои 
што советот на комората ги поставуе секоја година 
одделно за надворешно-трговинската арбитража, а 
одделно за поморската арбитража. 

Споровите, како пред надворешно-трговинската 
така и пред поморската арбитража, ги решава совет 
од три члена во кого секоја од странките именуе по 
еден арбитер од редот на постојаните арбитри од 
оваа арбитража, а овие го и збир ат претседателот на 
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советот Во случај именованите арбитри да не се 
сложат во изборот на претседателот на советот, овој 

. го одреду« претседателот на надвор етно-трговине« а та 
односно поморската арбитража. 

Странките може да се договорат спорот да им 
го одлучи арбитер-поединец кого договорно ке го 
именуат. 

Член 16 

Постапката пред надворешно-трговинската одно-
сно поморската арбитража се започнуе по предлог 
на странката, која што истовремено го одредуе и 
својот арбитер. Во случај да другата странка на по-
зивот и во оставениот и срок не именуе свој арби-
тер, овој арбитер го одредуе претседателот на надво-
решно-трговинската односно поморската арбитража. 

Член 17 

На расправата пред арбитражниот совет стран-
ките односно нивните застапници, по правило треба 
да присаствуат. Во случај да една или обете странки 
изостанат од расправата, спорот може да се реши 
и во нивното отсаство. 

Член 18 

Потребните докази должни се да ги поднесат 
самите странки, но и арбитражниот совет може по 
сопствена инициатива да нареди изведуење на некои 
докази и да прибавуе мислења на стручњаци и вешти 
лица. 

Член 19 

Арбитражниот совет ги донесуе своите одлуки со 
мнозинство на гласови врз основа на проведената 
расправа, земаЈКји во оглед договор, трговински 
обичаи — узанси и законски прописи. 

Член 20 

Одлуките на арбитражните совети странките ги 
извршуат во одредениот срок. Во случај да стран-
ката не ја изврши одлуката, арбитражниот совет 
може, по предлог на другата странка, да одлучи за 
начинот и средствата на извршуењето. 

Државните органи надлежни за извршуењето на 
судските пресуди должни се да ги извршуат право-
силните одлуки на арбитражните совети. 

Член 21 

Поблиски одредби за устројството и постапката 
на овие арбитражи ке пропише за надворешно-тргов-
ската арбитража со одделен правилник Министерот 
на надворешната трговија ФНРЈ во согласност со 
Министерот на правосудието ФНРЈ, а за поморската 
арбитража уште и во согласност со Министерот на 
поморство™ ФНРЈ. 

V Завршни одредби 

Член 22 

По влечењето во сила на оваа уредба Министе-
рот на надворешната трговија ФНРЈ ке именуе ини-
циативен одбор на комората со задача најдалеку во 
срок од два месеца да свика оснивачка скупштина на 
комората, заради донесуење статут на комората, и 
избор на советот и надзорниот одбор. 

Член 23 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

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

16 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана 

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

Министер на надворешната трговија, 
инж. Никола Петрович, е. р. 

725. 
На основа членот 24 Законот за регулирање 

платниот промет со иностранство (Девизниот закон) 
и чл. 37 Законот за уредуење и работење на кре-
дитниот систем, издавам 

ЗА ОБВЕЗА НА ДОМАШНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
И УСТАНОВИ ДА Ш ЖШУРЏт"СТОКАТА КАЈ 

ДРЖАВНИОТ О С И ГУ РИТЕ ЛЕН ЗАВОД ФНРЈ 

Сите домашни претпријатија и установи било да 
извозу ат стока во иностранству или ја уво зу ат од 
пространство а преносот го вршат на свој ризик, 
можат стоката да ја осигурувал* само кај Државниот 
осигурителен завод ФНРЈ (ДОЗ). 

Во случај да осигуруењето на транспортот мора 
да се заклучи кај некое инострано осигурително 
друштво, ова може да се обави само преку Држав-
ниот осигурителен завод ФНРЈ, и тоа пз претход-
ното одобруење на Банковно-валутнотз одделење 
на Министерството на финансиите ФНРЈ. Ова одо-
брење го прибавуе Државниот осигурителен завод 
ФНРЈ. 

Непридржуењето кон оваа наредба се смета 
како девизен прекршај, казнив по Девизниот залези* 

VII бр. 25006 
9 декември 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујо&ич, е. р. 

726. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ФРАНКО И ПОРТО МАРКИ „НЕДЕЛА НА ЦРВЕ-
НИОТ КРСТ" 

Се одобруе штампање франко и порто марки 
„Недела на Црвениот крст" во вредност од по 0,50 
динари. Бојата н-а франко марката е светло браон, а 
на парто светло зелена. 

Цртежот на марките прикажу« од војната опу-
стошен предел. Во горниот дел на марката, при врвот 
над сликата, е испишан називот »а државата „Југо-
славија" во обете писмена. Во левиот горни угш е 
втиснат крстот во црвена боја, а под крстот е озна*к& 
на фр анка тур ата „0.50". На порто марката е испишан 
уште и зборот „порто", со кј ир и лид а во црвена боја 
и тоа под ознаката на крстот и франкатурата. 
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Франко марки е оштампано 8,000.000 парчиња, а 
порто марки 1,000.000 парчиња. 

Овие марки обвезао ке се лепат на ои ге поштан-
ски испрати за сето време траењето иа „Недела на 
Црвениот крст', која што за оваа година е одредена 
Од 1 до 7 јануари 1947 година заклучно. 

Марките ке се пуштат во течај на 1 јануари 1947 
година, а ке ги продаваат и употребуат сите пошти 
во државата до 7 Јануари 1947 година заклучно. 

М. бр. 28420 
13 декември 1946 година 

Белград 
Министер на поштите, 
др Драго Марушич, е. р. 

у к & з и 
У К А З 

На основа членот 74 точка 14 Уставот ФНРЈ, а 
џо ©река членот 7 Законот за Президиумот на Народ-
ната скупштина ФНРЈ, Претседателство го на Прези-
Диумот на Народната- скупштина на Федеративна На-
родна Република Југославија, по предлог од Претсе-
дателот на Владата ФНРЈ 

р е ш а в а 
да Министерот на финансиите на Владата ФНРЈ 

Сретена Жујович за време неговото бавење во ино-
јстранство го замену е Претседателот на Стопанскиот 
совет и Министерот на индустријата на Владата 
ФНРЈ Борис Кидрич. 

У. бр. 679 
16 декември 1946 година 

Белград 

Претседателство на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија 

С елф ет ар, Претседател, 
Миле Перуиичич, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

О Д Л И К О В А Н И ^ 
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 ком аиду ењ е и особени за-

кинути за народ стечени но текот на д ар одн оосло бо>-
јЦђнт елката борба одликуагг 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД И РЕД: 
мајори: Хинић М. Јово, Мандић Л. Јовица, Мили-

чевић Ђ. Ђоко, Миљуш С. Дане и Павичић Ј. Иван; 
капетани: Бараћ Миле, Башкот Ђ. Симо, Бере. 

ковић Л. Ђуро, Дивјак М. Стево, Добричић М. Пе-
ј|ар, Кезеле Ј. Славко, Колунђија П. Саво, Ковач М. 
Петар, Крећа А. Петар, Лалић И. Миле, Ливада Н. 
Павао, Локас М Анте, Мајсторовиќ М. Душан* 
Међул> Ј. Јосип, Микић С. Миле. Милетић Ј. Дани-
јел, Мишчевић А, Петар, Мишчевић П. Снио, Мом-

чиловић М. Раде, Наранчић Ј. Божо, Радука Ј. Том*, 
Рајчевић М. Душан, Рибић А. Петар. Секуловић М. 
Бранислав, Смиљанић Танасија, Шијан П. Драган, 
Васиљевић Ђ. Никола и Зорица Александар, 

поручници Аралица С. Дане, Бешире<вић Ј. Мица, 
Бибић И. Никола, Блануша Ђ. Марко, Бољковац Н. 
Драгутин, Борић Ј. Никола, Босанац Р. Мирко, 
Бркић Д Милан, Црногорац И Илија, Цветичанин 
И. Стојан, Цвијановић И. Петар, Цвитан Т. Никола, 
Добројевић М. Бранко, Дракула С. Никола, Кне-
жевић Д. Никица, Кончар М. Милош. Краиновић Ј. 
Милан, Кривокућа М. Михајло, Кућан Л Рудолф, 
Матић Б. Вукашин, Мажибрада Ј Мирко, Мендеш 
М. Давор, Медић Ј. Дане. Милковић И. Ђуро, Ми-
лојевић М. Бранко, Мирић Б. Илија, Мрђа С. Божо, 
Мркић М. Драган, Наранчић С. Симо, Његован Д. 
Миле, Плећаш Љубица, Влаисављевић М. Богдан, 
Војновић Н. Маркз, Вујиновћ Р. Никола, Буњак Ј. 
Јово и Загорчић А. Мустафа; 

потпоручници: Јеловац М. Милан, Крањовић П. 
Милка, Рашета Д. Мане. Рашета М. Никола, Узелац 
Ђ. Дане, Заклан М. Никола и Жигић П. Раде; 

заставници: Дрље М. Анте, Момић М. Љубан и 
Наранчић Р. Никола; 

Бајић О. Јоцо, Царев Р. Анте, Јанковић М. Ран* 
ко, Вејновић Невенка, Веселица Ј. Јозо, Војковић М, 
Бошко, Вранешевић С. Стојан; 

ст. водник Вукота С. Мара; 
Вујић С. Никола; 

борци: Цетинић-Туњар Ф. Динко, Цетинић ЕС 
Франко, Цетинић И. Иван И Новак М, Владимир. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
мајор Мандић Л. Јовица; 
капетан Слијепчевић И. Перо; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
капетани: Црнобори Б, Владо, Комленац Л. 

Обрад, Кребер И Стјепан. Кркаћ Г Стево, Ловрић 
А. Звонко, Магић И. Иван, Марић В. Грга, Милхо-
фер Д, Драгутин и Вујашковић И. Јанко; 

поручници: Бегановић Б. Хамдо, Бјелаковић И. 
Ранко, Блануша С. Јовз, Блажевић Ф. Артур, Чан* 
ковић Д. Ђуро, Чаушић И. Борислав, Чирић Г. Сте-
во, Ћосић М. Илија, Даничић М. Владимир, Дејанов 
вић Н. Милић, Детелић М. Иван, Детелић И. Мато, 
Ђурић И. Фрањо, Јеличић Т. Динко, Келиш Стјепан, 
Кликовац Ђорђе, Кнежевић Д. Никзла-Драгоја, Ко* 
басић Т. Стјепан, Крњаић О. Милан, Лазаревић М. 
Димитрије, Мајстор овић Ч. Младен, Маљковић Д. 
Душан, Марчетић М. Мане, Марић Ј, Бране, Марко-

водници: Басара М. Милош, Видић М. СтоЈан и 
вић Д. Стеван, Медић Б. Петар, Милеуснић Ј. Мићо, 
Мирић Б. Раде, Пленча Н. Радомир, Рендулић М« 
Марко, Шабгтовић М. Раде, Шпрљан В. Ивица, 
Шушњар М. Милева, Трбојевић Ј. Марко, Тркуља Р< 
Душан, Валковић А. Лука, Вавруш Ј. Стјепан, Вје-
штица Ђ, Дано. Влаисављевић Д. Ђујо, Вукић С* 
Игњац и Жупанић Д. Ђуро; 

потпоручник: Богдан М. Мане, Божанић Ф« 
Јаков, Царевић Д. Милан, Црнобрња М. Божо, Чур. 
чић К. Јован, Дежмаљ М, Ловро, Добрић Т. Славко, 
Дучић Б. Иван, Ђукић М, Лазар, Јармек А. Иван, 
Лолић Л. Марко, Јовановић М. Радивоје, Клашња Б. 
Илија, Кљајић М, Милан, Кнежевић С. Мирко, Кор« 
дић Р. Милан, Кордун А. Драго, Косановић И. Ми-
лан, Кошћак Т. Стјепан, Кубет Г. Стеван, Куловиќ 
С. Милан, Кунстл Ф. Фрањо, Кунштић А. Људевит, 
Ла по в Н. Никола, Лончар Ф. Иван, Маковица Б. Јон 
сип, Машуловић С. Никола, Матијевић А. Ђуро, 
[Мавровић С. Томо Милан Ј. Мирко, Миљеновић С. 
Илија, Першан » и ћ П Мартин, Петрић И. Максо* 
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Сљепчевић Б, Милош, Тркуља И. Јово, Ведрина П. 
Звонко, Вујовић Л Војо, Вукаловић Н. Лука, Заклан 
С. Исо и Зјачић М. Гецо; 

заставници: Адамовић П. Мирко, Арлов С. Стево, 
Барешић Ј. Милош, Бјелобаба Г. Мирко, Блануша Н. 
Јово, Чубретовић-Бебић Ј, Недељка, Чубретовић Ј. 
Вељко, Чубрило М. Илија, Добросављевић М. Ђорђе, 
Достичић С. Гојко, Каменовић А. Иве, Каназир Д. 
Никола, Кнежевић С. Јово, Корунић М. Стјепан, Ко-
вачевић С. Ибро, Лукин И. Иве, Лончарић П. Анкица, 
Малнар С. Иван, Микашиновић С. Милош, Милић Ј. 
Мирослав, Миловић Д. Милан, Миљковић Н. Милан, 
Мирошевић А. Анте, Мршић А. Томислав, Радошевић 
М. Јово, Ристић М. Љубиша, Шепа Ђ. Никола, То-
мић М. Иван, Тришић Љ. Драгиша, Васић С. Живо-
јин, Влаисављевић С. Вељко, Вулетић Ј. Никола и 
Зечевић М. Владимир; 

Бајић П. Гојко, Бероња С, Милан, Босна Ј. Олга, 
Ћуић Милица, Детрња М. Душан, Добрић Б, Јосип, 
Драгојевић Ј. Јосип, Душек Ј. Фрањо, Калевић Ј. 
Мијо, Калебић П. Роко, Кларић Ш. Дује, Кнел<<:вић 
Д. Јелена, Колунџић Н. Мане, Комненовић ч. Иво, 
Ковачев И. Јозо, Кукић Т. Душан, Лалић Ђ, Бог-
дан, Лалић Ш. Марија, Љуппин^ О, Ђуро Мајковић 
А. Тонко, Михатовић П. Тугомир, Мирочевић Ја* 
ков, Мише Ј, Иван, Митар И. Божо, Момчиловић Н, 
Јелка, Мустић А, Жанко, Муштра М. Мијо, Павић 
Д. Владимир, Поповић П. Радмила, Ручинић М„ Ду-
шан-Никола, Штековић Д, Мишо, Шушњарац Ј, Ми-
лан, Варга С, Драгутин и Заниновић Ј. Јуре, 

сг, водници: Бајић Ч. Манојло, Бањанин Д, Ми-
ћо, Батинић М. Стево, Бига Д, Душанка, Бјелановић 
С. ВУЈО, Болић Ђ. ИЛИЈО,* Босић К. Душан, Бошњак 
М. Душан, Божичковић Д. Раде, Чачић П. Милан, 
Добрица П, Ђорђе, Докић Ђ. Милан, Дошеновић М. 
Дамјан, Драгосавац Н. Милан, Ерор В. Стеван, Гр-
бић М. Славко, Јаковац М. Јуре, Јовановић И. Иван, 
Јовић М, Бранко, Јуришић Н. Ђуро, Кењало М. Јо-
ван, Кајић Ш. Душко, Каталинић А. Јосип, Клајић 
А. Јандрија, Кљајић И. Миланко, Комадина С. Васо, 
Кораћ И. Владо, Крањчец М. Валентин, Кукић С. 
Мирко, Латин А. Мијо, Лазић М Дане, Лемачћ М. 
Душанка, Леринц Ј. Стјепан, Левак Ф Фрањо, Лон-
чаревић А, Фердо, Лукић В. Гојко, Љубовић В. Раде, 
Маричин А, Павле, Марјановић С. Милан, Мексино-
вић С Недељко, Михајловић М. Симо, Милашино-
вић И. Ми Јар , Модрушан И. Јосип, Мрђа Ђурађ, 
Муштра М Филип, Радмировић Ђ. Никола, Радоше-
вић Рале, Рапаић В. Никола, Репац Н Мојсије, Рон-
че!.^ Никола, Трбојевић Н Саво, Турк Ј, Ив чи, 
Вралсрчић 11. Антун, Вујенић М. Јово, Вулама М. 
Стјепан, Жестић И. Мица и Живковић С. Љубоја; 

водници: Алинчић Ђ. Миле, Анушић Т. Ђуро, 
Бајевић А. Велимир, Бакиш В Јован, Балаћ С Миле, 
Баришић П. Војислав, Барковић И. Ева, Бига М, Пе-
тар, Бјелић Д Ђуро, Бјеливук М. Миле, Божичапин 
Р Радован, Цирк Ј. Мишко, Црнобрња Н. Саво, Цви-
јан-»нил II. Дацо, Докмановић II Дукић Т, 
Јово, Јаворина М. Стево, Јурешић И Мирко, Клеш-
ћић ,Ј Јосип, Кнежевић С. Бошко, Костанић М. Ба-
риша, Ковач Д. Ловро, Ковач Т, Милан, Ковачић И. 
Ђуро, Кукос М, Мато, Лацковић А, Јозо, Лежаић В. 
Раде, Ловре М, Мијо, Марић И. Душан, Маринковић 
М. Анка, Михелић М. Фрањо, Милиновић М. Стево, 
Мирић Н Јосо, Мушкиња Р, Илија, Мутабџић М. 
Саво, Рајчевић Ђ, Стеван, Радаковић К Петар, Ро-
мих И. Јосип, Рудеж М Душан, Тркуља Ђ. Мило, 
Тркуља М. Раде, Тртица П Стево, Тубић М Роса 
и Војводић Г, Петар; 

мл, водници: Бален Ј. Милан, Бијелић Д. Ђуро, 
Бодеграјац Ј Миле, Богојевић М, Лазо, Богуновић 
П. Јовица, Болић Б. Стево, Бошњак Б. Паво, Божић 
М. Данијел, Девчић А. Ђуро, Дмитровић Ј, Бранко, 
Дмитровић Н. Дмитар, Дотлић Р. Петар, Драгојевић 
С, Бранко, Дреновац С. Ранко, Дринић Н. Милан, 
*Бурас М. Блаж, Џодан Ј. Гојко, Јеремић С. Дамјан, 

Којчиновић В. Савинка, Коларић Ђ. Иван, Косиер 
Ј. Стево, Ковачевић Ј. Лазар, Кумпаре Ј. Мирко, Љи< 
љак М. Милан, Мариновић И. Максим, Марковић Љ 
Јово, Маширељић В. Лазо, Матак И. Перо, Медић 
Н. Драган, Опалић СтоЈан, Поповић И. Мика, Прејел 
А. Владо, Раднић М. Миле, Рапајић М. Бајо, Рашета 
М. Дане, Рикановић С. Стево, Рудан М. Никола, Вар-* 
ница М. Радивој, Врачар С. Драган, Заставниковић 
М, Душан и Зубић П. Славко; 

десетари: Дмитровић Л. Мићан, Думановић Ђ. 
Миле, Јанчетић Г1. Маријан, Лазић П. Лазар, ЈГешаја 
Ј, Владо, Макивић Н. Бранко, Мркобрат М. Милош, 
Влаисављевић И. Јово, Воиновић С, Љубан, Вујић 
Л. Стево и Зорић Б. Бошко; 

борци: Антонић Ј. Остоја, Атијас Ј. Давид, Бе-
рић К. Саво, Бертонцељ М. Јосип, Бијелић П. Стево, 
Бонифачић И. Емилија, Боројевић Л. Саво, Босанац 
Ј. Божо, Босанац Б. Петар, Босанчић А. Адам, Божи-
новић Ф. Антун, Цебало М. Кузма, Цикић П. Га-
бријел, Ча чић Ф. Матија, Додовић И. Јаков, Дмитрић 
Р. Владо, Добро Л Никола. Додик М. Миле, Доланац 
С Малиша, Драгичевић Ј. Милан, Драгојевић Н. 
Иван, Јузбашић А Јосип, Каленић С. Милан, Капор 
Ф. Анте, Кариновић Ђ. Милева, Катић Б. Дане, Ка-
тић Ј. Јосо, Казанац С. Владо, Клајић П, Стево, 
Кларић П. Иван, Класнетић Б, Каменко, Клашња М. 
Буде, Кнежевић М. Љубан, Књегињић С. Петар, Кор-
дић С. Душан, Королија М, Тоде. Косијер Г. Стево, 
Кошутић Н. Илија, Котораш М. Анте, Ковач Ј. Мар-
тин, Ковачевић Т. Анте, Козлина Ц. Мирко, Кожул 
С. Марко, Краиновић М. Драган, Крајновић С. Стан-
ко, Краљић И. Андрија, Кратки М. Милан, Крилетић 
A. Иван, Крнета Д. Никола, Кртинић М, Илија, Кру-
хак В. Даница, Карушек С. Иван, Кучековић Ф Перо, 
Кукић М. Симо и Кузманић М. Анђелко: 

борци: Лаличић П. Блажо, Лемаић И, Мићо, Ли-
повац Ј. Фрањо, Мађерчић А. Ђуро, Маглић Ј. Не-
ђељко, Максић Стеван, Мандић М. Лела, Мандић Н. 
Невенка, Матић С. Саво, Матијашевић М. Маринко, 
Матковић Д, Динко, Матутиновић М, Вељко, Миха-
љевић В. Гавро, Милашиновић С Јован, Милетић П. 
Драго, Милошевић И. Давор, Миловић М. Јово, Мла-
ђен Р, Мирко, Мркоњић М. Павао, Муфардин С. 
Мартин, Муштра Н. Иван, Ненадовић В. Петар, Но-
ваковић Л. Никола, Панџа С. Мићо, Пан Г Јосип, 
Павковић Б, Бранко, Петровић Ј Катица, Пилица В. 
Драго, Поповић М. Смиља, Радановић П, Душан, 
Раден А. Здравко, Дадмиловић С, Петар, Рафај С. 
Јурај, Шкорић А Чедомир, Штаковић М. Милан, 
Штековић Л. Душан, Ивековић Л, Лука, Штековић 
B, Љубан, Штрбац С. Душан, Шустер М, Јосип, То-
доровић С. Здравко и Узур Т. Младен; 

борци: Варичак П. Богдан, Василевић А. Крста, 
Важић Ј. Божица, Вињарски М. Јосип, Влаисављевић 
Б, Буде, Влајић Л. Никола, Војновић С. Јово, Вра-
нешевић Л. Душан, Врховац Ђ. Бранко, Вујаклија 
Ј. Стево, Вујасин М. Драган, Вујић М, Илија, Вуко-
јевић С. Перо, Вукмановић С Стево, Вуковић И. 
Иван, Зеиилагић М, Ибрахим, Зоретић Д Никола, 
Зудић И. Херман, Жарковић Т. Гојко, Жарковић Д. 
Крста, Жупан В. Јанко, Шабић М. Маријан, Шантић 
М, Јосо, Шеман-Грејача И. Антон, Шепаровић-Бур-
ћина М. Иван, Шеман И. Иван, Шепаровић Ф, Марин, 
Шепаровић-Мажин К. Петар и Страднот И, Иван, 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 

заставник Никитовић Д, Небојша; 
водник Војводић Н0 Ђорђе, 

Бр. 412 
9 август 1946 година 

Белград 

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



Петок, 20 декември 1946 СЛУЖБЕН ЛИСТ ђроЈ 103 —; Страва 1389 

ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
за умешност во командуење, покажана храброст 

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

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 

капетани: Габрић С Лазо, Павловић-Бакић Р. 
Мићан и Старчевић *М. Фране; 

поручници: Ђуић М, Бранко и Војновић М. Ни-
кола; 

капетан Ћурувија Милош; 
поручник Хаџиселимовић Нијаз, 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА Ш РЕД: 

капетани: Ковачевић А, Алојз и Мацура С. Дми-
тар. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 

капетани: Кнежевић Ш. Јосип и Старчевић М. 
Фране, 

поручници: Азаповић Г. Петар, Бреберина С. 
Бранко, Гргурић И Јосип, Грудић М. Божо, Ивко-
вић Р, Милан, Капетанови^! Р, душан, Кљаковић-
Гашпић К. Марин, Корбар Ј. Јосип, Крагуљац М. 
Симо, Кривокућа М Бранко, Куповец Ј. Иван, Малић 
Ђ. Милић, Маравић Д Ђуро, Мраовић Р. Душан, 
Мрвош П, Божо, Пађан М. Перо, Паић П. Петар, 
Пр ут ин ић С. Марко, Рајачић Б. ГОЈКО, Сабљак И, 
Стјепан, Срнец А. Иван, Шијан Н. Милан, Штрукељ 
Т.'Анте, Трујић М. Владо и Вујасиновић А. Перо; 

потпоручници: Чормаковић С. Милош, Диклић 
Р. Петар, Клипа М. Раде, Кукић Ђ. Драган. Орлић 
М, Мане, Радовић Н. Јандре и Рађеновић Ђ. Душан; 

заставници: Бига Ј. Богдан, Чачић Ј. Миле, Ду-
дуковић М. Ђуро, 1 раора К. Илија, Гвозденовић С. 
Раде, Каран М. Никола, Кнежевић Н. Дане, Љепо-
вић М. Урош, Малић Б. Бошко, Милојевић Г. Све-
тозар, Палчиновић Ф. Ибрахим, Растовац Ђ. Милу-
тин, Рудан Н. Милић, Шкорић Н. Стеван и Златар 
М, Максим; 

ст, водници' Банда Г. Михајло, Баришић М. Ма-
то, Батало Ђ. Душан, Бунчић И. Никола, Бутковић 
Ј. Фрањо, Белић Ј. Никола, Генераловић С. Бранко, 
Хајдуковић Н. Мирко, Јакшић Б. Вучета, Јанус Л. 
Милош, Јураса Б. Никола, Клиска С. Вукашин, Ку-
рузовић Д. Раде, Кузмић М. Станко, Медић Р, Стево, 
Мирковић Д. Стево, Морић М. Крсто, Никшић Н. 
Гојко, Подкоњак Р. Миле, РаЈшић В Бранко, Реса-
новић Д. Љубан, Рудан Н. Петар, Савић Т, Мило-
рад, Шиме Морић Мијата, Тепавац Н. Илија, Тома-
шевић Т. Душан, Вукас Ђ, Милета и Игањер И. Јо-
сип; 

водници: Блажевић Ђ. Гојко, Богдановић М. Ду-
шан, Ћорда С. Јанко, Радошевић М. Дане и Савић 
Р. Бранко; 

мл, водници: Божић С. Илија и Јурјевић М. 
Ранко; 

борци: Дуду ковић Т. Јосо, Грозданић Н. Лука, 
Кослица И. Мићо, Ловрић Ђ. Ђуро, Полимац Н. Ми-
ле, Вукелић Ј, Душан и Бастајић Б. Никола; 

Бионда А. Јосип, Бјеливук Л. Никола, Блануша 
В Миле, Царевић Ђ. Матија, Ђурић М. Драган, Трго-

вац И. Васо, Гверин Б. Ђина, Халовања М. Бранко, 
Ивковић В. Перо, Јањанин М. Никола, Јапунџић Ђ. 
Никола, Јурчић Ф. Миле, Кланац П. Шиме, Кнеже-
вић Р. Ђорђе, Кнежевић Н. Стево, Лабус В. Мићо, 
Лукач Ђ. Милан, Лусавец Ј. Мирко, Мацут Г. Јанко, 
Марас Ј, Милан, Машић С. Никола-Маша, Миличић 
М, Јозе, Мишћевић Н. Душан, Ожеговић И. Драго, 
Павић М. Душан, Сурла Д. Мане, Шекета М. Ан^ 
дрија, Штрбац Н. Мирко, Штуљић Ђ. Дане, Швори-
нић Т. Маријан, Томашевић М. Илија и Жнидарец 
Ж, Фране; 

капетан Ћурувија Милош. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 

поручници: Мацан С. Стјепана, Прерадовић Л. 
Милован и Жунић М. Јанка; 

потпоручник: Бодловић Н. Милан и Вишњић Д. 
Илија; 

заставници: Карамарковић И. Милован, Матије-
вић М. Милић, Рудан С. Симо и Сабљаковић К, Дер-
виш, 

ст. водници: Бјелић М. Михајло, Божичевић С. 
Иван, Брадач П. Стјепан, Гуштин Ф. Јосип, Хопин-
ски С. Петар, Корир Г. Гнатија, Кривокућа Ђ. Васо, 
Милосављевић С. Никола, Плећко А, Милан, Рада-
ковић Ј, Јово, Рађеновић Л. Душан и Ролић К. Ми-
лан; 

водници: Цветко Ј. Мирослав, Хлад Ф. Јосип, 
Остоић И. Саво и Познић Ж. Петар; 

мл. водници: Иванковић М, Симо, Кривокућа Ј. 
Ђуро и Вујањић В, Спасоје; 

десетар Медаковић Ђ. Мићо; 
борци: Античевић Ј. Томислав, Барбир Ј. Милан, 

Даниловац М. Раде, Хрговић Ф. .Фрањо, Латас Г. 
Мане, Матузалем Ј Мато, Михановић М. Иван, Ми-
љановић Д. Раде, Рапаић С, Јово, Росић М, Петар, 
Стојаковић Р, Мирко и Трбојевић М, Раде; 

Бјелић Л. Сако, Дукић Д, Милош, Мецут Ђ. 
Милош, Мандић Ј. Божо, Мавра А, Анта, Пољак Ф. 
Јакоб, Рудец П. Алојз и Шумулија А, Милош. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

заставници: Ђурђевић С. Никола, Сучевић С. Ни-
кола и ТрбЈЈевић Р. Милан; 

ст. водници: Југбаша С, Перо, Вујановић М. 
Станко и Вукелић Д. Јанко; 

водници: Беговић М, Симо и Пилиповић Л. Миле; 
мл, водници: Мештровић А, Ловриќ, Милић Н. 

Павао, Милишевић М, Михајло, Мутић М Милан, 
Пашић Б. Лазо и Витос Р. Петар; 

десетари: Арсенић С, Радосав и Јадранић Ф, Ми-
љенко; 

борци: Бешир Р, Миле, Бјелобрк Н. Јово, Боби-
нац П. Крешо, Божић Т, Тешо, Црнковић П, Милан, 
Црвић М, Јанко, Ђелалегић Б. Мехо, Џ иан Ј Лане, 
Јајић Р, Јован, Јосиповић А, Веселин, Колунђија М. 
Душан, Косановић М, Никола, Крајачић С. Милутин, 
Кунић М, Драгићев, Мацут Л. Милан, Мачешић М. 
Петар, Медаковић Г. Раде, Метикош Ж, Стеванов, 
Милошевић Р, Михајло, Рестович М. Анте, Скакеља 
Ј. Стјепан, Стојанац М. Мирко, Вукелић Р. Милан и 
Жалац П, Марко; 

Алексић М. Никола, Цвијетичанин С. Теодор, 
Чанак С. Никола, Ћосић К. Миле, Давидовић М, Дра~ 
тић, Долачки Ј, Јосип, Гатара А, Ивица, Иванишевић 
М. Ђуро, Косић М. Никола, Маринковић Р. Милош, 
Момчиловић Ј. Драгић, Мркаљ Б. Мирко, Мрмић А. 
Никола, Павич Н Драгутин, Перенчевић Н. Станко, 
Перић М. Александар, Кнежевић Р. Никола, Пешкир 
Д. Милан, Пешут Р. Илија, Ружић Н Никола, Вит-
ковић Н. Мирко и Занки А, Фрањо. 
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СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
десетар Очић М. Љубомир; 
борац Ивековић В, Иван 

Бр, 417 
9 август 1946 година 

Белград 
Секретар Претседател, 

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

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
за умешност ао командуење, покажана храброст, 

(осведочена работа на остварење братството и 
;единството на нашите народи и особени заслуги 
За народ стечени во текот на народноослободител-
ната борба да са одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД I РЕД: 
пот пукови ик Новковић Ј. Момчило. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД: 
потпуковник Рандић Иван-Никола, 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
потпуковници: Икица М. Младен, Јеглић Р. Ос-

кар, Прошић П, Владо, Срзић Ш. Никола, Томшић 
Ј. Јанез и Вулин Ш Иван; 

мајори: Кобел И, Виктор, Кремзир А. др Ернест, 
Палавершић Ј. Анте и Пуришић Ф, Иво; 

капетани: Антић Л, Динко, Боска Л. Миле, Ер-
цег А, Иван, Га1ић В. Иво, Грубић Г, Александар, 
Котораш П Динко, Леонтић Б. Крунослав, Мас,та-
рели Ф Вељко, Мезга М. Ернест, Мишили Ј. Јурај* 
Моћи Милат Ф. Вицко, Одрљин С. Јаков, Пеко А. 
Петар, Ранковић С. Милан, Рајић А. Петар, Рокић 
Л. Гојко, Сан [ини Ј. Звонимир, Сажунић С. Бранко, 
Синовчић Т. Виктор, Скрачић А. Милан, Штук Ш. 
Стјепко, Вранчић Ч Мирослав и Златар Ј, Тихомир; 

поручник Губерина А. Марко. 
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 

мајори: Грубелић А. Јосип, Ку реа, р В. Крсто, 
Станчић Н, Мате, туркало М. Динко и Живковић Т. 
Драго. 

С О О Р Д Е Н П А Р Т И З А Н С К А З В Е З Д А Ш Р Е Д : 
иотпуковник ЗИМОВИЈВ Т. Вања; 
мајор Чулић М. Хрвоје; 
капетани: Бл анковић Р, Анте, Гргес И. Анте, 

Леонић Е. Крунослав, Милат Ф. Вицко, Пеко А. Пе-
тар. Ра делић И ап имир, Ратковић В, Раде и 
Тишма Ј. Милан, 

поручници: Комленац П. Милан и Пањевић М. 
Душан, 
! СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 

мајор Лапчевић Д̂  Предраг; 
капетани; Брадачић Г, Љубо и Векарић В. 

Стјепан; 
поручник Струјић Л. Анте; 
пзтпоручници: Бритвић М, Радослав, Козми А. 

Винко, Мерхар С. Роман и Зуанић Б. Лука; 
заставници: Брковић М. Мате, Матанић Ј. Јосип 

и Стошић. Л. Марти.-:; 
мл. водник Филипић К. Зорко; 
борац Кузманић П, Анте; 
Драгичевић Ј Никола, Сервентић Д. Франо, Ср-

зић Ш. Дане и Тадић М. Иван. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
десетар Балин И. Јоса; 

борац Абовић П. Мијо; 
Дековић Б. Свето, Гашпарини К. Мато, Грнчар 

Ф. Јосип, Ивовић И. Трипо, Кержан Ф. Рудолф, Мар-
ковић Ј. Матз, Петковић Т. Марко, Синдик Ђ. Пе-
тар и Сјепчевић А, Нико. 

Бр. 418 
14 август 1946 година 

Белград 
Секретар Претседател, 

М. Перу ничим, с р . др И, Рибар; р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
за умешност во командуење, покажана храброст, 

осведочена рубела на остварење братството и 
единството на нашите народи и особени заслуги 
за народ стечени во текот на народноослободител-
ната борба да са одлижуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
мајори: Анић Б. Јурај, Баић Б. Душан, Кнеже, 

вић Ирина-Ковањков, Латиновић Л. Гојко, Милидра-
говић Ј. Петар, Папо др Г. Роза и Радованозић Љ. 
Милан; 

капетани: Адамовић Л. Митар, Басара М. Нико-
ла^ Бегалец М. Бранко, Дика М. Мато, Дотлић П. 
Петар, Дрча М, Петар, Голубовић М. Јован, Гошовић 
А. Радомир, Грозданић В. Крсто, Грубишић Ђ. Сте-
во, Јоксимовић А Милан, Јовић И. Јован, Калајџић 
С. Марко, Љеповић М. Миле, Мандић Н. Стево, Мар-
јановић К. Ђорђе, Михајловић М. Љубомир, Миха-
лић Л. Стјепан, Морић Ј. Бранимир, Мунитић М. 
Анте, Недић М. Бранко, Ненезић С. Љубомир, 
Осреткар И. Карл, Биљем И. Перда«, Радишић О. 
Војислав, Стевановић П. Милан, Шишак Ф. Петар, 
Шкрбић М. Јовица. Велимировић М. Илија, Вучко-
вић М. Стево и Вукобратовић Ђ, Душан; 

поручници: Басарић М. Милан, Буразер М. Пе-
тар, Чубровић Р Манојло, Ћирковић М. Душан, 
Ћосић Ј. Радован, Иванчић А. Стјепан, Колунџија 
Ђ. Драго, Маљковић Ј. Никола, Обрадовић М. Ду-
шан и Шћенановић П, Вукосава. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО И РЕД: 
мајори: Баги Ђ. Мартин и Ђукић М. Предраг; 
капетани: Дакић С. Радован, Мандић Б. Бранко 

и Радојевић П. Бранко. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА Ш РЕД: 
мајори: Антонић Ј. Миховил, Бајић Д. Ђуро, 

* Дуловић Ј, 1ПЈШКО И Кољеншић Л. Владо. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
ст. водник Ђорђевић Ж. Бранислав; 
борци: Манић В. Драгољуб, Глишић М. Воји-

слав, Тркуља М. Милан, Винце Ј. Иван, Конц Г. 
Фрањо, Буловић Милосава, Радуловић М. Милан, 
Којић Ж. Здравка, Мартиновић Н. Љубомир, Пав-
ловић Б. Александар, Бождар Н. Бранко, Ђорђевић 
К. Ћира, Поповић Ж, Миљко, Ракић Н. Драгољуб, 
Дацић-Ћерковић И. Марија, Манојловић Ј. Јован, 
Ћироки С. Михаило, Томић Љ. Драган, Вујачић Д 

"Миљан, Влајчић Б. Бошко, Перовић Н. Иван, Пе-
тровић Р. Душа« и Јовановић М. Љубомир. 

Бр. 424 
19 август 1946 година 

Белград 
Секретар Претседател, 

М. ГТеруничич, с. р. др И. Рибар; с. р. 
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ПРЕЗИДИУМ ОТ 

на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 
р е ш и л 

за умешност во команду ењ е, покажана храброст 
и особени заслуги за народ стечени во текот на 
народноослободителната борба да се одликуат 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА И РЕД: 
потпуковник Матковић К. Мирко, 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
капетани: Бараћ П. Миле, Батар С. Милан, Буква 

М. Петар, Курчубић Ј, Бранко и Зулан А. Звонимир; 
поручник Дрча Д. Бежо, 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА Ш РЕД: 
капетани: Ивановић Ђ. Милош и Томашевић В. 

Миле; 
поручник Карић Ђ. Душан; 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
потпуковник Матковић К. Мирко; 
мајор Грбовић М. Крај мир; 
капетани: Абрамовић Б. Петар, Баничевић А 

Јован, Батиловић Ј. Боанко, Батар С Милан, Брајовић 
П Радисав, Буква М. Петар, Добрић Г. Петар, Илић 
Н. Милош, Јањушевић Р. Данило, Јововић М. Лука, 
Машковић С. Маријан, Мунижаба Т. Илија, Наран-
чић П. Милан, Поповић А. Новица, Продановић И. 
Ђока, Шапоња П. Милутин, Зековић Т, Илија и По-
повић Раденко; 

поручници: Бјелић С. Ђуро, Ђурић Н. Борисав, 
Ђурић П Бошко, Кнежевић Ј. Вучета, Косановић М. 
Петар, Маринковић И. Мато, Матијевић Н. Станко, 
Мићуновић Т. Милутин, Милошевић Т. Момчило, Ми-
љевић И. Јово, Мраовић С. Стево, Ракита Л. Дра-
гомир, Родић М. Драго, Самолов Ђ, Милан, Сими-
ћевић Ш. Борис, Шошкић И. Сретен, Томашевић М. 
Милош, Томић П. Душан, Васиљевић М. Никола, Вуч-
ковић Ђ. Милан, Вујновић П. Раде и Вукашин С 
Радомир; 

потпоручници: Билиго А. Осман, Бјелић Т, Бла-
гоје, Црвелин Т. Фране, Ђинакаси Д. Наум, Хрон Ј. 
Едуард, Комадина П. Миле, Рудолф Ф. Франц, Сава-
товић П. Ђура, Савић М. Душан, Стојановић С. Алек-
сандар, Шипић П. Анте, Шобић Д. Бошко, Шолак Ј. 
Душан и Врачар Д. Миле: 

заставници: Баришић И. Ђуро, Добројевић А. Пе-
тар, Ђикандић М. Милић, Јурињак А. Ђуро, Милић 
Н. Стојан и Пашић М. Триво; 

ст. водници: Ађит С. Младен, Башић Ј. Сава, Ђу-
рашиновић М. Миле, Ђурић Љ. Мара, Голобић И. 
Иван. Јовановић Ј Лазар, Јовичевић С. Душан, Кан-
тар М Јанко, Каран М. Јово, Колега Ј. Марјан, Ко-
лунџић Мг Никола, Ковачевић Т. Симендаш. Миланко 
Ј. Миле, Мрђеновић Н. Васо, Мутић С. Младен и 
Поповић С. Душан; 

водници: Цвиташ В. Велимир, Чакић Ј, Милорад, 
Чавић Ј Љубомир, Дмитровић А. Дмитар, Куштера 
М. Анте, Николовски И. Душан и Ракић М. Радослав; 

мл. водници: Благић К, Јован; 
борци: Чоралић Ш. Мујо, Граовац В. Никола, Има-

мовић Ј. Хазим, Марковић Б. Марко, Матић Љ. Мар-
јан, Новаковић Ђ. Гајо и Томановић М Војислав. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 
капетани: Бодрожа В. Никола и Продановић И. 

Ђорђе: 
поручници: Дедић Ћ, Владимир, Мандић Н. 

Бранко, Мештровић М. Рудолф, Ракита С Драгутин, 
Вујновић П. Раде, Вукашин С. Радомир и Вуксановић, 
Ђ. Миливоје; 

потпоручници: Адамовић Ј. Саво, Бабин А. Фране, 
Павлина М, Саво, Шпањевић М. Божина и Затезало 
М. Ђуро; 

ст. водници: Јовановић С. Милан и Рогач Ј. Бе« 
рислав; 

водници: Ребрача Б. Станко и Шипчић Н. Ра« 
домир; 

борци: Дервишевић А. Ахмед, Стипановић Л. 
Васиљ, Дервишевић М. Велага, Метлић Б. Илијаз 
Нерад В. Валентин и Томановић М. Војислав. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
поручници: Бошковић С Никола, Јуранић Б. 

Јерко и Лазаревић В. Лазар; 
потпоручник: Јуришић С. Миленко, Којић С. 

Миленко, Којић С Милан, Погарчић И, Мијо и Са-: 
вићевић В. Бранка; 

заставници: Абрамовић М. Савета, Губерина М, 
Васа, Кунић М. Милош, Маринковић С. Никола, Пет-
ковић Р. Драгомир. Романић Ј. Божо, Томић М. Симо 
и Занета М. Франо; 

ст водници: Аничић М. Никола, Бекић Ђ. Бранко, 
Боснић М. Стево, Чаргар С. Стево, Головић И, Иван, 
Јањетовић К. Вељко, Јардас Ф. Витомир, Јурић М. 
Дмитар, Косановић И. Бранко, Кржалић А. Авдо, 
Мићановић М. Мирко, Мрђеновић М, Вујо, Битевић 
А. Александар, Нишевић Д. Ђуро, Опачић В. Раде, 
Петровић Ј. Александар, Подунавац П Миле, Рада-
ковић П. Миленко, Томашевић П. Ђуро и Вуковић С. 
Перо; 

водници: Богдановић Г. Габре, Дамјановић Д. Ни-
кола, Даниел И. Иван, Дојчиновић К. Јанко, Драго-
јевић Д Јован, Драговић И. Никола, Кецман Ј. 
Бошко, Мажибрада Ђ. Васо, Мезулић М, Иво, Ми-
лаковић П. Томо, Милошевић Б. Бошко, Мудринић 
Д Дане, Осослија Д. Недељко, Пајић Т. Мирко, Пе-
шут Ј. Стојан, Петровић Н. Милош Ренчељ А, Бог-
дан, Стаменковић С. Светислав, Станишић Б. Јосип, 
Станковић Р. Чедомир, Шток А. Албин, Тасовац Н. 
Милош, Тењер Ј. Емил, Томић Д. Војислав, Трудић 
И. Илија, Усар И. Мирослав, Узелац С. Никола и 
Жижић М. Милорад; 

мл. водници: Керкез Б. Петар, Павић С. Ђорђе 
и Веселица Ј. Бранко; 

десетари: Булић Ј. Владо, Дрчелић Ј. Мартин, 
Каталинић И. Јозеф, Младеновић А. Миливоје и Ра-
нисављевић Д. Светозар; 

борци: Бијуковић А. Милан, Бурија Ј. Јосип, Ча-
вић Т, Миодраг, Човић С. Салкон, Чоралић П. Рамо, 
Ђуришић Ф, Мато, Кецман Ј. Драго, Крагуљ М. 
Мирко, Кузманић Ф. Анте, Малинић М. Драган, Ми-
летић Ј. Драгиша, Милошевић П. Гојко, Минић Т. 
Живко, Модрић Ш. Анте, Мухић М Зијад, Огрше-
вић С. Сејдо, Рендулић Ј. Иван, Рудић М. Пепа, Св-
лак Н. Јован, Шимић Н. Саво, Шојић С. Никола, 
Тодоровић П. Миодраг, Тричић И, Рамо, Зђелар В. 
Драгоје и Бајук Ј, Јанез; 

Боић Р. Милутин, Човић X. Ибраим, Дидулица С 
Милан, Ђурашиновић Н. Стеван, Левачић В. Вјекослав 
и Пејчић С. Милисав. 

Бр. 427 
19 август 1946 година 

Белград 
Секретар Претседател, 

М. ТТеруничѓич, е. р. др И. Рибар; с. р» 

З А П И С Н И К 
НА III РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД II РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 4 ДЕНЕМ* 

ВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал претседателот Владимир Симич. 
Секретар Стеван Јовичич. 
Претседателот Владимир Симич го отвара III ре* 

довен состанок во 16,14 саатот. 
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Прочитаним записник од II редовен состанок 
Векјето го и р м и без забелешка.. 

Се соопштуе да Векјето на народите во смисла 
членот 63 Уставот, му доставило на Сојузното векје 
на решавање предлог на Законот за инспекција на 
трудот и предлог иа Законот за меница онака како 
се усвоени во Векјето на народите. 

Претседателот го известуе Векјето, да ги упо-
р е д и текстовите на примените законски предлози со 
текстовите на истите законски предлози кои што се 
конечно усвоени и во Векјето на народите и да 
утврдил да овие текстови се потполно истоветни, па 
го става овој свој извештај на гласање. 

Векјето едногласно го усвои овој извештај и 
претседателот објавуе: да со ова Народната скуп-
штина ФНРЈ ги примила Законот за инспекција на 
трудот и Законот за меница и да обата овие закони, 
во смисла членот 46 Пословникот на Сојузното векје, 
ке бидат упатени на Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ заради прогласуење. 

•Се соопштуат молбите на народните пратеници 
за отсаства и болуења и по предлог од претседателот 
Векјето им одобруе отсаства и болуења, и тоа на: 
Ивана Стефанович месец дена, Бориса Алексоски 
три дена, Мата Маркотич три дена, Никола Минчев 
петнаесет дена, Тома Мег ја тр-и дена и на Мустафа 
Акисћ Леш десет дена. 

Сите прочитани молби и жалби се упатени на 
Одборот за молби и жалби, па се прејдуе на првата 
точка од дневниот ред: претрес предлогот на Зако-

' нот за народната милиција. 
Кога известителот на Законодавниот одбор, Су-

лејман Филиповим, го прочита и образложи одбор-
скиот извештај, претседателот отвара начелен претрес. 

Зборуеше Слободан Пенезич „за", па Векјето, 
гласај«ји со дигање раце. едногласно го усвои овој 
законски предлог во начело. 

, Се прејдуе на претрес во поединости. 
Кај главата I зборуеше Моша Пијаде „за", па 

Векјето гласајќи со дигање раце, едногласно ги 
. усвои сите членови од 1 до заклучно 94 на овој за-

конски предлог по предлогот и извештајот на Зако-
нодавниот одбор, а по предлог од Министерот на 
внатрешните работи ФНРЈ и Законодавниот одбор, 
направи следни измени и доп оличења: 

Во чл. 1 после зборовите „на државната управа" 
Се додаваат зборови „во народ,мите републики и 
админи стратиев о т ер итор и а дните единици''. 

Во ставот 4 од членот 15 наместо „заповедник" 
се става „шеф", а зад зборовите „на управата на на-
родната милиција" се додава „на отсекот за внатреш-
ните работи". 

Во првиот став од членот 16 наместо зборот 
„заповедник" се става „шеф". 

Во ставот трет на истиот член, наместо зборовите 
„големите градови" се стагва ,,на градскиот извршни 
одбор". 

Во членот 17 се бришат зборовите „заповедници и". 
Во членот 18 се брише зборот „заповедници". 
Членот 19 се мења и гласи: 
„Во воено форм аци скит е и организационите 

Прашања, во прашање на дисциплина, воена и стручна 
О^ука, како и во прашањата на наоружање, шефовите 
»а управите на народната милиција во отсекот за 
внатрешните работи непосредно се подредени на 
териториалео-надлежните шефови на управите на 
народната милиција во одделената на внатрешните 
работи односно на началникот на управата на на-
родната милиција во град, автономна област, авто-
номна покраина и на началникот на републиканска 
управа на народната милиција во народна република 
кај што нема окружни народни одбори како на прет-
поставев воен старешина; шефовите на управите на 
народната милиција во одделењата на внатрешните 
работа и началниците на управите на народната 
милиција во одел ењ ат а на внатрешните работи на 
град, автономна област в швереништвата на внатре-

шните работи на автономна покраина непосредно се 
подредени на началникот од републиканска утрава 
на народната милиција како на претпоставен воен 
старешина; началниците на републ,иранските управи 
на народната милиција непосредно се подредени на 
началникот на Главната управа на народната мили-
ција како на свој претпоставен старешина". 

По ова се пристапуе на конечно решавање за за-
конскиот предлог во целост. 

По извршеното поименично гласање претседате-
лот објав!уе: да гласале сосема 266 народни прате-
ници и сите гласале „за", со што предлогот на За-
конот за народната милиција во Сојузното в ек је е 
конечно усвоен и да, во смисла членот 63 Уставот и 
чл. 45 Пословникот на Сојузното векје, ке биде упа-
тен на Векјето на народите на решавање. 

Претседателот Владимир Симич во 18,25 саатот 
даде 10 минути одмор. 

После паузата седницата е наставена во 18,45 са-
тот. Се прејдуе на втората точка од дневниот ред: 
претрес предлогот на Законот за военото обвини-
телство. 

Кога известителот на Законодавниот одбор, Су-
лејман Филипович, го прочита и образложи одбор-
скиот извештај, Векјето, гласајкји со дигање раце, 
едногласно го усвои овој законски предлог во начело. 

Како и за претресот во поединостите никој не се 
јави за, реч, Векјето едногласно пи усвои сите членови 
од 1 до заклучно 12 на овој законски предлог по 
предлог на извештајот на Законодавниот одбор, гла се 
пристапи на конечно решавање за законскиот предлог 
во целост. 

По извршеното поименично гласање претседа-
телот објавуе: да гласале сосема 245 народни прате-
ници и сите гласале „за", со што предлогот на За-
конот за военото обвинителство во Сојузното векје 
е конечно усвоен и да, во смисла чл. 63 Уставот и 
чл. 45 Пословникот на Сојузното векје, ке биде упа-
тен на Векјето иа народите таа решавање. 

Се прејдуе на третата точка од дневниот ред: 
претрес предлогот на Законот за решавање имотните 
спорови преку државна арбитража. 

Кола известителот на Законодавниот одбор, 
Лајчо Јарамазович, го прочита и образложи одбор-
скиот извештај претседателот отвара начелен претрес. 

Зборуеше Министерот на индустријата БОРИС 
Кидрич „за", па Векјето гласајќи со дигање раце, 
едногласно го усвои овој законски предлог во начело. 

Како за претрес во поединостите никој не се 
јави за реч, Векјето едногласно ги усвои сите членови 
од 1 до заклучно 40 на овој законски предлог по 
предлогот и извештајот на Законодавниот одбор, па 
се пристани на конечно решавање за законскиот 
предлог во целост 

По извршеното поименично гласање претседателот 
објавуе: да гласале сосема 223 народни пратеници и 
сите гласале „за'*, со што предлогот на Законот за 
решавање имотните спорови преку државна арбитра-
жа во Сојузното век је е конечно усвоен и да во 
смисла чл. 63 Уставот и чл. 45 Полковникот на Со-
јузното век је, ке биде упатен на Век} его на наро-
дите на решавање. 

По ова ппетседателот Владимир Симич со при-
стапон од Векјето ја заклучуе седницата во 20,25 са-
атот, а идната ја закажуе за четврток на 5 декември 
1946 година во 11 саатот со дневен ред. 

1) претрес предлогот на Законот за измените и 
дополнуењата на Заклонот за воената обвеза »а 
државјаните ФНРЈ; и 

2) претрес предлогот на Законот за адвокатура. 
4 декември 1946 година 

Белград 

Секретар, Претседател, 
Стеван ЈОВИЧИЋ, е. р. Владимир Симич, е. р. 
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З А П И С Н И К 
НА III РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД II РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОД-
НАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 4 ДЕ-

КЕМВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал претседателот Јосип Видмар. 
Секретар Јоза Миливојевић. 
Претседателот Видмар го отвора Ш редовен 

состанок во 16,15 саатот. 
Прочитани©? записник од II редовен состанок 

В ек је то го прими без забелешка 
Претседателот Јосип Видмар му соопштуе н»а 

ВекЈето да Сојузното векје, во смисла членот 63 
Уставот, му доставило на Векјето на народите на 
решавање конечно усвоени текстови од предлогот 
На Законот за инспекција иа трудот и од предлогот 
иа Законот за меница. 

Како текстовите на овие законски предлози се 
истоветни со текстовите кои што Векјето на наро-
дите ги усвоило, тоа Векј ето гласајќи со дигање 
раце ги усвои овие законски предлози, па претсе-
дателот Јосип Видмар му соопштуе иа Векјето да 
Народната скупштина ФНРЈ ги примила Законот 
за инспекција иа трудот и Законот за меница и да 
овие закони ке бидат доставени на Президиумот на 
Народната скупштина ФНРЈ, во смисла одредбите 
на Уставот" и Посл ов ник от, порано прогласени. 

Се соопштуат молбите на народните пратеници 
за отсуство и болЈуење и по предлог од претседате-
лот Векјето им ги о добру е бараните отсаства на: 
Скендера Кулееович пет дена, Вера Ацева 10 дена. 
Фрања Борич три дена и на Живојина Кјурчич тр« 
дена. 

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред: пре-
трес извештајот на Законодавниот одбор за предло-
гот на Законот за народната милиција. 

Кога известителот на Законодавниот одбор др 
Бранко Чубриловић го образложи од берениот изве-
штај, претседателот отвара начелен претрес. 

Во начелник претрес збораше Милан Смиљан ич 
„за", па Векјето, гл аса јк ји со дигање раце, едногласно 
•го усвои овој законски предлог в>о нач*.7^ ич се 
туристали на претрес во поединости. 

Како за претрес во поединостите никој н с е јави 
за реч, Векјето едногласно ги усвои сите членови на 
овој законски предлог од членот 1 до членот 53 по 
предлогот и извештајот на Законодавниот одбор и 
по предлог на Владата ФНРЈ, а по пристанок на 
известителот од Законодавниот одбор, го направи 
следното дополнуење: на членот 15, во кој што 
наместо зборот „заповедник" се става збор „шеф", 
:а зад зборовите „на управата на народната милиција" 
ое додаваат зборови „на отсекот за внатрешните 
работи"; на члееот 16, во ставот прв, наместо зборот 
„заповедник" се става збор „шеф", во ставот трет 
наместо зборовите „големите градови" се ставаат збо-
рови ,,на градскиот извршни одбор,, како и"; на чле-
нот 17, во почетокот на првиот став се бришат збо-
ровите „Заповедити и", а зборот „шефови" да се 
пишуе со голема буква; на членот 18, во почетокот 
н»а првиот став се брише зборот , ,Занов е денди", а 
зборот „шефови" да се пишуе со голема буква. 

Членот 19 се мењана и гласи: „Во воено форма-
циоките и организационите прашања., во прашање на 
дисциплина, воена и стручна обука, како и во пра-
шањата на наоружање, шефовите на управите на 
народната милиција во отсекот за внатрешните ра-
боти непосредно се подредени на териториално над-
лежните шефови на управите на народната милиција 
во одделената »а внатрешните работи односно на 
ва*ншли1КОт на управата на народната милиција во 
^град, автономна област, автономна покраина и на 
началникот на републиканска управа ка народната 
милиција во народна република кај што нема 
окружни и ар одн« одбори »ако па претпоставен 

воен старешина; шефовите на управите на наро дна га 
милици} а во од делењата на внатрешните работи и 
началниците на управите на народната милиција во 
одделената на внатрешните работи на град, автономна 
област и повереништвата на внатрешните работи на 
автономна покраина непосредно се подредени на 
началникот од републиканска управа на народната 
милиција како на претпоставен воен старешина; на-
чалниците на реп|убликанексите управи на народната 
милиција непосредно се подредени на началникот на 
Главната управа на народната милиција како на свој 
претпоставен воен старешина". 

По предлог од претседателот на Законодавниот 
одбор, Божидара Масларич, Векјето прави измена 
во членот 1 така што во првиот ред еа првиот став 
после зборовите „на државната управа" се додаваат 
зборови „во народните републики и административ-
но-териториални единици". 

Потоа претседателот во 17,30 саатот одредуе од-
мор од 10 минути. 

После одморот се наставуе претресот во поеди-
ностите, па Векјето, гласајкји член по член, ги усво-
ило сите членови на овој законски предлог-од чле-
нот 44 до заклучно членот 94 без измена. 

По завршениот претрес во поединостите прет«* 
седателот Јосип Видмар го става овој законски пред-
лог на гласање во целост. По завршеното поиме-
нично гласање го објави резултатот на гласањето-
Гласале 137 народни пратеници и сите гласале „за", 
со што предлогот на Законот з а Народната милиција 
во Векјето на народите е конечно усвоен, па, во 
смисла членот 63 Уставот и членот 44 Пословникот 
на Векјето на народите, ке биде упатен на Сојуз-
ното векје на решавање. 

Се прејдуе на втората точка од дневниот ред; 
претрес предлогот на Законот за военото обвини-
телство. 

Кога известителот на Законодавниот одбор, Му-
стафа Хоџа, го образложи извештајот на Законо-
давниот одбор, а како никој »не се јави за реч во 
начелниот претрес, Векјето, гласајќи со дигање 
раце, едногласно го усвои овој законски предлог вз 
начело, па се пристапи на претрес во поединости. 

Читајкји го член ѕпо член овој законски предлог 
Векјето ги усвои сите членови од членот 1 до зак-
лучно членот 12 без измена. 

По завршениот претрес во поединостите прет-
седателот Видмар го става овој законски предлог на 
гласање во целост. По завршеното поименично гла-
сање го објавуе резултатот на гласањето. Гласале 
137 народни пратеници и сите гласале „за'', со што 
поедлогот на Законот за военото обвинителство во 
Векјето на народите е конечно усвоен, па, во смисла 
одредбите на Уставот, ке биде упатен на Сојузното 
векј^ решавана 

Потоа претседателот одредуе одмор од 15 ми-
нути. 

После одморот се прејдуе на третата точка од 
дневниот ред: претрес извештајот на Законодавниот 
одбор за предлогот на Законот за решавање имот-
ните спорови преку државна арбитража. 

Кога известителот на Законодавниот одбор, Тоне 
Хафнер, го прочита, и образложи извештајот на За-
конодавниот одбор, а како никој не се јави за реч 
во начелни от претрес, Векјето, гласајќи со дигање 
раце едногласно го усвои овој законски предлог во 
начело, па се пристапи на претрес во поединости. 

Читајкји го член по член овој законски предлог 
Векјето ги усвои сите членови од членот 1 па зак-
лучно до членот 40 без измена. 

По завршениот претрес во поединостите прет-
седателот Јосип Видмар го стави овој законски 
предлог на гласање во целост. По завршеното пои-
менично гласање го објави резултатот на гласањето. 
Гласале 121 народен пратеник и сите гласале „за", 
со што предлогот на Законот за решавње имотните 
спорови преку државна арбитража во Векјето на 
народите е конечно усвоен., па, во смисла членот 
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63 Уставот и членот 44 Пословникот на Векјето на 
{народите, ке биде упатен на Сојузното векје на 
решавање. 

Претседателот Јосип Видмар со одобруење од 
Векјето ја заклучуе седницата во 20 саатот, а ид-
ната ја закажуе за 5 декември 1946 година во 11 
са-атот со продолжуење на дневниот ред: 

1) претрес извештајот на Законодавниот о 
'Ва предлогот на Законот з а измените и дополнуењата 
иа Законот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ; и 

2) претрес извештајот на Законодавниот одбор 
»а предлогот на Законот за адвокатура. 

4 декември 1046 година 
Белград 

Секретар, 
Михајло Грбич, е. р. 

Претседател, 
Јосип Видмар, е. р. 

о д з ш с ш г с ш ш н и листови 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

ќо бројот 61 од 5 декември 1946 година об јаву е: 
Указ за дополнителното одред|уење на претприја-

|5*]ата од републиканец значење (со прилог — спи-' 
#ок на претпријатијата). 

Во бројот 62 од 7 декември 1946 година објавуе! 
Напатствие за сметководно-благајничкото рабо* 

»ење на народните одбори. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службениот лист на Народна-
та Република Хрватска, во бројот 145 од 10 декем* 
1фи 1946 година, об јаву ат: 

Наредба за прошируењето Уредбата за распредел-
ба и користење на жилишните простории на подрач-
јето на градовите: Бјеловар, Дарувар, Карловац, Ко-
привница, Сисак, Славонски Брод, Сплит, Сушак, 
Шибеник, Вараждин Вировитица и Вуковар. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народната Република Маке-
донија" во бројот 27 од 31 август 1946 година об-
јаву е: 

Решење за давање стипендии за школската 
'1946/47 година; 

Решење за упис на ученици во учителско школо 
ђо Штип и Битола; 

Наредба на Министерот за трговијата и снабду-
1њето на Народната Република Македонија за по-
трошуачките карти; 

Правилник за височината на наплатуењето бол-
ничките трошкови; 

Правилник за таксите во амбуланти, хемиски и 
бактериолошки лаборатории; 

Правилник за наградите на лекари и забни лекад 
ри во приватната пракса; 

Правилник за полагање испити за книговогји. 
Во бројот 28 од 16 септември 1946 година об-

јаву е: 

Решење на Министерството на финансиите за 
одобруење иа народните одбори да наплатат так-
си во своја корист; 

Решење на Министерството на индустријата и: 
рударството за отворање мајсторско школо во' 
Скопје: 

Решење з а укажуење лекарска помошт на лица' 
кои настрадале на доброволна работа. 

Во бројов 29 од 28 септември 1946 година об«1 

јаву е: 
Указ з,а прогласуењето на стопанските претпри-* 

јатија од републиканско значење; 
Закон за овластуењето Владата на Народната' 

Република Македонија за донесуење уредби за ек-
спропријација на недвижните имоти од општ интерес;1 

Закон за пензиите и установуењето правото на! 
пензија на службениците од бившите администра« 
нивно-политички самоуправни е чинили на подрачјето 
ка Народната Република Македонија; 

Решење за аналогна примена на уредби по Закон 
нот за државните службеници ФНРЈ и на службе-
ниците на Народната Република Македонија; 

Решење за давање бесплатни жилишта и огреа! 
на селските учители; 

Решење за отворање на средни поледелски шко-* 
ла во Струмица и Тетово; 

Напатствие за работењето на верските школа; 

Правилник за извршуење Законот за пензија 
на службениците од бившите самоуправно-политички 
установи -на подрачјето на Народната Република Ман 
ке дони ја. 

С О Д Р Ж А Л : 

Стран!« 

721. Закон за решавање имотните спорови 
преку државна арбитража 1345 

722. Уредба за организација и делокруг на 
работата на комисијата за кооперантите 
при Претседателството на Владата ФНРЈ 1349 

723. Уредба за закдучуење договори во сто-
панството — 1349 

724. Уредба за тр свинската комора ФНРЈ — 1350 
725. Наредба за обавеза на домашните прет-

пријатија и установи да ја осигуруат 
стоката кај Државниот осигурите лен зан 
вод ФНРЈ 1352 

726. Решење за франко и порто М1арки „Не-
дела на Црвениот крст" 1352 

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

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


