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132. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 16 Уставот, а по пред-
лог на Владата ФНРЈ, Претседателството н а Прези-
диумот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија 

п р о г л а с у е 
за претпријатија од општодржавно значење след-

ни претпријатија: 
1) инж. Крстулович Ловро и Карротич М., гра-

дежно претпријатие — Сплит; 
2) инж. Плезибат Мате, градежно претпријатие 

Сплит; 
3) инж. Макиедо Перо, градежно претпријатие 

Сплит; 
4) Филиалат? на Ријека на претпријатието инж. 

Срамел Владимир — Љубљана. 

У.бр. 347 
4 март 1947 година 

Белград 

Претседателство на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија 

Претседател, 
др Иван Рибар, с, р. 

Секретар, 
Миле Перуничич, с. р. 

133. 
На основа членот 62 Основниот закон за др-

жавните стопански претпријатија Владата ФНРЈ, по 
предлог на Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈАТА (ФОНД НА РАКОВОДСТВОТО) И 
ЦЕНТРАЛНИОТ ФОНД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
^ЦЕНТРАЛЕН ФОНД) НА ДРЖАВНИТЕ ОТКУПНИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 
Прописите на оваа уредба ќе се применуат на 

сите државни стопански претпријатија чија основна 
'дејност е откуп на производи за кои што важат 
единствени цени од Наредбата на Владата ФВД\Ј од 
14 јануари 1947 година („Службен лист ФНР5РГ бр. 5 
од 17 јануари 1947 година) и тоа непосредно од про-
шводуачот односно од посредникот на отпа^те . 

Член 2 
Оснивањето и употребуењето на Фондот на ра-

ководството кај државните откупни претпријатија 

како и Централниот фонд ка ј нивните администра-
тивно-оперативните раководачи се врши спрема 
одредбите на оваа уредба. 

Член 3 
Средствата на Фондот на раководството се 

остваруат од: 
а) доприносот ко ј што се утврдуе врз основа на 

основниот постоток од вкупниот со план предвиде-
ноит годишен откуп на логичното претпријатие. 
Основниот постоток може да, биде различит со 
оглед на видовите на производите или предметите 
кои што се откупуат; 

б) 50% на 'износот од уштедата на смалуењето 
трошковите на откупот во смисла на чл. 8 Уредбата 
за трошковите на државните откупни претпријатија. 

Основниот постоток на доприносот за Фондот 
на раководството ќе го пропише по претходното 
мислење ца Централниот одбор на Единствените 
синдикати на Југославија Претседателот на Стопан-
скиот совет на Владата ФНРЈ. 

Член 4 
Доколку претпријатието го префрлуе со план 

предвидениот износ на откупот, во истата сразмера 
ќе се позголеми и основниот постоток на доприно-
сот за Фондот на раководството. 

Доколку претпријатието не го исполнуе со план 
предвидениот износ на откупот, во истата сразмера 
ќе се смалуе и основниот постоток на доприносот 
за Фондот на раководството. 

Претпријатијата кои што имаат неоправдано по-
големи трошкови на откупот од нормираните или 
ако неоправдано не го исполнат планот на откупот, 
за односно време го губат правото на допринос за 
Фондот на раководството. 

За оправданоста на поголеми трошкови на отку-
пот или неисполнуење планот на откупот одлучуе 
административно-оперативниот раководач. 

Член 5 
Средствата на Фондот на раководството ќе се 

употребат: 
а) за одделно наградуење работниците и слу-

жбениците кои што со примена на порационално 
работење го остваруат или префрлуат планот на 
откупот или ги снизуат нормираните трошкови на 
откупот и кои што со своето залагање особено се 
истакнуат; 

б) за подигање стручната спрема на работни-
ците и службениците; 

в) за изградба социалните и културните уста-
нови на работниците и намештениците. 

Од Фондот на раководството не можат да се 
наградуат директорот и неговите заменици односно 
помошници. 

Член 6 
Со Фондот на раководството уиравуе директо-

рот на претпријатието. 
Директорот е должен да при употреба сред-

ствата на Фондот на раководството се советуе со 
синдикалната организација во претпријатието. 
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Синдикалната организација може на одлуките на 
директорот да стави свои забелешки до надлежниот 
административно-оперативен раководач. 

Член 7 
Сите претпријатија под раководство на еден 

административно-оперативан раководач се должни 
да уплатуат на Централниот фонд 5% од уплатите 
во Фондот на раководството, 

Член 8 
Средствата на Централниот фонд ќе се употре-

бат за награди на директорите на претпријатијата, 
нивните заменици односно помошници, техничкиот 
персонал како и за истакнатите работници и службе-
ници на претпријатието. 

Со Централниот фонд управуе административно-
оперативниот раководач. 

Член 9 
Фондот на раководството ќе го основат прет-

пријатијата со 1 јануари 1947 година. 
Централниот фонд ќе го основат администра-

тивно-оперативните раководачи со 1 јануари 1947 
година. 

Член 10 
Во духот на општите прописи од оваа уредба 

владите на народните републики ќе донесат одделни 
прописи за Фондот на раководството на оние др-
жавни откупни претпријатија од републиканско и 
локално значење кои што не се обванати со оваа 
уредба. 

' Член И 
Поблиски одредби за спроводуење на оваа уред-

ба по предлог од надлежното министерство односно 
од комитетот на Владата ФНРЈ ќе донесуе Стопан-
скиот совет на Владата ФНРЈ. 

Член 12 
Оваа уредба влегуе со сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се применуе од 
1 март 1947 година. 

6 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Претседател 
на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ 

и Министер на индустријата ФНРЈ 
Борис Кидрич, с. р. 

134 
На основа членот 7 и 53 Законот за даноци, а 

по предлог на Министерот на финансиите ФНРЈ, 
Владата ФНРЈ лропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА УРЕДБАТА ЗА 
ПРИВРЕМЕНА ТАРИФА НА ДАНОК НА ПРОМЕТ 

НА ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Привремената тарифа на данокот на промет на 

производи се мењава и дополнуе со прописите на 
„Првите измени и дополнуења на привремената та-
рифа на данокот на промет на производи", кои што 
се составен дел на оваа уредба. 

Член 2 
Со оглед да стопите на данокот на промет' на 

" производи, заради нивното заокружуење, не ја зафа. 
туат во целост општодржавната акумулација ка ј 
производи со единствени цени, незафатената акуму-
лација се наплатуе во корист на собирната сметка 
I на Министерството на финансиите ФНРЈ кај На-
редната банка, а спрема прописите кои што важчт 
за наплата данокот на промет на производите. Изно-
сот на овие разлики го утардуе Министерот 'на фи-
нансии ге ФНРЈ. 

Член 3 
На промет на стока која што се изводи се плакја 

данок како и на промет на таква стока во земјата. 
Министерот на финансиите ФНРЈ во согласност со 
Министерот на надворешната трговија ФНРЈ може 
во целина или делимично да го надокнади платениот 
данок, ако извозничкото претпријатие докаже оти 
при извозот постигнало помала цена од цената на 
домашното тржиште. 

Член 4 
Оваа уредба влегуе во сила со објавуењето во 

„Службениот лист ФНРЈ", а ќе се применуе од I1 

март 1947 година, со тоа што до објавуењето на 
„Првите измени и дополнуења на привремената та-
рифа на данокот на промет на производи", на про-
мет производи на кои што од 1 март 1947 година им 
се одредуат единствени цени, данокот ќе се наплатуе 
во износи кои што се наведени во ценовниците на 
Сојузниот уред за цени односно земските уреди за 
цени, а кои што одговараат на стопите одредени во 
„Првите измени и дополнуења на привремената та-
рифа на данокот на промет на производи", 

6 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, с. р. 

135. 
На основа чл. 80 ст. 2 Уаавот ФНРЈ и чл. 1 За-

конот за овластуење Владата ФНРЈ за донесуење 
уредби по прашањата од народното стопанство Вла-е 
дата ФНРЈ, по предлог на Министерот на надвореип 
ната трговија ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКЦИИ НА ИЗ^ 
ВОЗ И УВОЗ И ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА М Е Ѓ У -
НАРОДНА ШПЕДИЦИЈА И ЈАВНИ СКЛАДИШТА 

Член 1 
Во Министерството на надворешната трговија 

ФНРЈ како административно-оперативни раководачи 
на државните трговски претпријатија од општодр^ 
жавно значење кои што се занимаваат со извоз и 
увоз и со работи на меѓународна шпедиција и јавни 
складишта, се осниваат: 

1) Генерална дирекција на извоз; 
2) Генерална дирекција на увоз; и 
3) Главна дирекција за меѓународна шпедиции^ 

и јавни складишта. 
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Член 2 
Генералната дирекција односно Главната дирек-

ција од чл. 1 на оваа уредба се непосредно под ра-
ководство на министерот. 

Член 3 
Министерот на надворешната трговија ФНРЈ од-

реду е со кои претпријатија ќе управаат генералните 
'дирекции на извоз и увоз односно Главната дирек-
ција за меѓународна шпедиција и јавни складишта. 

Член 4 
На чело на генерална дирекција односно Главната 

дирекција стои генерални односно главни директор, 
ко ј што непосредно управ,уе со сите работи на ди-
рекцијата. 

Со работите на ,планот управуе директорот на 
планот, а со комерциалните работи управуе комер-
циалниот директор. 

Член 5 
Генералните дирекции односно Главна,та дирек-

ција од чл. 1 на оваа уредба имаат секретаријат, кому 
е на чело секретар. Секретарот управуе со правните 
и општите работи на дирекцијата. 

Член 6 
Генералните директори, главниот директор и дру-

гите директори ги поставуе Министерот на надвореш-
ната трговија ФНРЈ сц согласност на Претседателот 
на Владата ФНРЈ. 

Член 7 
Генералниот директор односно главниот директор 

со директорот на планот, комерциалниот директор и 
секретарот чинат колегиум на дирекцијата. Со коле-
гиумот раководи генералниот односно главниот ди-
ректор. 

Колегиумот е советодавен орган на генералниот 
односно главниот директор, кого тој го свикуе по 
сите поважни работи и начелни прашања и по по-
важни работи на оперативното раководење како што 
се изработуење на планот, организација на претпри-
јатието, закл.учуење поважни договори, рационали-
зации, нацрти на правни прописи и слично. 

Ако генералниот односно главниот директор не 
се сложи со предлозите на колегиумот, може секој 
член на колегиумот да бара одлука на министерот. 
Ова не го обуставуе извршуењето на наредбата на 
генералниот односно главниот директор. 

Член 8 
Генералните дирекции односно Главната дирек-

ција од чл. 1 на оваа уредба водат книговодство и 
администрација по начелата кои што важат за држав-
ните стопански претпријатија. 

Член 9 
Генералната дирекција односно Главната дирек-

ција од чл. 1 на оваа уредба ќе ги покриваат своите 
со буџет предвидени расходи, со приходите доби-
вени од доприносите, кои што ќе ги уплатуат прет-
пријатијата кои што се навогјаат под нивно админи-
стративно-оперативно раководство. 

Член 10 
Се укинуат досегашните управи за извоз, увоз и 

транспорт. 
Министерот на надворешната трговија ФНРЈ од-

редуе кои работи од надлежноста на досегашните 
управи за извоз, увоз и транспорт ќе се пренесат во 
надлежност на новооснованите генерални дирекции 
на извоз и увоз односно на Главната дирекција за 
меѓународна шпедиција и јавни складишта. 

Член 11 
Поблиски прописи за организација и работење на 

генералните дирекции односно Главната дирекција, 
овластуење генералниот, главниот и другите дирек-
тори, како и прописи за администрација пропишуе со 
правилник Министерот на надворешната трговија 
ФНРЈ. 

Член 12 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објабе-

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

6 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министар па надворешната трговија, 
нил. Никола Петрович, с. р. 

136. 
На основа членот 78 и членот 80 став 2 Уставот 

ФНРЈ и членот 1 Законот за овластуење Владата 
ФНРЈ за доносуење уредби по прашањата од на-
родното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на 
Министерот на рударството ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНИ И ГЛАВНИ ДИРЕК-
ЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РУДАРСТВОТО 

ФНРЈ 

Член 1 
Во Министерството на рударството ФНРЈ се осни-

ваат к ако административно-оперативни раководства 
на рударските и топилничароките претпријатија од 
општодржавно значење следните генерални односно 
главни дирекции: 

1) Генерална дирекција за јаглен; 
2) Генерална дирекција на црна металургија; 
3) Генерална дирекција на рудници и топилници 

на обоени метали; 
4) Главна дирекција за неметали; 
5) Главна'дирекција за нафта и плин. 

Член 2 
Генералните и главните дирекции се непосредно 

под раководство на министерот. 

Член 3 
Генералните и главните дирекции имаат надлеж-

ност која што им е со закони и уредби дадена на 
главните управи. 

Министерот на рударството одредуе со кои прет-
пријатија од надлежноста на министерството односно 
досегашните главни управи ќе управуе која генерал-
на односно главна дирекција. 

Член 4 
На чело на генерална односно главна дирекција 

стои генерални односно главни директор, кој што не-
посредно у праву е со сите работи на дирекцијата. 

Член 5 
Со работите на погонот во генералната односно 

главната дирекција управуе генерални односно глав-
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ни инжењер, кој што е заедно и прв заменик на 
генералниот односно главниот директор. 

Со кадровските работи управуе заменик на гене-
ралниот односно главниот директор. 

Со планските работи управуе директорот на пла-
нот, а со комерциалните работи управуе комерциал-
ниот директор. 

Член 6 
Генералните и главните дирекции имаат секре-

таријат, кому што е на чело секретар. Секретарот ги 
води и управуе со правните и општите работи на 
дирекцијата. 

Член 7 
Генералниот односно главниот директор, генерал-

ниот односно главниот инжењер и другите директори 
ги поставуе Министерот на рударството со согла-
сност на Претседателот на Владата ФНРЈ. 

Член 8 
Генералниот односно главниот директор со ге-

нералниот односно главниот инжењер, со заменикот 
на директорот за кадровски работи, со директорот на 
планот, со комерциалниот директор и секретарот чи-
нат колегиум на дирекцијата. Со колегиумот рако-
води генералниот односно главниот директор. 

Колегиумот е советодавен орган на генералниот 
односно главниот директор, кого тој го свикуе по 
сите поважни работи и начелни прашања, пб поважни 
технички прашања и поважни прашања на опера-
тивното раководење, како што е изработуење на 
планот, организација на претпријатието, заклучуеље 
-поважни договори, реконструкции, рационализации, 
нацрти на правни прописи и слично. 

Ако генералниот односно главниот директор не 
се сложи со предлозите на колегиумот, може секој 
член на колегиумот да бара одлука на министерот. 
Ова не го обуставуе извршуењето на наредбата на 
генералниот односно главниот директор. 

Член 9 
Генералните и главните дирекции водат книго-

водство и администрација по начелата кои што важат 
за државните стопански претпријатија. 

Член 10 
Поблиски прописи за организација на генерал-

ните и главните дирекции, овластуења на генерални-
от односно главниот и другите директори, како и 
прописи за администрација донесуе со правилник 
Министерот на рударството ФНРЈ. 

Член 11 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавув-

авте во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија44, 

6 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана^ 

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

Министер на рударството, 
Бане Андрејев, с. р, 

137. 
На основа членов 1 Законот за овластуење Вла-

дата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од 
народното стопанство, Владата ФНРЈ по предлог на 
Министерот на рударството ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРАВИЛАТА НА СИГУРНОСТА НА 

РУДАРСКОТО РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Се овластев Министерот на рударството ФНРЈ 

да во согласност со Министерот на трудот ФНРЈ 
пропише општи правила на сигурност на рударското 
работење, кои што ќе содржуат: 

1) мерки за заштита животот и здравјето на 
запослениот персонал; 

2) мерки за сигурност на рударските работи; 
3) мерки за заштита површината од рударските 

работи со цел на обезбедуење животот, јавниот со-
обракај и имотот. 

Пропишаните правила на сигурност на рударе 
ското работење ќе се однесуат на сите рударски 
истражуења. рудници, топилници и други со ним 
врзани погони, 

Член 2 
Специ ал ни правила на сигурност кои што се од 

несуат на поедини радарски и топилнички претпри-
јатија или групи претпријатија на територија на 
една народна република, а доколку не се обванати 
со општите правила на сигурноста на рударското 
работење, ќе пропише министерот на рударството 
во согласност со министерот на трудот на таа ре-
публика. 

Член 3 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објава 

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија". 

6 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на рударството, 
Бане Андрејев, с. р. 

138. 
На основа членот 1 Законот За овластував Влви 

дата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата ОД 
народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог 
Министерот на трудот ФНРЈ пр опиту е 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ НА ЧЛ. 14 И 18 УРЕДБАТА ЗА РЕГУ^ 
ЛИРАЊЕ НАДНИЦИТЕ И ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ ВО ДРЖАВНО-СТО-
ПАНСКИТЕ И ЧАСНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ЧАСч 
НИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОД 20 
АПРИЛ 1945 ГОДИНА И СТ. 2 ЧЛ, 1 УРЕДБАТА ЗА! 
ПРАВОТО НА РАБОТНИЦИТЕ, НАМЕШТЕНИЦИТЕ 
и УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО НА НАДНИЦА 
И ПЛАТА ВО СЛУЧАЈ НА БОЛЕСТ И НЕСРЕКЈА1 

Член 1 
Членот 14 Уредбата за регулирање надниците 1 

платите на работниците и намештениците во држава 
но-сгопанските и чесните претпријатија, часните 

ституции и организациите се мењава и гласи: 



Петок,' 7 март 1947 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 19 - Страна 213 

„Лица обвезно осигурени за случај на болест кај 
Државниот завод за социално осигурување, како и 
лица кои што по основот на социалното осигуруење 
примаат пензија за изнеможелост или старост или 
примаат рента заради смалуење на способноста за 
работење за поведе од 66 и 2/3%, имаат право на 
прием додаток за деца. 

Право на додаток му припагја на осигуреникот 
8а секое брачно, вонбрачно и усвоено дете како и 
за па,сторчад и сирачиња земени на издржуење, под 
услов да со него живеат во заедничко домаќинство 
и да ги тој стварно издржуе. 

Додаток за секое дете изнесуе динари 176.— ме-
сечно. Додаток за деца припаѓаа до навртените 17 
години на животот на детето. После навршени Ј 7 
години п а до навршени 23 години на животот при-
паѓаа додаток за деца кои што" се школуат, а не се 
вапо елени. 

За деца, кои пред навртените 17 години одно-
сно пред навртените 23 години, ако се школуеле, по-
станале заради телесна или душевна болест или ма-
ана постојано неспособни за привредуење, припагја 
додаток и после извршените 17 односно 23 години 
на животот за сето време додека таа неспособност 
трае. 

Додаток за деца се исплатуе на терет на допри-
носот кој што работодавачите во таа цел го плак-
јаат на Државниот завод за социално осигуруење. 

Поблиски прописи за исплатата на овој додаток 
да деца ќе издаде Министерот на трудот ФНРЈ со 
правилник". 

Член 2 
Последната реченица на членот 18 Уредбата за 

регулирање надниците и платите на работниците и 
намештеницјите во државно-стопанските и чаоните 
претпријатија, часните институции и организации се 
мењава и гласи: „а на намештениците 50% повекје 
од месечната плата, земајќи да месецот има 26 раг 
ботни денови4'. 

Член 3 
Последната реченица на ставот 2 членот 1 Уред-

бата за правото на работниците, намештениците и 
учениците во стопанството на надница и плата во 
случај на болест и несрекја се мењава и гласи: 
„При пресметуењето платата на денови, спрема овој 
став, ќе се земе оти платата за еден ден изнес,уе 
26-ти дел на месечната плата". 

Член 4 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија", а ќе се применуе од 1 
јануари 1047 година. 

3 март 1047 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на трудот, 
Вицко Крстулович, с. р. 

139. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба 

И потрошуачка на счока од 12 мај 1945 година и во 
врска точ. I Наредбата за рззврстуење жителството 
во потрошуачки категории од 13 септември 1946 
година издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДНЕВНИТЕ ОБРОЦИ НА ЛЕБ 

I. - - Дневните оброци на леб на сето жителство 
на Федеративна Народна Република Југославија ќе 
се издаваат и тоа: 

а) на работници I категорија и со ним изедна-
.чени лица по 660 грама; 

, б) на работници I I категорија и со ним изедна-
чен,и лица по 450 грама; 

в) на работници Ш категорија и со ним изедна-
чени лица по 350 грама; 

г) на општата категорија потрошуачи и на сите 
деца по 250 грама. 

И. — Доколку на место леб се издава брашно, 
ќе се издава во сразмера 4 : 3 за 100 грама леб 
75 гра,ма брашно. 

ТП. — Министрите на трговијата и снабдуењето 
на- народните рецублики можат, имајкји ја пред вид 
состојбата на онабдевеноста на поедини краишта на 
односната република, да смалуат или да ги позго-
лемуат дневните оброци на лебот одредени во точ. 1 
на оваа наредба во рамките на контингентите на 
житариците кои што им се спрема редуцираниот 
план од 5 март 1947 година ставени на располагање 
за исхрана жителството на та,а народна република. 

IV. — Оваа наредба влег,уе во сила одма. 

Бр. 10360 
5 март 1947 година 

Белград 

Министер на трговијата и снабдувањето, 
др Заим Шарац, с. р. 

140. 
На основа членот 20 Уредбата за доделуење по-

мокј на фамилии чии хранители се навогјат на отслу-
жуење сталниот кадар во Југословенската армија, 
Комитетот за социална грижа при Владата ФНРЈ 
пропишуе 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА ДОДЕЈГУЕЊЕ 
ПОМОКЈ НА ФАМИЛИИ ЧИИ ХРАНИТЕЛИ СЕ 
НАВОГЈАТ НА ОТСЛУЖУЕЊЕ СТАЛНИОТ КАДАР 

ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА 

1. — Членови на фамилија, чиј хранител се на-
вои а на отслужуење сталниот кадар во Југословен-
ската армија, имаат право на парична помокј, во еми 
ела чл. 4^6 и 9 уредбата, во следни случаи: 

а) жена: 
ако е заради болест или инвалидност неспособна 

за привредуење и нема најнужни средства за издр-
жуење, или ако не е запослена а има едно или по-
векје деца помлади од 17 години за кои што нема 
кој да се грижи во фамилијата. 

Под појмот грижа во фамилија се разбира гри-
жата за издружуење децата. 

Вонбрачна жена нема право на парична помокј 
б) дете — брачно, вонбрачно, законски усвоено, 

пасинок: 
ако не навршило 17 години старост односно 23 

години кога е на школуење, а нема најнужни сред-
ства за издржуење и ако нема мајка или ако мајката 
не живее со него во истото домакјинство. 

Вонбрачно дете има право на парична помокј и 
во случај кога живее со мајка во исто домакјинство, 
доколку оваа не ужива пензија или друга парична 
помокј од државата нити има каков друг постојан 
приход доволен за издржуење на фамилијата. 

в) родители, татко и мајка: 
ако заради болест, инвалидност или заради изне-

моженост се неспособни за привредуење и немаат 
најнужни средства за издржуење или ако е мајката 
постара од 45 години а таткото постар од 55 години, 
а немаат најнужни средства за издржуење. 
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И во првиот и во вториот случај родителите 
имаат право на помокј едино ако помокјта не ја при-
ма жената односно децата. 

г) бракја и сестри: 
ако немаат родители способни за привредуење ни 

средства најнужни за издржуење и ако не навршиле 
17 години старост односно 23 години ако се на шко-
луење, а ако' заради телесна или душевна маана се 
неспособни за привредуење, додека таа неспособ-
ност трае. 

Пријавата за одредуење паричната помокј ја под-
нос,уат лицата поброени под а), б), в) и г), и тоа по 
ред како се напред наведени. 

2. — Покрај паричната помокј, одредена во ста-
вот прв чл. 10 на уредбата, се доделуе за секој ната-
мошен член на фамилијата зголемуење на помокјта 
(додаток) во износ од 200 динари месечно, и тоа: 

а) кога жена прима ПОМОКЈ се доделуе за деца, 
како и за бракја и сестри; 

б) кога дете се појавуе како носител на правото 
на помокј се доделуе за другите деца и за бракја и 
сестри; 

в) кога таткото прима помокј — се до делу е за 
мајката, за бракја и сестри; 

г) кога мајката прима помокј — се до делу е за 
брак ја и сестри; 

д) кога брат односно сестра се појавуе како но-
сител на правото на помокј — се доделуе за другите 
бракја и сестри. 

Позголемуење на помокјта (додаток), предвидена 
во чл. 10 на уредбата, може да се даде само за оние 
члено-ви на фамилијата кои што ги исполнуат сите 
услови за прием на помокј, предвидена во точ. 1 на 
ова напатствие, Додаток припагја под наведените 
услови и за деца кои што живеат со мајка во исто 
домаќинство 

3. — Членовите на фамилија од точка 1 и 2 на 
ова напатствие имаат право на парична помокј само 
под услов да лицето што се навогја на отслужуење 
сталниот кадар стварно ги издржуело со својата 
лична работа и заработуачка и да ниеден друг член 
од фамилијата што живее во истото домаќинство не 
ужива пензија, инвалиднина, рента на социалното 
осигуруење или некоја друга постојана парична по-
мокј од државата или макар каков друг постојан при-
ход достаточен за издржуење фамилијата. 

Доколку некој член на фамилијата има примања 
од пензија, друга парична помокј или некаков друг 
постојан приход во помал износ од помокјта по уред-
бата, ќе ја прима фамилијата разликата мегју постое-
в т е примања и помокјта предвидена во членот 10 
на уредбата. Во случај да во фамилијата има повекје 
липа кои што имаат свои примања (пензија, инвалид-
нина, рента на социалното осигуруење, некаков друг 
постојан приход) сите примања, во смисла чл. 7 уред-
бата ќе се соберат при одредуењето на разликата 
метју постоекјите примања на фамилијата и парич-
ната помокј предвидена во чл. 10 на уредбата. Овде 
нема да се засметуат приходите на оженети бракја и 
омажени сестри со кои што тие ја издржуат својата 
фамилија, без оглед да ли тие се' навогјаат во истото 
домаќинство. 

Земјоделска фамилија има право на парична по-
мокј само ако со приносот и приходот од својот 
имот не може да се играни шест или повекје месеци 
во една година, сметајкји од денот на собирање при-
носот од имотот. 

4. — За брачна жена без деца, мајка под 45 го-
дини и татко под 55 години старост кои што се не-
способни за привредуење мора преку лекарска коми-
сија да се утврди нивната неспособност за привре-
дуење. Лекарската комисија ја сочинуат лекар на 
околискиот односно градскиот (реонскиот) народен 
одбор и двајца членови кои што ќе ги одреди из-
вршниот одбор на околискиот односно градскиот 
(реонскиот) народен одбор. 

Во комисискиот извештај за утврдената неспо^ 
собност за привредуење мора да се назначи причи-
ната на неспособноста (болест, инвалидитет и сл.) за 
привредуење, како и да ли таа неспособност е по-
стојана или привремена. Доколку е привремена мора 
да се назначи и колку време оваа неспособност ќе 
трае. Привремената неспособност покуса од еден ме-
сец воопште не се зема,,пред вид. 

5. — Височината на паричната помокј од членот 
10 на уредбата се одредуе спрема бруто месечната 
заработуачка која што хранителот ја имал во по-
следниот месец пред неговото стапуење на отслу-
жуење сталниот кадар во Југословенската армија. Во 
случај да во тој месец хранителот не бил запослен, 
ќе се земе за основ средната месечна заработуачка 
што ја имал во текот на последните шест месеци пред 
одењето на отслужуење сталниот кадар во Југосло-
венската армија. 

При утврдуењето бруто заработуачката ќе се 
земат во оглед сите врсти на паричните примања: 
плата, надница, акордна работа, постојани премии, 
заработуачка од самостојна занаетчиска или од 
стручна работа и др., како и примања во натура 
(жилиште, храна и на тоа слично). Доколку храни-
телот имал утврдена надница, износот на месечната 
бруто заработуачка се пресмета на тој начин што 
износот на утврдената или средната надница ќе се 
помножи со бројот на работните ,денови во месе-
цот (26). 

Ако бранителот пред стапуењето на отслужуење 
еталонот кадар во Југословенската армија бил без 
постојано запослуење за процена на неговата воз-
можна бруто заработуачка ќе служи уверењето од 
месниот односно градскиот (реонскиот) народен од-
бор за средната нормирана надница која што во тоа 
место е пропишана за видот на работата за која што 
хранителот е способен. 

При процената колкава би била заработуачката 
на оние лица — хранители кои што се навогјаат во 
Југословенската армија од пред 9 мај 1945 година, 
дека што останале на дослужуење етапниот кадар, 
ќе се земе за основ нивното последно занимавање 
и денешната нормирана средн-а заработуачка на 
истата струка во истото место. 

6. — Процената колку месеци може да се израви 
една сиромашна земјоделска фамилија од приносот 
на својот имот, ќе Ја врши месниот народен одбор 
обвезно секоја година во есен односно по одењето 
на хранителот на отслужуење сталниот кадар утвр-
дуејкји ги износите на сите собрани приноси — при-
ходи од имотот и другите материални средства со 
кои што односната фамилија располага и упоре-
дуејкји ги истите со потребите за исхрана, спрема 
бројот и возрастот на членовите од фамилијата и 
спрема месните прилики и уобичаените навики во 
исхрана на народот во тој кр-ај. Вака утврдените 
потреби не можат да бидат поголеми од оние кои 
што се утврдуат со план за откуп на вишковите на 
земјоделските производи. 

За 1947 година процената ќе се изврши спрема 
стварната состојба во месец март. 

Во предлогот на месниот народен одбор мора да 
се наведе за колку месеци може Фамилијата да се 
израни од својот имот односно ѕѕ колку месеци 
треба да и се додели парична помокј. Исто така ќе 
се наведе точно вкупниот принос од имотот и пре-: 
сметката на утврдените потреби за исхрана членов 
вите на фамилијата, како и површината на имотот, 
број на стоката и сите други имотни подаци. Од 
сите тие подаци извршниот одбор на околискиот 
народен одбор ќе ја оцени ^месноста на предлогот 
на месниот народен одбор одосно правилноста на 
неговата процена. 

7. - При обвезното обработуење земјата на зе-
мјоделските фамилии од оние лица кои што се на-
вогјат на отслужуење сталниот кадар, а чии членови 
не се способни за привредуење, нити сами на некој 
друг начин можат да ја обработат земјата, месните 
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народни одбори ќе се користат со соработуачката на 
масовните организации, кои што треба да се орга-
низираат за што поголема помокј на овие фамилии. 

Месните народни одбори ќе поднесуат редовни 
извештаи на околискиот народен одбор за тоа што 
е се направено за обработуачка на такви имоти во 
текот на минатиот месец, а околискиот народен од-, 
бор ќе контролира да ли на вакви фамилии вистин-
ски стварно им е поможено во обработуењето на 
земјата. 

8. — Паричната помокј по уредбата и ова на-
патствие се исплатуе од денот на стапуењето на 
хранителот за отслужуеше сталниот кадар во Југо-
словенската армија па се додека хранителот не ќе 
биде отпуштен од сталниот кадар (привремено или 
постојано) или на отсаство подолго од еден месец 
или додека не се промени некој од фактите кои што 
служеле како мерило за доделуење паричната помокј. 
Во случај кога хранителот е пуштен на отсастцо по-
долго од еден месец' помокјта се обусгавуе додека 
е тој на отсаство. 

Ако хранителот примил едномесечна плата уна-
пред од установата — претпријатието во кое што ра-
боти , тогај исплатата на помокјта на фамилијата ќе 
се врши од првиот нареден месец. 

9. — На фамилиите на лица кои што на денот на 
влечењето во сила на уредбата (11 февруари 1947 
година) се навогјале на отслужуење сталниот кадар 
им припаѓа парична помокј по оваа уредба од И 
февруари 1947 година. 

Фамилиите чии храни!ели се мобилисани пред 9 
мај 1945 година и задржани заради дослужуење на 
сталниот кадар во Југословенската армија, а кои што 
досега примале привремена парична помокј по Одлу-
ката на Националниот Комитет за ослободуење на 
Југославија од 19 декември 1944 година ќе се пре-
ведат од 15 парил 1947 година на парична помокј 
по уредбата и ова напатствие, со тоа да паричната 
помокј во новиот износ им тече од денот на преве-
дуењето. Ако за месецот пред преведуењето при-
мале привремена помокј по Одлуката на Национал-
ниот Комитет за ослободуење на Југославија од 19 
декември 1944 година, тогаЈ паричната помокј по 
уредбата и ова напатствие им тече од првиот на-
реден месец. 

10. — Лицето на отслужење сталниот кадар чија 
фамилија прима парична помокј, а кое што- ќе добие 
отсаетво подолго од еден месец или ќе биде привре-
мено отпуштено од сталниот кадар е должно одма 
да се пријави на месниот народен одбор заради во-
дење евиденција. Ова се должни да направат и чле-
новите на неговата фамилија кои што примаат па-
рична помокј врз основа на неговата служба во сил-
ниот кадар, 

Месниот народен одбор е должен за вакви слу-
чаи одма да го известуе околискиот народен одбор -
во цел на контрола по членот 15 на уредбата односно 
заради обустава на понатамошна помокј по членот 
16 на уредбата. 

Воениот отсек при околискиот односно градскиот 
(реонскиот) народен одбор е должен, врз основа на 
извештаите од воените единица, да води одделна 
евиденција за оние воени обвезници чии фамилии 
примаат парична помокј а кои што добиваат отса-
ство подолго од еден месец или ќе бидат привремено 
отпуштени од сталниот кадар и за тоа Да го о5а-
вестуе отсекот за социална грижа на истиот на-
роден одбор. 

11. г - Лицето кое што прима парична помокј по 
уредбата е должно одма, а најдалеку во срок од 5 
дена да ги пријави на месниот односно градскиот 
(реонскиот) народен одбор сите настанати промени 
на поарнуење во поглед на средствата за неговото 
издржуење, како и сите други промени кои што би 
имале влијание на примање помокј (како што се слу-
чаи кога еден член од фамилијата постануе спосо-
бен за привредуење, или се запослуе, или добива 
некои материални средства; дете, брат или сестра 

наполнуе 17 години односно 23 години ако се шко-
луе и сл.). 

Месниот народен одбор одма го известуе за тоа 
извршниот одбор на околискиот народен одбор кој 
што донел решење за паричната помокј, заради на-
тамошна постапка по уредбата и ова напатствие. 

12. — Пријава за парична помокј се лоднесуе на' 
месниот односно градскиот (реонскиот) народен од-
бор, со сите докази врз основа на кои се утврдуе 
правото на парична прмокј по уредбата и ова 
напатствие. 

Лица кои што бараат доделуење на "парична по-
мокј по уредбата се должни да ги поднесат овие 
докази: 

1) уверение од месниот односно градскиот (реон-
скиот) народен одбор од кога хранителот се навогја 
на отслужуење еталонот кадар во Југословенската 
армија, како и тој со својата лична работа и зарабо-
туачка да ги издржуел членовите на фамилијата кои-
што живеат во истото домаќинство. Во уверението 
да се наведат членовите на фамилијата по име, род-
нинство (брачна жена, деца, роди^ ли, бракја и се-
стри на храни гелот), годините на старост и зани-
мавањето. 

2) увереше за височината на бруто месечната 
заработуачка на хранителот пред неговото одење на 
отслужуење еталонот кадар, пресметана на начин 
изложен во точ. 5 на ова напатствие. Уверението го 
издава, а) ако хранителот бил запослен во државна 
или ^оперативна установа или претпријатие рако-
водството на таа установа односно претпријатие; 
б) ако хранителот бил запослен во приватно претпри-
јатие (заведение) работодавачот со тоа да ова уве-
рение го завери месниот односно градскиот (реон-
скиот) народен одбор на чие подрачје се. навогја 
тоа претпријатие; в) во сите други случаи месниот 
народен одбор по прибавените подаци. Во уверението 
на претпријатието односно установата мора да биде 
точно назначено додека хранителот е измирен со 
прикадлежностите. Ова увереше не е потребно за 
земјоделски фамилии; 

3) увереше од месниот односно градскиот (реон-
скиот; народен одбор да лицето кпе што бара помокј, 
како и сите членови на фамилијата кои што живеат 
во истото домаќинство: 

а) не се збринати во државни домови, заводи и 
установи; 

б) не примаат никаква друга постојана парична 
помокј од државната каса, нити имаат макар каков 
друг постојан приход. 

Доколку некој член од фамилијата прима некоја 
друга постојана парична помокј, инвалиднина, пен-
зија, рента на социалното осигуруење или има макар 
каков друг постојан приход во уверењето мора да 
се наведе месечниот износ на тоа примање, како и 

видот на истиот; 
4) увереше од отсекот (одделението) на вна-

трешните работи на околискиот односно градскиот 
народен одбор да лицето кое што бара помокј не е 
со судска пресуда осудено на губиток на политички 
и поедини грагјански права. 

Месниот народен одбор ова увереше не мора 
да го прибавуе, оти извршниот одбор на околискиот 
народен одбор по званич'на должност ќе го прибави 
од својот отсек на внатрешните работи. 

Покрај поброените уверења се потребни уште и 
следни одделни увереша, и тоа: 

кога помокј бара жена: 
а) увереше да е 'во брак со лицето од кое што 

го доведуе правото на помокј и да' не е запослена 
ако има деца помлади од 17 години за кои нема кој 
друг да се грижи во фамилијата; 

б) ако нема деца тогај и извештај од лекарската 
комисија од точката 4 на ова напатствие за неспо-
собност за привредуење; 
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кога помокј бара дете: 
а) увереше да му е лицето од кое го доведуе 

правото на помокј татко односно очув или усвоител 
и да не е постаро од 17 години; 

б) за дете постаро од 17 години, увереше да е на 
школуење и да не е постаро од 23 години; 

в) ако детето се појавуе како главен носител нл 
правото на помокј (подносител на пријава) тогај и 
увереше да нема мајка односно да мајка му не живее 
со него во истото домаќинство (ова увереше не е 
потрбно за вонбрачно дете)-; 

кога помокј бараат родители: 
а) увереше да м,у се родители на лицето од кое 

што го доведуат правото на помокј и да е мајката 
постара од 46 години, а таткото од 56 години; 

б) во случаи кога мајката е под 45 години а тат-
кото под 55 години, тогај и извештај од лекарската 
комисија од точката 4 на ова напатствие за неспо-
собност за привредуеше; 

в) увереше да паричната помокј по уредбата и 
ова напатствие не ја примаат жената односно децата; 

кога помокј бараат бракја и сестри: 
а) увереше де му е брат односно сестра на ли-

цето од кое што го доведуе правото на помокј, да 
не е постаро од 17 години, да нема родители спо-
собни, за привредуеше и да бил издржуен од братот 
кој што отишол на отслужуеше еталонот кадар; 

б) за брат односно сестра постари од 17 години 
уште увереше да е на школуење и да не е постар 
од 23 години; 

в) ако брат односно сестра се појавуе како гла-
вен носител на правото на помокј (подносител на 
пријава) тогај и увереше да паричната помокј по 
уредбата и ова напатствие не ја примаат жената 
односно децата, како ни родителите. 

Сите горе наведени одделни увереша ги издава 
месниот односно градскиот (реонскиот) народен од-
бор по претходно прибавените подаци. 

За членовите на земјоделските фамилии е по-
требно уште одделно увереше од месниот народен 
одбор да со приносот — приходот од својот имот не 
можат да се прехранат 6 или повекје месеци во таа 
година. Со ова увереше мора да се приложи и пре-
длог од месниот народен одбор за колку месеци 
во таа година треба да и се додели на фамилијата 
Парична помохј Во предлогот треба да се наведе 
од кој месец би имала да тече паричната помокј 
и со кој месец да се заврши. Овој предлог мора 
да биде подробно образложен во смисла точ. 6 на 
ова напатствие. 

Извршниот одбор на градскиот (реонскиот) на-
роден одбор односно претседателот и секретарот на 
месниот народен одбор ги издаваат наведените уве-
реше после присобраните подаци под полна мате-
риална, дисциплинска и кривична одговорност, по 
вванична должност, без наплата на такса. Две или 
повекје уверења можат за едно исто лице или една 
иста фамилија да се спојат во едно увереше. 

13. — Пријавата со сите докази од точ. 12 на ова 
напатствие месниот народен одбор односно отсекот 
за социалната грижа на градскиот (реонскиот) на-
роден одбор, со свој образложен предлог ќе му ја 
(испрати, во срок од најповеќе 5 дена од денот на 
приемот на пријавата, на извршниот одбор на око-
лискиот односно градскиот (реонскиот) народен 
одбор. 

14. — Извршниот одбор на околискиот односно 
градскиот (реонскиот) народен одбор донесуе ре-
шеше по пријавата за доделуеше помокј во срок од 
10 дена од денот кога ја примил пријавата со сите 
докази и описи потребни за донесуеше решеше. Ре-
шеното се донесуе врз основа на образложен пред-
лог на отсекот на социалната грижа. 

По правосилноста на решението органот, кој што 
го донел решешето, ќе достави по еден примерок на 
решеното: а) на надлежната исплатна благајна; б) на 

одделешето за социалната грижа при окружниот на-
роден одбор, односно народниот одбор кој што му е 
по ранг рамен; в) на отсекот за социалната грижа на 
околискиот народен одбор односно на народниот 
одбор кој што му е по ранг рамен; г) на месниот на-
роден одбор; и д) на уживателот на помокјта. 

15. — Решешето за парична помокј по уредбата 
и по ова напатствие мора да содржи: 

1) презиме и име на молителот, занимавање, ме-
сто на живееше (улица и број), име на храните л от од 
кого што го доведуе правото на помокј, роднинство 
со хранители и дата на поднесуешето на пријавата. 

2) вкупен износ на одредената помокј во цифр-и 
и букви (ако има повекје лица тогај главниот носи-? 
тел на правото на доделуеше помекј довогја на прво 
место во решението, а потоа имишата на сите други 
членови на фамилијата, уживатели на помокјта), 
дата од кога помокјта тече и благајна на која што 
ќе се врши исплатата. с 

Во образложуешето на решешето мораат да се 
изнесат разложите за доделеше помокјта, како и 
сите конкретни факти врз основа на кои што е доне-
сено решешето. 

На крај на решеното мора да се даде напатствие 
за жалба, а при дното на решението треба да се на-
веде оти уживателот на помокјта е должен, под кри-
вична одговорност, да го извести извршниот одбор 
на народниот одбор кој што го донел решението за 
сите промени, лични, фамилиарни и имотни, кои што 
би можеле да влијаат на височината на вкупниот 
износ на помокјта односно барале' преправаше на 
решеното заради смалуеше или укинуеше помошта, 
Уживател на ПОМОКЈ кој што за настанати промени 
не ќе го извести надлежниот народен одбор и про-
должи да прима помокј на која што нема право, ќе 
се казни со лишуеше од слобода од тра месеци до 
две години, аналогно на членот 17 уредбата. 

Во решешето за доделуеше на оваа парична по-
мокј на земјоделски фамилии мора да се стави дата 
од кога помокјта започнуе и дата кога ќе престане 
приманото на помокјта, со забелешка, „ако не на-
стапи некој од случаите од членот 15 и 16 уредбата". 

Кога ќе истекне срокот до кој што е одредена 
помокјта на земјоделската фамилија, исплатата авто-
матски ќе се обустави. Но, ако таа земјоделска фа-
милија во следната година пак ги исполнуе условите 
но уредбата и по ова напатствие, ќе се донесе ново 
решено за доделуеше на помокј. 

16. — Жалба против решеше за доделуеше па-
рична помокј се поднесуе во срок од 8 дена до из-
вршниот одбор на околискиот односно градскиот 
(реонскиот) народен одбор, кој што ќе -му ја достави 
на окружниот народен одбор. Во оние народни репу-
блики во кои што не постоат окружни народни од-
бори, жалбата ќе се доставуе до министерството на 
социалната грижа на народната република односно 
до Главниот извршни одбор на Автономната по-
краина Војводина или до Обласниот извршни одбор 
на Автономната Косовско-метохиска област. 

Пред но што жалбата се исплати до второсте-
пениот орган, извршниот одбор на околискиот одно-
сно градскиот (реонскиот) народен одбор должен е 
да ја испита вистинитоста на сите наводи во жалбата, 
па доколку во ним најде некои оправдани факти, кои 
што не биле познати кога го донесуел своето ре-
шеше, може со ново решеше да го измени своето 
првобитно решеше, со што жалбата постануе без-
предметна. Доколку извршниот одбор на околискиот 
односно градскиот (реонскиот) народен одбор смета 
оти и покрај утврдените нови факти треба да остане 
при своето прво решеше, тој е должен целиот пред-
мет со жалбата и своето мислеше да му го достави 
на решеше на второстепениот орган. 

По жалбата надлежниот второстепен орган дол-
жен е да донесе решеше во срок од десет дена од 
денот на приемот на жалбата со сите подаци и описи 
потребни за решеше. -
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Решењето на второстепениот орган е конечно. 
17. — Правосилно решење може да се подвргне 

да ревизија во овие случаи: 
а) кога дополнително ќе се утврдат нови факти 

или поднесат докази за стечуење или губење право 
на помокј, а овие докази не биле познати кај прво-
битното решеше; 

б) кога ќе се создадат нови услови кои што се 
одлучујукји за позголемуење, смалуење или укинуеше 
на текукјата помокј; или 

в) кога лице од кое што се доведуе право на 
вомокј биде привремено отпуштев од сталниот 
кадар на Југословенската армија на неодредено 
време. 

Ревизијата се врши по службена должност или 
ћо предлог на заинтересираното лице. 

Ревизијата на решешето ја врши органот кој што 
го донел во прв степен. 

Против новото решеше може да се изјави жалба 
'до надлежниот повисок државен орган. 

18. — Извршните одбори на околиските односно 
градските (реонските) народни одбори ќе контроли-
раат постојано преку месните народни одбори да ли 
економските прилики на уживателите напомокјта се 
измениле и поправиле, да ли уживателот на оваа 
номокј има средства за издржуеше или не односно 
да ли доделената месечна парична помокј му е уште 
неопходно потребна или не. 

При водењето на оваа постојана контрола народ-
ните одбори можат да се користат со соработуачката 
на масовните народни организации, како и заради 
проверуеше да се изнесат списоци на уживателите 
на парична помокј пред скупови на народни конфе-
ренции. 

19. — Министерството на финансиите на народ-
ната република во согласност со министерството на 
социалната грижа на народната република ќе го 
утврди начинот на исплатата на оваа помокј, како и 
ќе одреди кои исплатни благајни ќе ги вршат испла-
тите на паричната помокј по уредбата и по ова на-
патствие. 

20. - Кредитите мораат да се требуат најда-
леку до петиот во месецот за следниот месец, 

Со требуењето на кредити мора да се поднесе 
месечен извештај со подаци, метју другото, и за тоа, 
колку е исплатено во минатиот месец (вкупен износ 
на исплатените помокји, број на фамилиите на ужи-
вателите на помокјта и др.). 

21. — Исплатните благаЈни должни се по приемот 
на правосилните решеша одма да извршат исплата, 
а најдалеку до петнаестиот во месецот по решешата 
примени во првата половина на месецот, односно до 
првиот на следниот месец по решената примени во 
втората половина на месецот. Натамошна исплата се 
врши за секој месец унапред. 

22. — Отсекот за социалната грижа на околискиот 
односно градскиот (реонскиот) народен одбор ќе 
води постојан регистер за сите лица на кои што им 
е доделена парична помокј по уредбата и по ова 
напатствие, како и да ги чува сите документи врз 
основа на кои што е истата помокј доделена. На се-
кој досие на уживател на помокј ќе се стави број 
на регистерот под кој што е уведен тој уживател на 
помокј. Исплатните благајни се должни да водат 
контролите на лица кои што уживаат парична по-
мокј по уредбата и по ова напатствие како и да ги 
чуваат сите парични документи. Одделението за со-
циалната грижа на окружниот народен одбор ќе 
води картотека на уживателите на оваа парична 
помокј. 

23. - Ако уживател на помокј се сели од око-
лија во околија на иста народна република или во 
некоја друга народна република должен е да му се 
-Јави на извршниот одбор на околискиот односно 
градскиот (реонскиот) народен одбор, кој што го 
донел решењето за доделуење помокј, и да изјави 
во кое место се сели. 

Народниот извршни одбор на околискиот одно-
сно градскиот (реонскиот) народен одбор од кога 
ќе констатира оти е решењето и натаму во сила, ќе 
го исплати целиот предмет на исплатната благајна, 
која што е должна сите заостатоци на помокјта да 
му ги исплати на лицето, кое што се сели, уклучиво 
со месецот во кој што се сели. Исплатната благајна 
на предметот ќе назначи за кој последен месец му е 
исплатена иомокјта и предметот хитно ќе му го 
испрати на надлежниот извршни одбор на околи-
скиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор 
на чието подрачје се навогја новото пребивалиште на 
уживателот на помокјта. 

Уживателот на оваа парична помокј должен е 
одма да поднесе пријава за доделуење помошт на 
месниот односно градскиот (реонскиот) народен од-
бор во местото на новото пребивалиште, заради до-
несуеше решеше, 

Извршниот одбор на околискиот односно град-
скиот (реонскиот) народен одбор ќе донесе ново ре-

,шеле, земајкји ги во оглед сите евентуални измени 
во личните, флмилиаргште и имотните прилики на 
уживателот на помокј, 

24 — Потребни кредити за исплата паричната 
помокј чинот вкупен износ се утврдуе врз основа на 
образложени поедт1ози на министерствата за социал-
ната грижа на народните републики, ги иредвидуе 
во својата предеметка на расходи Комитетот за со-
циална грижа при Владата ФНРЈ. 

За 1947 година министерствата за социалната 
грижа на народните републики ќе бараат вонреден 
кредит за исплата на овие помокји. Образложено ба-
раше за овој кредит му се поднесуе на Комитетот за 
социјалната грижа при Владата ФНРЈ, 

25, — По уредбата и по ова напатствие немаат 
право на парична помокј фамилиите на лица кои што 
се навогјаат на воена вежба во Југословенската 
армија. 

26, — Сите потребни објаснуења по ова напати 
ствие ќе дава Комитетот за социална грижа при Вла-
дата ФНРЈ, 

27, — Ова напатствие влегуе во сила со денот на 
објавуењето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", 

Бр. 871 
4 март 1947 година 

Белград 

Претседател на Комитетот 
за социална грижа при Владата ФНРЈ 

и Министер без портфељ, 
Кирило Савич, с. р. 

О Д Л И К О В А Њ А 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија 

на предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

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

текот на народноослободителната борба одликуат 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
ст. водници: Голубовиќ М. Светислав, Пуж Ф. 

Карло и Топликар Р. Станко; 
ходници: Цах М. Мирко, Иванчић А. Стефаи 

Пеко И. Алојз, Ушај Ф. Франц и Видак Н. Брњош; 
мл. водници: Чожћ С. Станоје, Горднћ В. Мила-

дин и Савић X. Мирослав; 
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десетари: Јовановић М. Љубиша и Прокић С. 
Милован; 

борци: Аћимовић Мирио, Аћимовић Д. Славко, 
Аџић Ј. Душан, Аксентић М Предраг, Аксентијевић 
М. Живота, Алексић I I Ђорђе, Алексић Р. 
Немања, Алексић Л. Сима, Алексић С. Сто-
јИљко, АлексиЈевић Р. Радомир, Алкалај Ј. 
Јосип, Анђелковић Л, Никола, Анђелковски Ј. Петар, 
Андрић Н - Бошко, Антић С. Стоимир, Антић А. Во-
јислав, Антонијевиќ О. Јован, Алат И. Љубомир, 
Ардалић М. Милан, Арсенијевиќ Н. Зорко, Арсено-
вић Н, Александар, Арсић М. Душан, Арсић Ј. Мата, 
Арсић Т. Србољуб, Арсовић М, Десимир, Ашим М. 
Абас, Атанацкорић ЈБ. Тихомир, Атанасијевић М, 
Бошко, Атанасовски А. Крсто, Атаовић С. Вукашин, 
Бачић П. Мартин, Бабић Љубиша, Бабудер И. Мирко, 
Бадљај Ф. Миливоје, Баца С. Петар, Бајић С. Ду-
шан, Бајић М, Никола, Балентиновић М. Иван, Ваи-
дин Ј. Михајло, Банић П. Божа, Бановић С. Максим, 
Барата Ј. Антон, Варна М, Стеван, Баруг А. Карло, 
Басарић С. Славка, Баштац И. Драгутин, Батало А. 
Милош, Батић С. Јожеф, Бего Ј. Јосип, Бекер звић 
Добривоје, Белушевић М. Томислав, Бемрић И. Ева-
рест, Берош М. Љубица, Бесаровић А. Здравко, Беш-
тић М. Данило, Благојевић М. Маријан, Бијелић М. 
Михајло, Бирач С. Сава, Бјелајац Ј. Милена, Бла-
жић Ј. Драгоје и Блитва Н. Иса: 

борци: Бобић Н Петар, Бодружић П. Петар, Бог-
данић П, Јосип, Богдановић П. Милан, Богдановић В, 
Вукадин, Богић Р, Боривоје, Бојић В. Рајко, Болтар 
А. Мирко, Болтоштајн А. Христијан, Бон М. Јоаким, 
Венчић С. Риста, Бонин И Алојз, Борак С, Сава, Бор-
банди А, Геза, Бошковић Љ. Драгољуб, Божић В. 
Миливоје, Божовић Н. Љубомир, Вранчић Ф. Фрањо, 
Вранић Л. Новак, Братић В. Милица, Братот И. Срећ-
ко, Бркуљ А. Мате, Брозовић Ф. Ђуре, Брзак А. 
Сава, БундалоМ. Бранко, Буричић М. Србослав, Бу-
жаља Ј Аљуш, Цабријан Д Драго, Цагић М. Миха-
ило, Ценић Ђ. Пејча, Церовац Д. Станислав, Цетинић 
Ф, Миладин, Цеврељаковић Г. Тома, Црномаж. 
П. Милан, Црвенковић М. Бранислав, Цуцић М. Пе-
тар, Цукров А, Иванка, Цветковић В. Божидар, Цвет 
ковић М. Чедомир, Цветковић М, Лазар, Цветковић 
Мил-иве је, Цветковић Т. Ненад, Цветковић П. Во-
јислав, Цветковић В. Вукадин, Цветојевић И. Влади-
мир, Чапкуновић С, Драгољуб, Чимбур В. Ђорђе, Чо-
банов С. Јуре, Чобанов. С, Стине, Чоп П. Божидар, 
Чопорда Б Јагода, Чор Ф. Ружица, Чубрић В. Никола, 
Ћирић Д. Бранислав, Ћирић Ф. Миладин и Ћоше-
вић Љ. Божидар. 

борци: Дамјановић Г, Борислав, Дамјановић М. 
Гојко, Дамјановић Р, Љубомир, Дамјановић Радо-
м.ир, Дамјановић П. Радован, Даниловић Ј, Данило 
Даниловић Милетг, Дасовић Ђ. Михајло, Дедић В. 
Анђа, Дејановић Д. Милош, Дејановић М. Панта, 
Делић Т Милица, Деретић С. Војислав, Деспот С. 
Милан, Деспотовић П. Радован, Деста ' Ј. Суха, 
Диклић С, Арсе-н, Дим,ић В Иван, Димитријевић М. 
Методије, Димитријевић Петар, Димитријевић М. Ра-
домир, Димитријевић С. Владимир, Димитријевић Р. 
Живојин, Добричанин М, Добривоје, Добрић Д. Дра-
гољуб, Добрић Д, Петар, Додић - Ј. Драгојин, 
Додик Ј. Јожеф, Даша С. Павао, Дра-
гићевић Д Љубисав, Драго јевић В. Радиша, 
Драговић М. Десанка, Драгутиновић М, Бранко, Дра-
жић П, Васа, Дукић Д Тома, Дуковски С. Гога 
Ђаја С. Гојко, Ђаковић С. Ђорђе, Ђеличић Ђ. Ју-
ре, Ћир кота П. Анте, Ђокић Д. Јован, Ђокић М. 
Матија, Ђокић М, Милован, Ђокић М Станислав, 
Ђокић М, Стеван, Ђокић М. Светомир, Ђорђевић А. 
Живојин, Ђорђевић В. Милан, Ђорђевић Б. Мило-
мир, Ђорђевић М, Трајко, Ђорђевић Т. Александар, 
Ђорђе,вић Н. Радисав, Ђорђевић М, Урош, Ђоровић 
В. Љубиша, Ђукановић Д. Александар, Ђукић В. Алек-
сандар, Ђукић Ј Никола, Ђурђевић. О. Александар, 
Ђурђевић М Славко, Ђурић С, Симо, Ђуркић Д, 
Ненад, Ђуровић П. Лазар и Ђуровић С Зарија; 

борци: Екмеџић М, Зорица, Емровић X. Кадрија^ 
Ердељан Д. Добривој, Ердељан Д. Иван, Еремић Б. 
Војислав, Филиповић Љ. Александар, Филиповић М, 
Бранислав, Филиповић Миодраг, Флајс С, Алојз, 
Флего А, Умберто, Форђански В. Иван, Франц И. 
Иван, Фрлута А. Антон, Фрлуга А. Иван, Галовић Ф. 
Марија, Гајић Д. Драгољуб, Галовић Ј. Петар, Гар-
генита Б. Војин, Гарић С. Драгутин, Гавриловски О 
Благоје, Гаренчевић С. Ђорђе, Гицић К, Душан, 
Гладовић П, Петар, Глигоријевић М. Властимир, Го-
бељић Ж. Миодраг, Година А. Диво јо, Гојков Ж. 
Пајо, Гзртић Ф. Северин, Граховац П, Мирко, Гра-
овац П. Стеван, Грастић П. Бранко, Грбић В. Павле, 
Грлица Ј. Рудолф, Грујић М. Љубица, Хофман К, Си-
мо, Храст А. Франц, Хрватић Ф, Франц, Игњатовић 
М. Срећко, Илић Н, Александар, Илић П. Богдан, 
Илић П. Доброслав, Илић В. Лазар, Илић М, Љу-
бомир, Илић Ц. Мирослав, Илић П, Радислав, Илић 
У. Радован, Илић Р. Василија, Илић С Велимир, 
Илић С. Војислав, Илић В, Жарко, Иличевић Н, Ни-
кола, Исаиловић 3. Ж и ^ ј и н , Илић Р. Жарко, Иван-
ковић С, Миодраг, Ивановић Велимир, Ивановић И. 
Војислав и Ивас Ф- Мирко; 

борци: Јанић Љ. Душан, Јанић С. Раде, Јанић 
Н. Спасоје, Јанков М, Мирослав, Јанковић М. Алек-
сандар, Јанковић Д. Михајло, Јанковић А, Рад оле, 
Јанузовић Ј. Алија, Јањић Н. Марко, Јањић А. Воји-
слав, Јатић М. Негослав, Јефтовић С. Бојо 
Јелић М. Миленко, Јелинек В. Ото, Јеремић С. 
Васа, Јерковић П, Душан. Јеротић Д. Никола, Јев-
дић В. Вуксан, Југовић Д. Драган, Јурић М, Анте, 
Јоцић М. Јован, Јовановић Ж. Александар, Јовано-
вић В. Александар, Јовановић Б, Арсен, Јовановић 
М. Бан, Јоветић Б. Божидар, Јовчић Т, Божидар, 
Јовић С. Будисав, Јовановић В. Драгиша, Јовано-
вић А. Драгољуб, Јовановић М. Драгољуб, Јовано-
вић М, Душан, Јовановић Д. Ђорђе, Јовановић С 
Ђорђе, Јовановић С, Илија, Јовановић М. Дазар, 
Јовановић И, Милан, Јовановић Н. Миле, Јовановић 
А. Милорад, Јовановић Б. Милош, Јовановић Ђ. 
Момчило, Јовановић С. Радован, Јовановић В. Све-
тислав Јовановић Р, Живојин, Јовчић М. Радомир, 
Јовичић П Драгољуб, Јованчевић М. Драгомир, Јо-
вичин Ж, Милорад, Јовић Р. Ђура и Јовић Урош; 

борци: Каблар С. Владо, Кађаскд С. Сани, Кал-
маревић .Ж, Живојин, Каљун Хусо, Капељ А, Ста-
нислав, Кануе И Иван, Карастоја,ковић В. Драгољуб, 
Катовчић М. Анка, Кавал М. Мујо, Казанџић Р. 
Голуб, Кажић Б. Драгољуб, Кецман Н. Милорад, Ке-
ца Н, Коста, Киршић А. ДуциЈан, Клајнић Д. Ради-
сав, Кљајић П. Душан, Кнежев Милош, Кнежевић М, 
Бранко, Кнежевић Д Константин, Кнежевић А, Ми-
лан, Кобе А. Јанез, Коцић Ј, Станојла, 
Конопек П, Владимир, Контељ И. Изак, Ко-
р оч-ник М. Милутин, Косановић В. Ђуро, Ко-
сић Б. Никола, Косијер Р. Петар, Костић А, Драго-
љуб, Костић В. Живко, Кошарановић С. Милан, Ко-
вач П. Јован, Ковачић М. Фрања, Ковачић И. Мари-
јан, Ковачић Ф Станко, Ковачевић Б, Лазо, Ко-
вачевић Живојин, Козић Милоје, Крајновић Ђ, СЛКЈ-
бодан, Крајиновић Б. Тодор, Краљевић Б. Урош, Кра-
повић Б. Иван, Кр а-п еш А. Алојз, Кривокућа П. Ђура, 
Крижман Ј. Јозо, Крњајић М. Никола, Крњајић М. 
Раде, Крст В, Миодраг, Крстић Б. Борислав, Крстић 
Б, Ђорђе, Крстић Ј. Миодраг, Крстић С. Сибин, 
Крстић Б. Стилко, Крстић А. Василије, Крушка М, 
Никола, Кружић Ф. Карло, Куга И. Бранко, Ку јо-
вић Р. Мирко Кукина И. Стјепан и Кулишић Ј. 
Мирко; 

борци: Дабињан М. Иван, Лалић Г, Вукашин, 
Лампе М, Карло, Лазаревић М, Алимпије, Лазаре-
вић П. Алекса, Лазаревић Ђ. Милан, Лазаревић Пре-
драг, Лазаревић Ж, Светозар, Лазаревић Д. Зоран, 
Лазић Ч. Станимир, Лезечев Т, Милан, Лончар Л. 
Никола, Лукач М. Ј заип, Лукић П, Бо-
жидар, Лукић Ђ. Милош, Дукић Ђ, Све-
толик, Лупи на С, Васа, Љу бин ковић А. Жарко, 
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Љубојевић С. Драгољуб Љуштана С. Нико-
ла, Љуштина С, Р л де, Марковић С Миливоје Ма-
товић С Здравко, Мјн7-словић Ј Антоније, Марин-
ковић М. Радисав М и к о в и ћ С. Марко, Марић пеан, 
Матић В, Јован, М-Ревић Т. Михајло, Маркежић И. 
Франц Манчић ' г 1 Димитрије, Марковић М, Емил, 
Маринковић С- Љубица, Марковић С. Љуба, Марко-
вић А Марић С. Милорад, Марјановић Б. 
доиле / Масловара В, Душац, Матијажић Ф, Франц, 
д^ . гић А. Јеленко, Ма-ксимовић М, Милутин, Ма-
г л и ћ И. Јожеф, Маричић Р, Драгомир, Мајић М. 
Владета, Мартиновић А, Вице, Мадон И. Мирко, 
Маринковић Р. Александар, Матика А. Карло, 
Марић С, Иван, Маглив Т. Душан, Магај-
на И. Едуард, Мацак Ј. Андрија, Мартић М. 
Љубица, Марјановић X. Михајло, Марјановић Љ. 
Милун, Маркови^ Б. Иван, Марковић М. Предраг, 
Марковић Славко, Марковић Р. Велисав, Марковић 
М. Витомир и Матић Н, Војислав; 

борци: Мелих Ј. Јован, Меигин Е. Ивица, Меле 
С. Иван, Михајловић Д Александар, Михајловић А. 
Јован, Михаиловић С. Павле, Михаиловић Ј, Ради-
воје, Мијатовић А. Милисав, Мијин П, Никола, Ми-
јушковић Н, Арсо. Микша И, Лудвиг, Милановић 
'Н, Љиљана, Милановић М, Војислав, Милановић М^ 
Живадин, Милановић Љ. Живојин, Миленковић М, 
'Александар, Миленковић Б. Драгољуб, Миленковић 
'Ј, Драгом,ир, Миленковић Ј, Јелисавета, Миленко-
вић Р. Петар, Милер Л Едита, Милетић Љ. Мила-
дин, Милетић Б. Славко, Милетић П. Живка, Милев-
ски М, Димитрије, Милеуснић М, Ђура, Миличе-
вић С, Димитрије, Миличевић С. Јован, Миличевић 
Милоје, Милијић Д. Светозар, Милинчић М, Ради-
воје, Милинковић Ж, Аранђел, Милојевић П. Мила-
шин, Милојевић Д. Миодраг, Милојевић Ј. Миро-
слава, Милорадовић Б. Михајло, Милосав-љевић Р. 
Чедомир, Милосављевић Ђ, Михајло, Милосављевић 
П. Светозар, Милошевић Ж. Чедомир, Мило-
шевић Ч. Душан, Милошевић Р. Милосав-, Мило-
шевић М, Станоје, Милошевић М. Вито-
мир, Милошевић Ж. Витомир, Миловац К. Се-, 
кула, Миловановић Д. Милољуб, Миловановић Р, Ми--
ладин, Миловановић М, Ружа, Миловановић В. Жи^ 
ворад, Милути,н М, Анте, Милутин В. Маријан, Ми-
лутиновић П, Александар, Милутиновић М, Рајко, 
Минић В. Радомир, Минков Г. Бебел, Миодраг У. 
Петар, Мирић К, Вера, Мирковић Д Момчило и 
Мирковић Ђ, Сретен; 

борци: Мишић С, Божидар, Мишић Н, Радомир, 
Мишић Ж. Танасије, Мишић А. Влада, Мишковић П. 
Ратибор, Митић Драгослав, Митић М Илија, Ми-
тић С. Никола, Митић Ђ, Василије, Митровић В. 
Љубиша, Митровић П. Михајло, Митровић Милорад, 
Митровић Н. Мирко, Митровић М. Предраг, Мла-
деновић В. Тома, Младеновић В. Велимир, Младе-
новић Н. Живојин, Мохорић И. Иван, Мојичевић 
1М. Радош, Момировић Т, Богдан, Монти В. 
Иван, Мојушковић С Душан, Муњица Ј. Гојко, Мо-
сораћа-н Н. Иван, Мрдаковић Т, Милорад, Мрђа Н, 
Илија, Мучић И. Изи дор, Мухаремовић И, Омер, Му-
ховец А. Лудвиг, Муженић И, Рафајло, Надлачки 
Л. Жива, Накић Р. Урош, Небригић 3; Сава, Недељ-
ко,вић П, Радивој, Недељковић С. Станислав, Не. 
дић М, Васа, Немар н-ик С, Жељко, Ни,кчевић 
С. Живко, Никетић Божидар, Никол етић Г, Са-
ва, Николић Д, Часлав, Николић И, Ко-
ста̂  Николић С. Милорад Никшић Б. Ла-
зар, Никуландра И. Јосип, Новаковић Ј. Мате, Но-
ваковић С, Нинко, Обрадовић П. Богдан, Обрадо-
вић К, Даница, Обрадовић 3. Миленко, Обрадовић 
Миливоје, Огњановић А, Миливоје, Ограјеншек Р. 
Руди, О кр а јин о в Л, Стеван, Омерчахић Т, Халил, 
,Орбан И. Срећно, Орлић М, Александар, Орешчанин 
С. Милозан, Остојић М, Бранко Остојић У, Душан, 
Остојић И. Иван и Оштрић А. Марко; 

борци: Пачић Д. Милош, Пајиног "тић Д. Алек-
сандар, Паљазовић Т, Божидар, Палајотовић С. Ча-

слав, Панајотовић Ђ, Миодраг, Панић С. Живојин, Па-
в к о в и ћ С. Веселин, Пановић М, Живорад, Пантић Б. 
Живорад, Парежа-нин Ј. Милован, Парошки Л. Не-
стор, Пауновић Драгутин, Пауновић Војислав, Пави-
чевић К, Ж И В О Ј И Н , Павковић С, Милан, Павлица М^ 
Душан. Павловић Н. Анте, Павловић В. Ђорђе, Пав-
ловић Т, Миодраг, Павловић Р, Павле, Павловић М. 
Радоје, Павло^ћ С. сла. к ... ;^оаић М, Влади-
слав, Печевник Ј, Франц, Пећар Ј, Милан, Пејчиновић 
С. Радојица, Пејић Г, Душан, Пејић Б. Љубо, Пејо-
вић Ј. Цвета, П енг о-в А. Франц, Пенушић Б. Јаков, 
Перић С, Михајло, Перић Ц. Мијо, Перић М, Мио-
драг, Перић С, Предраг, Перић Б. Стипе, Перин 3. Бо-
жидар, Перишић И, Рајко, Перишић Ж, Слободан, 
Перкић М, Раденко, Пешић Б, Борислав, Пешић А^ 
Михајло, Пешић Р. Тројан,- Петковић С. Рајко, Пет-
ковић Д. Славко, Петковић Ј, Станко, Петковић М. 
Светислав, Петковић Д. Светомир, Петрић Здравко, 
Петровић Љ. Драгољуб, Петровић Д Ђорђе, Петро-
вић К, Љубивоје, Петровић Н, Миливоје, Петровић А. 
Милоје, Петровић М. Мирослав, Петровић Т, Рад.о-
мир, Петровић Д. Славко, Петровић П, Слободан, 
Петровић А. Софија, Петровић Е, Срећко, Петровић 
Ж, Станко, Петровић Т, Стеван, Петровић Г, Свето-
зар, Петровић Ч. Василије и Петровић Ј. Вјекослав; 

борци: Подбершчек Ф, Леополд, Подгорник Р. 
Јоже, Покрајац Ј, Шпиро, П О Л Ј В И Н 3 М. Милан, Пем 
падић М. Мирослав. Попадић Ј, Остоја, Попов В. Ви-
томир, Поповић В. Милош, Поповић Н, Ђорђе, 
Поповић М. Атанасије, Поповић Д. Небојша, Пове-
ден Ф. Фрањо, Потикос Ђ, Стратимир, Потурић Р, 
Илија, Поват М, Јаков, Прајзовић М. Радомир, Пре-
дојевић Л. Илија, Прица М, Михајло, Прица В. .Ра^ 
дислав, Продановић А. Радивоје, Прстојевић С. 
Жарко, Прван М, Милан, Пугаљ Ф, Алојз, Пурко-
вић Ђ. Борислав, Путник А. Симо, Путниковић М. 
Живадин, Раденковић С, Мелентије, Радетић И, Ан-
тон, Радетић С, Јован, Радић С. Андрија, Радојчић 
О. Славко, Радојевић А. Милосав, Радојковић Р, 
Мика, Радојловић Б. Ђура, Радовановић Ђ, Добро-
слав, Радовановић М, Ђорђе, Радовановић В. Со-
крат, Радовановић Т. Величко, Радовић Ј, Жарко, 
Рајбловић В. Србољуб, Рајковић Н, Душан, Ракетић 
С, Милош, Ракић М. Радосав, Ранић Добривоје, Рас-
пор А, Марља, Рашета Д. Петар, Рашић Ј, Васа, 
Рашковић М. Алекса, Рашковић С, Симо, Ремц А. 
Франц, Рељић С. Властимир, Рибошкић Д. Бориво-
је, Рибошкић Б. Милорад, Ристовић Н, Виктор, Ри-Ј 

стовски Д. Пане, Рогљић В. Ратко, Росић П, Остоја, 
Рошић Ј. Зорко, Розбаут Р. Рихард, Рупник Ф. 
Франц, Рупник Ф. Иван, Рустја А. Станислав и Ру-
шић С. Илија. 

борци: С алковић Р. Илмаз, Санковић И, Андри-
ја, Савић М. Александар, Савић В, Драгомир, Савић 
А. Љубодраг, Савић Д. Милан, Савић А, Милунка, 
Савковић П. Мирослав, Савић Љ, Витомир, Савић Т. 
Владимир, Савић Д Владислав, Савковић М, Дамјан, 
Серафимовић Ж, Вера, Сердаревић Ч, Михаило, Се-
вер Б. Винко, Симић Љ. Милован, Симић Ж, Сава, 
Симоновић Т. Јовица, Симоновић В. Мирослав, Си-
моновић М. Радојко, Сироти^ М, Иван, Скенџић И. 
Бранко, Сконић Ф, Спасо, Смајић М, Химзо, Смре-
кар Ф. Иван, Смуков С. ЈГазар, Сотировић Ј, Божи-? 
дар, Совиљ Ђ, Вељко, Спасић Г. Спасоје, Спасовски 
Т. Бојан, Србиновић С, Душан, Србљанин М, Милка, 
Стајић С. Младен, Стаменковић Б. Милорад, Станић 
Ј. Димитрије, Станић Н, Душан, Станимиров Ж. Ми-
лош, Станимировић Ј. Ђорђе, Станисављевић М, Ми-
лија, Станивук М. Жарко, Станковић I, Цветку 
Станковић М. Никола, Станковић А. Славко, Стан-
ковић X. Станоје, Станојев Ж, Петар, Станојевић Р. 
Драгутин, Станојевић Љ. Сретен, Станојевић Ћл 
Влајко, Станзковић М, Станојло и Старчевић И. 
Павле; 

борци: Стефановић Ј,. 'Бранислав, Стефановић Б. 
Данило, Стефановић Т. Душан, Стефановић Љубин-
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мо, Стефановић В. Миодраг, Стефановић Т, Радо-, 
ван, Стефановић Ч. Светозар, Стеговец П. Фране, 
Стаљић Р. Александар, Степановић М, Мирослав, 
Стевановић М Велисав, Стојановић Бранко, Стоја-
новић Ш. Коста, Стојановић Ђ. Нада, Стојановић 
Ж, Радомир, Стојчевић Д, Александар, Стојичић П. 
Борисав, Стоиљковић М. Милутин, Стојиљковић Н. 
Стојан, Стојшић М. Милан, Стојшић Б. Стеван, Стој-
шић М. Миодраг, Страјиновић Светозар, Стрика Ф. 
Лован, Студен Л, Лука, Субин В. Иван, Суботић Ч, 
Недо, Суда Ј, Мартин, Сударевић Н. Милован, Суља 
С. Сулејман, Сузић Н. Петар, Свилар С. Илија, Шач 
бак Т. Дергут, Шаиновић Добривоје, Шалај Н. Риан, 
Шарунић П. Албин, Шчекић 3. Ђорђе, Шестан А, 
Иван, Шестак М. Иван, .Шименц И. Иван, Шисковски 
Д. Љубомир, Шкаработ Ф. Бернард, Ш ковић М. 
Иван, Шкобаљ А. Владо, Шкорић М, Драган, Шкрк 
А, Алојз, Шмат Ј. Ђорђе, Шобота О. Богдан, Ципа-
ловски Ч. Богдан, Шотић А. Милан, Шпетић Ј. 'Јоже, 
Штетић Л, Сава, Штерић Д. Жарко, Штолфи И. 
Иван, Шукунда М. Никола, Шушић Н, Светозар и 
Шверко М. Јосип; 

борци: Табачки Р. Живан, Тајдић Д. Славко, Та-
лента Ј. Чедомир, Танасић Т. Обрен, Танасковић В. 
Радован, Талић Д. Тихомир, Тасић М. Миленко, Та-
сић С. Владо, Татић Д Андреја, Терзић Ђ. Драго-
љуб, Тешић Милорад, Тешић Д. Радиша, Тимоти је-
вић В. Смиљко, Тимотијевић С, Тихомир, Тишма 
Љубомир, Титановић Никола, Тодић П. Миодраг, 
Тодоровић Б. Боривоје, Тодоровић А. Божи-
дар, Тодоровић В. Будимир, Тодо повић Р. 
Светомир, Тодоровић М. Жарко, Токин Д. 
Љубиша, Томић Д Милан, Томић К. Миливоје, 
Томић Б. Миодраг, Топаловић М. Драгиша, Топић 
М. Витомир, Торњански Ђ. Милош, Тошевски В. Бо-
жидар, Трајиновић Ј. Петар, Трајковић А. Стојадин, 
Трајковић Р. Тихомир, Тратник А. Иван, Трифун-
чић Ж, Лепосава, Тркуљић С. Костадин, Трипковић 
Л. Вучко, Тришић Р, Божидар, Тривунац Р. Јован, 
Тубић Д. Драгољуб, Учек К. Јован, Удовичић Сил-
вио, Угарковић М, Даша, Ускоковић Ј. Бранко и 
Ушић И. Иван; 

борци: Баке С. Нинко, Валенчић А. Анто, Ва-
лентин Ф. Лудвиг, Варешко И. Рафаел, Васић Н. Бо-
гољуб, Васић Р. Драгољуб, Васић С. Милорад, Ва-
сић М. Светислав, Васиљевић Ј. Драган, Батовац А. 
Салватор, Ведер И. Емерик, Велојковски Т. Богдан, 
Великога А. Албин, Велимановић Р Михаило, Ве-
лимановић Р. Михаило, Бељан ов В. Мире, Вељковић 
Јован, Веселиновић Ј. Миленко, Веселиновић В. Се-
лимир, Бешић М. Таса, Везоник Љ. Лудвиг, Вицо Б. 
Раде, Вићентијевић М. Милорад, Видић С; Сава, Ви 
дојковић В. Александар, Видовић С. Саво, Вигњевић 
И. Раде, Вијатовић К. Стеван, Вила Ј. Милош, Вла-
дић М. Миодраг, Водопивец А. Иван, Војиновић Л, 
Слободан, Војишић Б, Александар, Волчић Ј. Срет-
ко, Враховчек А. Франц, Врућић М. Велимир, Вуча-
новић Н, Светислав, Вучковић Ј. Боривоје, В у ј и -
новић В. Борислав, Вујадиновић С. Јелена, Вујанац 
Р. Жирко, Вукчевић М. Владислав, Вукојевић Н. Ду-
шан, Вуковић М Јован, Вуксановић Т. Бранко, Ву-
лета И. Миленко. Зафировски Р. Димче, Загорац В. 
Мирослав, Заклан Н. Михајло, Зарић Б. Милун, Зе-
бре Л, Роберт, Зец И, Вукосава, Зечић С, Владо, Зе-
јак Ј. Војислав, Зивец Ј. Виктор, Златановић С. 
Ђорђе, Златар М, Иван, Зорић Б. Ђорђе, Зупин А. 
Федор, Жен ф, Габријел, Жепча И. Алија, Живади-
новић Д. Љубисав, Живанић И. Милан, Живановић 
П. Чедомир, Живановић П. Добро-слав, Живановић 
Г. Душан, Живановић С. Милош, Живановић Д. Ла-
зар, Ж и в а н а ! ^ М. Лазар, Живановић Р. Синиша, 

Живановић Р̂  Стеван, Живановић П, Живота, Жц-
вановић П. Живота, Жив^љ М Родољуб. Живковиќ 
Д. Александар, Живковић Јп Боривој, Жив,ковић Т, 
Бошко, Живковић Б Момчило, Живко-вић В. Тихо-
мир и Живковић Ж, Живко. 

Бр. 524 
19 октомври 1946^година 

Белград 

Секретар, 
М. Перуничич, с. р, 

Претседател, 
др И. Рибар, с. Р4 

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
НАРОДНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ХРВАТСКЕ 

„Народне новине'1 службениот лист ,на Народна 
Република Хрватска, во бројот 18 од 28 февруари 
1947 година об јаву ат: 

Уредба за издавање градежно дрво за обнова 
на селата уништени и оштетени од војната; 

Уредба за оснивање главни дирекции на Мини-
стерството на индустријата и рударството; 

Правилник за примања во натури на сл.ужбени-
ците на Министерството на финансиите. 

с о д р ж А Ј: 
Страна 

132. Указ за пр огласу ење на поедини претпри-
јатија од општодржавно значење 209 

133. Уредба за Фондот на раководството на 
претпријатијата (Фонд на раководството) 
и Централниот фонд на претпријатијата 
(Централен фонд) на државните откупни 
претпријатија — — 209 

134. Уредба за измени и дополнуења на Уред-
бата за привремена тарифа на данок на 
промет на производи 210 

135. Уредба за оснивање генерални дирекции 
на извоз и увоз и Главна дирекција за 
меѓународна шпедиција и јавни скла-
дишта 210 

136. Уредба за оснивање генерални и главни 
дирекции на Министерството на рудар-
ството ФНРЈ — — 211 

137. Уредба за правилата на сигурност на ру-
дарског работење — — — 212 

138. Уредба за измена чл. 14 и 18 Уредбата за 
рег,улирање надниците и платите на ра-
ботниците и намештениците во државно-
стопанскиге и часните претпријатија, чае-
вите институции и организации од 20 
април 1945 година и ст. 2 чл. 1 Уредбата 
за правото на работниците, намештениците 
и учениците во стопанството на надни-ца 
и плата во случаЈ на болест и несрекја — 212 

139. Наредба за диев: ите оброци на леб 218 
140. Напатствие за епроведуење Уредбата за 

д одел-у ење помокј на фамилии чии храни-
тели се навогјат на отслужуење сталниот 
кадар во Југословенската армија 213 

шијата на „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија"-Бел1 рад, 
Директор и одговорен уредник Слободан М, Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград 

Издавач: 
Бранков! 


