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450. 
На основу чл. 94 Закона о државним службени-

цима Влада ФНРЈ, на предлог Претседника Комитета 
за законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

о ПРОШИРЕЊУ ВАЖНОСТИ САВЕЗНИХ ПРОПИСА 
О СТРУКАМА НА СВЕ ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ 

У ФЕДЕРАТИВИОЈ НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ 
ЈУГОСЛАВИЈИ 

Члан 1 
За све државне службенике у Федеративној На-

родној Републици Југославен заводи се Систем је-
динствених прописа о струкама. 

Ради тога основне уредбе о струкама и прописи 
који су донесени на основу тих уредаба примењиваће 
се и на службенике за које су важили одговарајући 
републички прописи. 

Члан 2 
У свим савезним уредбама о струкама које су 

донесене као основне уредбе брише се реч „Основна", 
а уместо „савезни државни службеници" ставља се 
„државни службеници". 

У савезним уредбама о струкама, којима је пред-
виђена надлежност за доношење решења о регули-
сању службеничких односа, иза речи „Претседник 
Владе ФНРЈ" додаје се „односно претседник владе 
народне републике", а уместо „надлежни члан Владе 
ФНРЈ, претседник комитета односно комисије Владе 
ФНРЈ и Генерални секретар Владе ФНРЈ" ставља се: 
„надлеж.ни члан владе, претседник комитета односно 
комисије владе и генерални секретар владе". Исто 
тако, у свим прописима о струкама уместо речи „ста-
решина надлежан за постављање" ставља се „старе-
шина односно орган надлежан за постављање". 

У свим основним уредбама о струкама у поглављу 
„Завршне одредбе" брише се почетни члан којим је-
предвиђено да ће влада народне републике донети 
своје уредбе о струкама. 

Члан 3 
Распоред звања у врсте за сваку струку врши 

Комитет за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ посебним наре.дбама. 

Члан 4 
Превођења и постављења службеника народних 

република извршена на основу републичких Прописа 
о струкама остају на снази. 

Члан 5 

Упутства за спровођење ове уредбе издаваће 
Претседник Комитета за законодавство и из! радњу 
народне власти Владе ФНРЈ. 

Упутства за спровођење прописа о приправничкој 
служби, стручним испитима и курсевима, нарочито о 
надлежности у погледу именовања испитних коми-
сија, одређивања места где ће се испити полагати, 
разрађиван^ програма испита, оснивања курсева и 
слично, издаваће надлежни савезни орган који је до-
нео правилник о приправничкој служби, стручним 
испитима и курсевима 

Члан 6 

Ова уредба ступа на снагу даном објаољивања 
у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

20 јуна 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославнје 
Јосип Броз-Тнто, с. р. 

Потпретседник Владе ФНРЈ 
и Претседник Комитета за законодавство 
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 

451. 
На основу чл. 94 Закона о државним службени-

цима, Влада ФНРЈ, на предлог Претседник Комисије 
државне контроле ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О КОНТРОЛНО-ИНСПЕКЦИСКОЈ СТРУЦИ 

1) Појам струке 

Члан 1 
У контролно-инспекциску струку спадају ззањај 

која обухватају вршење послова државне контроле) 
и инспекције, контролне службе народних одбора и, 
министарстава, комитета и других органа и установа 
Владе ФНРЈ и влада народних република, као и спе-Ј 
цијалних инспекција. 

Комитет за законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ одређује на које се специјалну 
инспекције односи ова струка. 
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, 2) Звања 

Члан 2 

Звања у контролно-инспекциској струци јесу: 

А. 
11) помоћни контролор; 

контролор; 
3) виши контролор; 
4) главни контролор. 

Б. 

11) помоћни инспектор; 
1 2) инспектор; 
јЗ) виши инспектор; ј 
4) главни инспектор.1 

Овим правилником прописаће се истовремено и 
одредбе о прелазу службеника из других струка у 
контролно-инспекциску струку. 

За службенике који прелазе из других струка V 
контролно-инспекциску струку може ШЛЈМДНИК Ко: 
мисије државне контроле ФНРЈ одЈ^Ргтиполагање 
испита за добијање појединих звањ^Гиз контролно-
и н с п е к ц и ј е струке. 

Члан 5 

У контролним и инспекциским службама звањима 
из чл. 2 ове уредбе додају се називи који одговарају 
тим службама (на пример: главни контролор Коми-
сије државне контроле ФНРЈ, контролор Комисија 
државне контроле НР Србије, контролор среске конг 

, тролне комисије, контролор Министарства тешке ин-
дустрије, инспектор рада и сл.). 

В.1 

1) млађи ревизор; 
2) ревизор; 
3) виши ревизор; ^ 
4) главни ревизор. 
У мл. 2 под Г. Уредбе о финансиској струци 

укидају се звања: „млађи финансиски ревизор", „фл-
нансиски ревизор" и „виши финансиски ревизор". 

Члан 3 

Претседник Комисије државне контроле ФНРЈ, у 
сагласности са Претседником Комитета за законодав-
ство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, донеће 
упутство у коме ће се одредити послови појединих 
звања из чл. 2 ове уредбе. 

Претседник Комисије државне контроле ФНРЈ, 
у сагласности са Претседником Комитета за законо-
давство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, на 
предлог ресорног министра односно претседник ко-
митета, комисије односно Генералног секретара Владе 
ФНРЈ може прописати и посебна упутства о пословима 
звања контролно-инспекциске струке у поменутим на-
длештвима и установама, уколико то захтева специ-
фичност послова у овим организационим јединицама. 

Упутство о пословима звања из чл. 2 ове уредбе 
за службу инспекције рада, прописује Министар рада 
ФНРЈ, уз сагласност Претседник Комисије државне 
контроле ФНРЈ и Претседника Комитета за за,коно-
давство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ. 

Члан 4 

г Постављење односно унапређивање службеника 
у звања из ч.т. 2 ове уредбе врши се према способно-
сти службеника за обављање послова одређеног 
звања. 

'Претседник Комисије државне контроле ФНРЈ, као 
и остале старешине надлежне за постављење, дужни 
су да се постарају да сви службеници, путем курсева 
и стручних испита, стекну потребну спрему за вршење 
одређених звања. Они ће се старати да се остваре 
сви потребни услови, како би службеници добили по-
требну стручну и школску спрему за унапређење у 
више звање. 

Претседник Комисије државне контроле ФНРЈ, у 
сагласности са Комитетом за законодавство и изград-
њу народне власти Владе ФНРЈ, донеће у року од 
месец дана од дана ступања на снагу ове уредбе пра-
вилник у коме ће се предвидети ближе одредбе о 
стручном испиту као и о организацији, плану и тра-
јању курсева потребних за стицале стручне спреме. 
У том правилнику може се поставити као услов за 
стицање одређеног звања стручна спрема других 
струка, као и одређена школска спрема. 

Члан б 
Ако се службеник покаже неспособан за обс'з-

љање послова звања у коме се налази, може битл 
враћен на звање које одговара његовој стручној спо. 
собности. 

Образложено решење о том доноси старешина 
надлежан за постављење. Против овога решења слу-
жбеник има право жалбе у смислу чл. 18 Закона о 
државним службеницима. 

3) Отказни рокови 

Члан 7 
Отказни рок усмислу чл. 43 Закона о државним 

службеницима за службенике контролно-инспекциске 
струке износи: 

до 10 година службе — 2 месеца, 
од 10 до 20 година службе — 3 месеца и 
преко 20 година службе — 4 месеца. 
Отказни рок га службенике чија су звања распо-

ре 'ена у трећу врсту, ако имају мање од 5 година 
службе, може износити 1 месец. 

У изузетним случајевима може старешина надле-
жан за постављење са службеником уговорити и дужи 
рок од рокова . предвиђених у претходним ставовима, 
али најдуже до 6 месеци. 

У године службе за отказни рок урачунава се само 
време које се признаје као време проведено непре-
кидно у државној служби. 

Члан 8 

Службници који су се обавезали да проведу уго-
ворено време у државној служби, на основу школо-
вања о државном трошку, стипендија и сл., не могу 
за то време одазивати службу. 

4) Хонорарни службеници 

Члан 9 

У изузетним случајевима, кад потреба службе 
изискује у контролно-инспекциску струку могу се 
примати на рад стручњаци као хонорарни службеници 
под условима к у границама чл. 16 Закона о држав-
ним служб^ницима. 

Хонорарни службеници могу бити плаћени у ме-
сечном износу или паушално. 

Хонорарна служба престаје по навршеном послу. 
Ако се трајање одређених послова не може унапред 
предвидети, служба може престати на основу обо-
страног отказног рока од 14 дана, уколико уговором 
није друкчије одређено. 
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Члан 10 
0 

Ако се за хонорарне службенике узимају страни 
држављани, мора се с њима претходно склопити 
уговор. 

Ако уговором није друкчије предвиђено, отказни 
рок за хонорарне службенике стране држављане изно-
си I месец. 

5) Завршне одредбе 

Члан 11 -

Превођење службеника из чл. 2 ове уредбе извр-
шиће надлежан члан владе, претседник комитета и 
комисије, генерални секретар владе, у сагласности са 
Претседником Комитета за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ односно владе народне 
републике. 

Службеници који су на дан ступања на снагу ове 
уредбе имали звања контролне струке чији послови 
нису обухваћени чл. 1 ове уредбе (на пример: сани-
тарна инспекција), превешће се у ззање .одговарајуће 
струке (здравствена и сл.). 

У изузетним случајевима може старешина надле-
жан за постављење да постави на одређене положаје 
службенике не одређујући им звања из ове уредбе. 

Члан 12 
Претседник Комисије државне контроле ФНРЈ, 

у сагласности са Претседником Владе ФНРЈ, може 
укидати и мењати већ устанозљена звања или уво-
дити нова у контролно-инспекциској струци. 

Члан 13 
Комитет за законодавство и изградњу народне 

власти Владе ФНРЈ извршиће распоред звања из чл. 
2 ове уредбе у врсте у смислу чл. 12 Закона о држав-
ним службеницима. 

Члан 14 
Овлашћује се Претседник Комисије државне кон-

троле ФНРЈ да издаје потребна упутства за спрово-
ђење ове уредбе. 

Члан 15 
Ступањем на снагу ове уредбе престају да важе 

прописи Основне уредбе о контролној струци од 23 
јула 1947 године (,.Службени лист ФНРЈ" бр. 68/47). 

Члан 16 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

т „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

20 јуна 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Потпретседник Владе ФНРЈ 
и Претседник Комисије државне контроле ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. -р. 

452. 
На основу чл. 13 и 94 Закона о државним слу-

жбеницима Влада ФНРЈ, на предлог Претседник Ко-
митета за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНОВНЕ УРЕДБЕ 
О ПРИНАДЛЕЖНОСТИМА САВЕЗНИХ ДРЖАВНИХ 

СЛУЖБЕНИКА 

Члан 1 
Назив уредбе мења се и гласи: „Уредба о при над-

лежностима државних службеника". 

Члан 2 
Члан 2 мења се и гласи: 
„Прописи ове уредбе примењиваће се на све др-

жавне службенике у Федеративној Народној Републи-
ци Југославен изузев оних за које важе посебни 
прописи о принадлежностима". 

Члан 3 
У првом ставу чл. 3 брише се реч ,,савезни' 
У истом члану у тач. 20 — Правна струка -

рсдбе под А, Б, В и Г мењају се и гласе: 

А. 
1. Млађи правни референт 4.200 — 4.500 
2. Правни референт 5.000 
3. Виши правни референт 5.500 
4. Правни саветник 6.500 
5 Виши правни саветник 7.000 

ОД-

Е, 
1. Судија среског СЈ-да 

2. Судија окружног суда 

3. Судија врховног суда 
народне републике и"" 
АПВ 

4. Судија Врховног суда 
ФНРЈ 

1. Судија Врховног суда 
социјалног осигурања 
ФНРЈ 

4.500 — а са повиши-
цама по годинама слу-
жбе до 6.300 динара. 

5.500.— а са повишицама 
по годинама службе до 
6.800 динара. 

7.000 

8.000 

Г. 
1. Арбитар 

Д. 
1. Млађи земљишно-књи-

жни референт 
2. Земљишно-књижни ре-

ферент 

6.000 

5.000 — 6.000 
у савезној и републич-
ко ј арбитражи; 
4.500 — 5.000 у 
осталим арбитражама. 

3.200—3.500 

3.800 — 4.500 
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Члан 4 

уЧлан 4 мења се и гласи: 
,,У организационим јединицама у којима због ма-

лог обима послова поједини службеници не раде пуно 
радно време, основна плата из чл. 3 ове уредбе може 
се сразмерно смањити, али највише до 25%. 

Решење о томе доноси надлежни члан владе". 

Члан 5 
У члану 5 став 2 мења се и гласи: 
„Решење о овоме доноси старешина односно ор-

ган надлежан за постављење у сагласности са прет-
седником владе". 

Члан 6 
У члану 7 став 1 мења се и гласи: 
„Претседник Владе ФНРЈ, на предлог Претседник 

Комитета за законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ, може уместо основне плате у једном 
износу заводити основну плату у границама најмањег 
и највећег износа или са повишицама по годинама 
службе и обратно". 

Члан 7 
У члану 8 брише се став 1, а став 2 мења се и 

гласи: 
„За звања за која је предвиђена повишица плате 

по годинама службе, повишица износи од ЗОО до 500 
динара и даје се у размаку од 3 до 5 година ефектив-
не службе проведене у истом звању". 

Став 5 истог члана мења се и гласи: 
„Надлежни члан владе, у сагласности са секрета-

ром владе за персоналну службу, може признати као 
време ефективне службе за повишицу основне плате 
и време које су поједини службеници провели у син-
дикалним и другим друштвеним организацијама". 

Иза става 5 додаје се нови став б који гласи: 
„Службеницима, који се налазе у звањима здрав-

ствене, ветеринарске и правне струке, за која је пред-
виђена основна плата са повишицама по годинама 
службе, може надлежни члан владе, у сагласности са 
секретаром владе за персоналну службу, признати као 
време ефективне државне службе и време које су 
провели вршећи послове своје'струке као приватно 
занимање". 

Члан 8 

Члан 10 мења се и' гласи: . 
„Службеник не може добити повишицу плате кар 

Је -дисциплински кажњен забраном додељивања веће 
плате односно вишег звања или враћањем на непсГ-
вредно нижу плату односно на непосредно ниже зва-
ше или је суспендован од дужности, за време док 
трају те сметње. 

Исто тако службеник који не показује успех у 
раду и залагање за службу не може добити повишицу 
Плате" 

Члан 9 
Члан 11 мења се и гласи: 
„Повишицу плате додељује старешина односно 

фрган надлежан за постављење по претходном ми-
ЈТћењу старешине организационе јединице у којој је 
службеник запослен. 

Службеник који по истеку крајњих рокова из чл. 
8 и 9 ове уредбе не добије повишицу по годинама 
службе може учинити приговор старешини односно 
органу надлежном за доношење решења о повишици 
плате. Старешина односно орган дужан је да по том 
приговору, у року од 30 дана, донесе образложено 

решење, противу којег службеник има право жалбе 
у року од 15 данагнепосредно вишем органу односно 
старешџни4 Право приговора има и синдикална орга-
низација";, / 

Члан 10 
Члан 12 брише се. 

Члан 11 
-'.Члан 13 мењ% се и гласи: 
„Надлежни члан владе може одредити да службе-

ници прве и друге врсте претходно проведу до шест 
месеци на пословима звања у која треба да буду уна-
пређени, задржавајући плату звања које имају". 

Члан 12 
Члан 14 мења се и гласи: 
„Основна месечна плата приправник свих струка 

износи 7% мање од најмањег износа основне плате 
која је предвиђена за звање на које се приправник 
поставља по положеном стручном испиту. Приправни-
цима за звање учитеља плата се не смањује. 

Лица која се приликом првог ступања у државну 
службу постављају на звање за које је уместо при-
правничке службе предв,иђено да се имо) завршити 
одређени курс оличено положити стручни испит, при-
маће најмањи износ основне месечне плате предвиђен 
за звање на које се постављају, умањен за 5%, све 
док не заврше курс односно док не положе стручни 
испит", 

Члан 13 
Члан 15 мења се и гласи: 
„Износ основне месечне плате назначује се у ре-

шењу о постављењу односно о унапређењу. 
Хонорарном службенику одређује се висина хо-

норара (награде) према плати звања чије ће послове 
обављати и према стварном времену узимајући у об-
зир и његову стручну спрему и способност. 

За давање месечног хонорара већег од 6.000 ди-
нара потребно је претходно одобрење секретара вла-

за персоналну службу". 

Члан 14 
Члан 17 мења се и гласи: 
„Службеницима који се постављају у звање за 

које је основна месечна плата предвиђена у границама 
најмањег и највећег износа одређиваће се по пра-
вилу основна, месечна п^ата у најмањем износу. 

Плата изнад најмање^ износа даје се: 
1) према годинама службе; 
2) ако службеник има већу спрему од оне која 

се тражи за обављање послова које конкретно 
врши; 

3) ако службеник има нарочиту одговорност у 
вршењу одређеног посла; 

4) ако исто звање обухвата различите послове, 
за које се тражи различита стручна спрема и више-
страна одговорност; 

5) ако је обим послова које службеник врши ре-
довно већи од послова осталих службеника; 

6) ако је учинак посла службеника истог звања 
по обиму знатно већи од редовног учинка службе-
ника истог звања у истој организационој јединици, 
а за тај се учинак не могу установити норме. 

Повишица плате по годинама службе у смислу 
тач. 1 овога члана даје се после две а најкасније 
после три године службе проведене у истом звању. 
Повишице плате по овом основу дају се у износу 
од 200 до ЗОО динара. Повишице у износу од ЗОО 
динара дају се по правилу за она звања код којих 
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је разлика најмањег и највећег износа основне пла-
те већа од 500 динара. 

Службеник који по истеку три године не добије 
повишицу по годинама службе може учинити при-
говор старешини односно органу надлежном за до-
ношење решења о повишици плате. У погледу при-
говора важе одредбе чл. 11 ове уредбе. Право под-
ношења приговора има и синдикална организација. 

Члан Владе ФНРЈ, односно претседник коми-
тета Владе ФНРЈ, који је предложио уредбу о 
струци, може у сагласности са Претседником Ко-
митета за законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ донети правилник о одређивању 
плате изнад најмањег износа. 

Решење о додељивању плате изнрд најмањег 
износа доноси старешина односно орган надлежан 
за постављење по претходно прибављеном мишље-
њу комисије одређене од овог старешине односно 
органа. Надлежни члан Владе ФНРЈ, претседник ко-
митета односно комисије Владе ФНРЈ и Генерални 
секретар Владе ФНРЈ може донети ближе одредбе 
о саставу и раду ових комисија". 

Члан 16 
У чл. 18 у 2 ставу иза речи „старешина", додаје 

се „односно орган". 

Члан 16 
У чл. 23 последњи став мења се и гласи: 
„До доношења овог правилника решење о да-

вању функционалног додатка за сваки поједини 
случај доноси надлежни члан владе у сагласности 
са претседником владе". 

Члан 17 
Члан 27 мења се и гласи: 
„Службеницима се могу давати посебни лични 

додаци у сталном месечном износу или у виду је-
д н о с а т н е награде у следећим случајевима: 

1) кад дуже времена раде прековремено по по-
треби службе са успехом; 

2) када врше рад који тражи веће стручно зна-
ње и искуство; 

3) када се стално изванредно и нарочито зала-
жу за службу или када раде у службама које тра-
же нарочите напоре; 

4) када својим организаторским способностима 
доприносе бољој организацији службе и рада; 

5) када једновремено врше више дужности; 
6) када врше рад под нарочито тешким одно-

сно по живот опасним околностима; 
7) када врше нарочито поверљиве послове; 
8) када раде на неком проналаску да би им се 

омогућило остварење замисли. 
Посебни лични додатак може се дати у сталном 

месечном износу до 3.000 динара, а у виду једно-
с а т н е награде највише до 10.000 динара у току 
једне године. 

Посебни лични додатак припада службенику 
док постоје разлози ради којих је додељен. 

Приликом одређивања службеника на другу 
дужност надлежни старешина донеће решење да ли 
ће се и до ког износа исплаћиван^ овог додатка 
наставити". 

Члан 18 
Члан 28 мења се и гласи: 
„Претседник Владе ФНРЈ, на предлог Претсед-

н и к Комитета за законодавство и изградњу народ-
не власти Владе ФНРЈ, донеће правилник о доде-
љивању посебних личних додатака, којим се могу 
установљавати нови или укидати већ установљени 
основи за додељивање посебних личних додатака. 

Надлежни члан Владе ФНРЈ, претседник коми-
тета и Генерални секретар Владе ФНРЈ могу, у са-
гласности са ,Министром финансија ФНРЈ и Прет-
седником Комитета за законодавство и изградњу на-
родне власти Владе ФНРЈ, а по одобрењу Прет-
с е д н и к Владе ФНРЈ, за поједине службе односно 
струке доносити посебне правилнике о личним дђ-
дацима." 

Члан 19 
Члан 30 мења се и гласи: 
,,У појединим организаодоним јединицама и за 

поједина звања могу се установљавати премиски 
додаци. 

Премиски додаци могу се установљавати наро-
чито: 

1) за нарочити начин рада (додатак за теренски 
рад, додатак за ноћни рад, километража, додатак 
за укрцање итд.); 

2) за нарочиту оптерећено^ у послу; 
3) за успешно извршење послова од нарочите 

важности и значаја; и 
4) у осталим сличним случајевима. 
Премиски додаци могу се установљавати и у 

виду давања у натури. 
Правилнике о додељивању премиских додатака 

доноси надлежни члан Владе ФНРЈ, претседник ко-
митета и Генерални секретар Владе ФНРЈ, у спора-
зуму са Министром финансија ФНРЈ и Претседни-
ком Комитета за законодавство и изградњу народ-
не власти Владе ФНРЈ, а по одобрењу Претседника 
Владе ФНРЈ. Уколико се овим правилницима уста-
новљавају премиски додаци за службенике једне 
службе у више ресора, надлежност за доношење 
правилника одређује се према матичном ресору 
службе. 

У погледу премиских додатака за уштеде важе 
посебни прописи." "" 

Члан 20 
У члану 31 став 2 мења се н гласи: 
„Награду одређује надлежни члан владе у са-

гласности са претседником владе". 

Члан 21 
У члану 34 брише се последња реченица која 

гласи: 
„Уколико отац плаћа мајци издржавање за де-

цу која се код ње налазе додатак припада оцу". 

Члан 22 
Члан 35 мења се и гласи: 
,,У циљу правилне примене прописа о платама 

и звањима, секретаријат за персоналну службу 
може: 

1) да врши преглед плата и звања државних 
службеника и да цени правилност и законитост до-
нетих решења; 

2) да предлаже надлежном члану владе, прет-
с е д н и к комитета односно комисије владе, као и 
старешини установе владе односно извршном од-
бору народног одбора измене донетих решења уко-
лико се установи да одређена плата односно звање 
не одговара спреми односно стручној способности 
службеника; 

3) да нареди привремену обуставу исплате при-
надлежности, и то оног дела који службеник непра-
вилно прима, уколико је решење у очитој супрот-
ности са постојећим прописима. 

У случају доношења наређења о привременом 
обустављању исплате принадлежности по тач. 3 
овог члана, коначну одлуку доноси надлежни члан 
владе. ' 1 
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Секретаријат Владе ФНРЈ за персоналну службу 
има право да врши преглед плата и звања држав-
них службеника у свим државним надлештвима, 
установама и предузећима. 

Старешине орпанизационих јединица дужни су 
органима секретаријата за персоналну службу вла-

давати обавештења и стављати на расположен^ 
^ а потребна документа у циљу вршења прегледа." 

Члан 23 
Иза чл. 35 ставља се наслов ,,Х прекршаји" са 

новим чланом 35а који гласи: 
„Надлежни старешина као и друга одговорна лица 

која повреде прописе о принадлежностима држав-
них службеника казниће се за прекршај новчаном 
казном сд 500 до 10.000 динара, уколико се у рад-
њи не стичу обележја кривичног дела. 

Казне изриче надлежни члан владе". 

Члан 24 
Испред члана 36 уместо број ,,Х" ставља се 

,,ХГ', з члан 36 мења се и гласи: 
„Исту надлежност коју по чл. 4, 8, 13, 23 по-

следњи став, чл. 31 и чл. 35а ове уредбе има члан 
владе, имају и претседник комитета односно коми-
сије владе, генерални секретар владе, старешину на-
длештва односно установе владе и извршни одбор 
народног одбора.. За решења која по овим одред-
бама доноси извршни одбор народног одбора по-
требна је претходна сагласност секретара владе за 
персоналну службу". 

Члан 25 
Овлашћује се Комитет за законодавство и из-

градњу народне власти Владе ФНРЈ да изда пре-
чишћен текст Уредбе о принадлежностима држав-
них службеника. 

Члан 23 
Ова. уредба ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југослвије" а исплата принаддежности по њој вр-
шиће се од 1 јула 1949 године. 

20 јуна 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Потпретседиик Владе ФНРЈ 
и Претседник Комитета за законодавство и 

изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 
ч Едвард Кардељ, с. р. 

453. 
На основу члана 94 Закона о државним службе-

штима, а на предлог Министра правосуђа ФНРЈ, 
Влада ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

о ПРАВНОЈ СТРУЦИ 

1) Појам струке 

Члан 1 
Правну едруру са,чињавају звања коЈа обухватају 

вршење послава правне природе у, судовима, држав-

ној арбитражи и другим државним органима, уста-
новама и предузећима. 

2) Звања 

Члан 2 
У правној струци постоје ова звања: 

А. 
1) млађи правни референт; 
2) правни референт; 
3) виши правни референт; 
4) правни саветник; 
5) виши правни саветник. 

Б. 
-1) судија среског суда; 
2) судија окружног суда; 
3) судија врховног суда НР и АПВ: 
4) судија Врховног суда ФНРЈ. 

В 
1) судија Врховног суда социјалног осигурања 

ФНРЈ. 

Г 
1) арбитар. 

Д 
1) млађи земљишно-књижни референт; 
2) земљишно-књижни референт. 

Члан 3 
Министар правосуђа ФНРЈ, у споразуму са Коми-

тетом за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ, донеће упутство у коме ће се одредити 
послови за поједина звања из чл. 2 ове уредбе. 

Члан 4 

. Постављење односно унапређење службеника у 
звања из члана 2 ове уредбе, изузев оних службеника 
који се именују на звања на основу избора, врши се 
према стварној способности службеника за обављање 
послова одређеног звања. 

Службеницима који услед недостатка школских 
квалификације немају довољно услова за даље напре-
дозање у струци, старешине односно органи надле-
жни за постављење могу одредити рок у коме су ду-
жни да положе одређен стручни испит. 

Надлежни члан владе као и остале, старешине 
односно органи надлежни за постављење дужни су да 
се постарају да сви службеници путем курсева н 
стручних испита стекну потребну спрему за вршење 
одређених звања. Они ће се исто тако старати да се 
остваре сви потребни услови како би службеници до-
били потребну стручну и школску спрему за унапре-
ђење у више звање. 

Министар правосуђа ФНРЈ, у сагласности са Ко-
митетом за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ, донеће правилник у коме ће се пред-
видети ближе одредбе о стручном испиту, као и о 
организацији, плану и трајању курсева потребних за 
стицање стручне спреме. У том правилнику може се 
поставити као услов за стицање појединих звања 
одређена школска спрема. 

Правилником из претходног става прописаће св 
истовремено и одредбе о прелазу службеника из дру-
гих струка у правну струку. 
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Члан 5 

Звање вишег правног референта и звања виша од 
њега могу добити само службеници који су свршили 
правни факултет. На стицање овог звања не односи се 
ст. 2 чл. 4. 

Члан б 
Службеници правне струке који се истичу својим 

радом и на пословима економско-комерцијалне струке, 
могу поред звања из чл. 2 тач. А. ове уредбе доби-
јати и назив економисте (на пример правни референт-
економист). 

Назив додељује надлежни члан владе, Јавни ту-
жилац ФНРЈ, претседник комитета односно комисије 
владе, генерални секретар владе и извршни одбор 
народног одбора, у сагласности са секретаром владе 
ва персоналну службу. 

Службеници правне струке, којима буде додељен 
назив економисте, могу се постављати и у одговара-
јућа звања економско-комерцијалне струке, а да не 
морају испуњавати услове који се траже за прелаз 
из других струка у економско-комерцијалну струку, 
али је за ово постављење потребна сагласност секре. 
тара владе за персоналну службу. 

Члан 7 
Ако се службеник покаже неспособан за обавља-

ње послова звања у коме се налази, може бити враћен 
на звање које одговара његовој стручној способности. 

Образложено решење о томе доноси старешина 
односно орган надлежан за постављење. Против овог 
решења службеник има право жалбе у смислу чл. 18 
Закона о државним службеницима. 

Одредбе првог става не важе за звања наведена 
у чл. 2 под Б. и В. 

3) П управничка служба 

Члан 8 

Лица која први пут ступају у државну службу, и 
то у правну струку, а немају стручну праксу за обав-
љање послова одређеног звања у овој струци, при-
мају се у струку као приправници. 

Изузетно, лица која први Пут ступају у државну 
службу, и то у правну струку, а имају потребну спре-
му и стручну праксу за обављање послова звања 
правне струке, могу се одмах поставити на одређено 
звање, с тим да положе прописани стручни испит 
за то звање односно стручни испит одговарајућег по-
четног звања, уколико је такав испит предвиђен, у 
року који одреди старешина односно орган надлежан 
за постављење у решењу о постављењу. Овај рок не 
може бити дужи од године дана. 

Старешина односно орган надлежан за постав-
љење може лица из претходног става и ослободити 
од полагања стручног'испита, ако је њихова стручна 
спрема доказана и одговара звању на које се по-
стављају. 

Члан 9 
У правној струци приправничка служба постоји 

за звања млађи земљишно-књижни референт и млађи 
правни референт. 

'Приправничка служба за звања из претходног 
става траје од једне до две године. 

, Ближе одредбе о приправничкој служби пропи-
саће се правилником из чл. 4 ове уредбе. 

Члан 10 
Министар правосуђа ФНРЈ може, у сагласности 

са Претседником Комитета за законодавство и изград-

њу народне власти Владе ФНРЈ, установљавати при-
правничку службу и за друга звања из правне струке, 
или укидати већ установл^ну приправничкЈг службу. 

4) Отказни рокови 

Члан 11 
Отказни рок у смислу чл. 43 Закона о државним 

службеницима за службенике правне струке износи: 
до 10 година службе 2 месеца; 
од 10 до 20 година службе — 3 месеца; 
преко 20 година службе — 4 месеца. 
Отказни рок за службенике чија су звања распо-

ређена у трећу врсту, ако имоју мање од пет година 
службе, може износити један месец. 

У изузетним случајевима може старешина односно 
орган надлежан за постављење са службеником уго-
ворити и дужи рок од рокова предвиђених у претход-
ном ставу, али најдуже до шест месеци. 

У године службе за отказни рок урачунава се 
време које се признаје као време проведено у непре-
кидној државној служби. 

Одредбе претходних ставова не важе за звања 
наведена у, чл. 2 под Б. и В. 

Члан 12 
Службеници који су се обавезали да проведу 

уговорено време у државној служби на основу шко-
ловања о. државном трошку, стипендија и слично, не 
могу за то време одазивати службу. 

5) Хонорарни службеници 

Члан 13 
У изузетним случајевима, када потреба службе 

изискује, у правну струку могу се примати на рад 
стручњаци као хонорарни службеници под условима 
и у границама члана 16 Закона о државним службе-
ннцима. 

Хонорарни службеници могу бити плаћени у ме-
сечном износу или паушално. 

Хонорарна служба престаје по извршеном послу. 
Ако се извршење одређених послова не може унапред 
предвидети у трајању, служба може престати на осно-
ву обостраног отказа у року од 14 дана, уколико уго-
вором није друкчије одређено. 

Члан 14 
Ако се за хонорарне службенике узимају страни 

држављани, мора се с њима претходно склопити уго-
вор. 

Ако уговором није друкчије предвиђено, отказни 
рок за хонорарне службенике стране држављане изно-
си један месец. 

6) Завршне одредбе 

Члан 15 
Превођења и постављења службеника у звања 

правне струке извршена на основу савезних и репу-
бличких прописа о правној, струци остају и даље на 
снази. 

Члан 16 
У изузетним и нарочитим случајевима може ста-

решина односно орган надлежан за постављење да 
постави на одређене положаје службенике не одре-
ђујући им звања из ове уредбе. 
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Члан 17 
У року од три месеца од дана ступања на снагу 

ове уредбе Министар правосуђа ФНРЈ, у сагласности 
са Претседником Комитета за законодавство и изград-
њу народне власти Владе ФНРЈ, донеће јединствена 
прописе о приправничкој служби, стручним испитима 
и стручним курсевима у правној струци и о прелазу 
службеника из других струка у правну струку. 

Члан 18 
Министар правосуђа ФНРЈ, у сагласности са Прет-

седником Комитета за законодавство и изградњу на-
родне власти Владе ФНРЈ, може укидати и мењати 
већ установљена звања или уводити нова звања у 
правној струци. 

Члан 19 
Комитет за законодавство и изградњу народне 

власти Владе ФНРЈ извршиће распоред звања из чл. 2 
ове уредбе у врсте у смислу члана 12 Закона о држав-
ним службеницима. 

Члан 20 
Службеници који имају звања правне струке која 

не предвиђа ова уредба превешће се у одговарајућа 
звања предвиђена овом уредбом. 

Службеници који се налазе у звању судског прав-
ника превешће се у одговарајућа звања из чл. 2 под 
А. ове уредбе. 

Члан 21 
Овлашћује се Министар правосуђа ФНРЈ да у 

сагласности са Претседником Комитета за законодав-
ство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, издаје 
потребна упутства за спровођење ове уредбе. 

Члан 22 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у ,,Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије", кога дана престаје да важи Основна 
уредба о правној струци („Службени лист ФНРЈ" бр. 
68/47). 

20 јуна 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар правосуђа, 
Фране Фрол, с. р. 

454. 
- На основу чл. 6 Уредбе о јединственим ценама а 
ради примене Општег закона о занатству, Влада 
ФНРЈ, на предлог Претседника Привредног савета 
Владе ФНРЈ, прописује 

У П У Т С Т В О 
о ПРОДАЈИ И ОДРЕЂИВАЊУ ЦЕНА ПРОИЗВОДА 
ПРИВАТНИХ ЗАНАТСКИХ РАДЊИ И ПРЕДУЗЕЋА 

I. 
1) Приватне произвођачке занатске радње и пре-

дузећа продају своје производе, по правилу, преко 
државне трговачке мреже. 

Ова продаја се врши преко државних трговачких 
предузећа на подручју среза односно града произво-
ђача која су овлашћена да обављају промет са про-
изводима локалне производње за слободну продају. 

2) Непосредно потрошачима (грађанима) могу 
продавати своје производе у слободној продаји само 
оне приватне занатске радње и предузећа који про-
изводе на основу наруџбе потрошача (грађана). 

3) Министар комуналних послова народне репу-
блике у сагласности са министром трговине и снабде-
вања народне републике одређује оне приватне занат-
ске радње и предузећа, по струкама заната или поје-
диначно, који, иако не производе непосредно по на-
руџби, могу продавати своје производе непосредно 
потрошачима. 

4) Срески односно градски народни одбор издаће 
свакој приватној занатској радњи и предузећу који 
послују, у смислу тачке 1 овог упутства, решење ко-
јим ће утврдити да су дужни продавати своје произ-
воде преко државне трговачке мреже. 

Исто тако, срески односно градски народни одбор 
издаће свакој приватној занатској радњи и предузећу 
који послују, у смислу тач. 2 овог упутства, решење 
којим ће утврдити њихово право да могу продавати 
своје производе у слободној продаји непосредно по-
трошачима. 

Против решења из претходних ставова може се 
уложити жалба обласном народном одбору у року од 
8 дана од дана пријема решења. 

5) Између односних приватних занатских радњи 
и предузећа и овлашћених предузећа државне трго-
вачке мреже склапа се уговор о испоруци њихових 
производа. 

Ти уговори могу бити појединачни и оквирни. 
Врсте и количине производа и рокови испорука 

предмет су слободног уговарања. 
6) Прописи овог упутства не односе се на при-

ватне занатске радње и предузећа који се баве услу-
жном делатношћу. 

II. 
7) Приватне занатске радње и предузећа када 

продају своје производе овлашћеним предузећима др" 
жавне трговачке мреже продаваће их по својим про-
дајним ценама произвођача. 

Ове продајне цене произвођача одређује срески 
односно градски народни одбор седишта занатске 
радње односно предузећа на основу поднетих калку-
лација а у смислу постојећих прописа који важе за 
дотичне занатске радње и предузећа. 

Уколико су производи појединих приватних за-
натских радњи и предузећа бољег квалитета односно 
израде од истоврсних производа других предузећа, 
срески односно градски народни одбор може продајну 
цену произвођача за такве производе, одређену у сми-
слу претходног става, повећати посебним додатком за 
бољи квалитет односно израду. 

8) Приватне занатске радње и предузећа када 
продају своје производе непосредно потрошачима 
продаваће их по продајним ценама у слободној про-
даји које одређује срески односно градски народни 
одбор њиховог седишта. 

Ове продајне цене у слободној продаји, поред 
продајне цене произвођача и евентуалног посебног 
додатка за бољи квалитет односно израду, садрже и 
тржишну добит. Висину тржишне добити, која је са-
држана у тим ценама, утврђује срески односно град-
ски народни одбор на основу упутстава виших држав-
них органа. 
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9) При одређивању продајне цене произвођача 
срески односно градски народни одбор признаје за-
натским радњама и предузећима наведеним у тач. 1) 
за утрошене сировине и материјал стварну набавну, 
цену али највише до износа више јединствене (ко-
мерцијалне) цене која је за те сировине и материјал 
одређена. Ако су као сировине и материјал у питању 
пољопривредни производи, срески односно градски 
народни одбор признаје такође стварну набавну цену 
али највише до износа оних цена које су одређене у 
смислу прописа Уредбе о ценама пољопривредних 
производа у слободној продаји, а уколико за поје-
дине пољопривредне производе ове цене нису одре-
ђене, признаје се стварно набавна цена али највише 
до износа оних цена по којима, по постојећим про-
писима, купују ове производе државна предузећа 

Министар комуналних послова народне републике 
у сагласности са министром финансија народне репу-
блике прописује начин на који приватне занатске рад-
ње и предузећа документују стварно набавне цене за 
утрошене сировине и материјал. 

10) Куповина сировине и материјала од стране 
приватних занатских радњи и предузећа врши се по 
постојећим прописима. 

Претседник Комитета за локалну привреду и ко-
муналне послове Владе ФНРЈ сарађује са надлежним 
органима државне управе при доношењу прописа у 
погледу регулисања права и начина куповине сиро-
вина и материјала од стране приватних занатских 
радњи и предузећа. 

11) Овлашћена предузећа државне трговачке мре-
же продају производе за слободну продају приватних 
занатских радњи и предузећа по продајним ценама у 
слободној продаји које одреди надлежни срески од-
носно градски народни одбор. 

Продајне цене на мало тих производа у слободној 
продаји формираће се на начин који прописује Ми-
нистар трговине и снабдевања ФНРЈ у сагласности са 
Претседником Комитета за локалну привреду и кому-
налне послове Владе ФНРЈ. 

12) Тржишна добит која се остварује при про-
даји производа приватних занатских радњи и преду-
зећа припада државним органима и расподељује се у 
смислу Уредбг о елементима цене коштања, акумула-
цији, фонду руководства и централном фонду државних 
индустриских произвођачких предузећа локалног зна-
чаја. 

Обрачун и уплата тржишне добити која се оства-
рује при продајама у смислу тач. 8 и 11 овог упут-
ства врши се по прописима Министра финансија ФНРЈ. 

Срески односно градски народни одбор може одо-
брити приватним занатским радњама и предузећима 
како у случају када ова продају своје производе не-
посредно потрошачима, тако и у случају када своје 
производе продају овлашћеним предузећима државне 
трговачке мреже, учешће у тржишној добити. Срески 
односно градски народни одбор одређује учешће у 
тржишној добити по упутствима која прописује мини-
стар финансија народне републике у сагласности са 
министром трговине и снабдевања народне републике. 

13) Онај део своје производње, који је обухваћен 
савезним и републичким планом расподеле, приватне 
занатске радње и предузећа продају франко своје сто-
вариште и то по својим продајним ценама произво-
ђача. За тај део производње срески односно градски 
народни одбор признаје приватним занатским рад-
њама и предузећима за утрошене сировине и матери-
јал њихову нижу јединствену односно државну (ве-
зану) цену и то без обзира на који начин и по којој 
цени су те сировине и материјал набављени. 

Уколико се производи приватних занатских радњи 
и предузећа квалитативно разликују од истоврсних 
производа савезних и републичких предузећа, срески 
односно градски народни одбор признаје дотичној 
занатској радњи односно предузећу посебни додатак 
за бољи квалитет односно израду. У том случају се 
ства, врши се по прописима Министра финансија ФНРЈ. 
и одређена нижа јединствена цена тих производа, при 
даљим продајама, сразмерно повећава у смислу одред-
бе чл. 12 ст. 2 Уредбе о елементима цене коштања, 
акумулацији, фонду руководства и централном фонду 
државних индустриских произвођачких предузећа ло-
калног значаја. 

III. 
14) Срески односно градски народни одбори ду-

жни су одредити цене и послове у вези одређивања 
цена у најкраћем року који не може, по правилу, бити 
дужи од 5 дана. 

15) До доношења решења у смислу тач. 4 овог 
упутства, приватне занатске радње и предузећа могу 
продавати своје производе непосредно потрошачима 
придржавајући се осталих одредаба овог упутства. 

16) Ближе прописе за спровођење овог упутства 
доноси Министар трговине и снабдевања ФНРЈ у са-
гласности са Претседником Комитета за локалну при-
вреду и комуналне послове Владе ФНРЈ. 

17) Ово упутство примењиваће се од дана њего-
вог објављивања у „Службеном листу Федеративне 
Народне Републике Југославије". 

20 јуна 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

Претседник Савезне планске комисије 
и Претседник Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

455. 

На основу чл. 6 Уредбе о јединственим ценама а 
ради примене Општег закона о занатству, Влада 
ФНРЈ, на предлог Претседника Привредног савета 
Владе ФНРЈ, прописује 

У П У Т С Т В О 

О ПРОДАЈИ И ОДРЕЂИВАЊУ ЦЕНА ПРОИЗВОДА 

ЗАНАТСКИХ ЗАДРУГА И ПРЕДУЗЕЋА 

ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

I 

1) Промет производима за слободну продају 
занатских произвођачких задруга и произвођачких 
предузећа друштвених организација слободан је на 
целој територији Федеративне Народне Републике Ју-
гослава^. Промет овим производима не може се огра-
иичавати никаквим мерама државних органа (кон-
тингентирањем, планском или другом расподелом, о-
граничавањем продаје на поједина подручја и томе 
слично). 

2) Занатске произвођачке задруге и произвођачка 
предузећа друштвених организација продају своје 
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производе, по правилу, преко државне трговачке 
преже. 

Ова продаја се врши преко државних трговачких 
предузећа на подручју среза односно града произво-
ђача која су овлашћена да обављају промет са про-
изводнма локалне производње за слободну продају. 

3) Непосредно потрошачима (грађанима) могу 
продавати своје производе у слободној продаји само 
оне занатске задруге и предузећа друштвених орга-
низација који производе на основу наруџбе потро-
шача (грађана). 

4) Министар комуналних послова народне репу-
блике, у сагласности са министром трговине и снаб-
девања народне републике, одређује оне занатске за-
друге и предузећа друштвених организација, по стру-
кама заната или појединачно, који, иако не производе 
непосредно по наруџби, могу продавати своје произ-
воде непосредно потрошачима у својим продавницама. 

5) Срески односно градски народни одбор из-
даће свакој занатској задрузи и предузећу друштвене 
организације, који послују у смислу тач. 2) овог упут-
ства, решење којим ће утврдити да су дужни прода-
вати своје производе преко државне трговачке мреже. 

Исто тако, срески односно градски народни одбор 
издаће свакој занатској задрузи и предузећу друштве-
не организације, који послују у смислу тач. 3) овог 
упутства, решење којим ће утврдити њихово право 
да могу продавати своје производе у слободној про-
даји непосредно потрошачима. 

Против решења из претходних ставова може се 
уложити жалба обласном народном одбору у року 
од 8 дана од дана пријема решења. 

6) Између односних занатских задруга и пре-
дузећа друштвених организација и овлашћених преду-
зећа државне трговачке мреже склапа се уговор о 
испоруци њихових производа. 

Ти уговори могу бити појединачии и оквирни. 
Врсте и количине производа и рокови испорука 

предмет су слободног уговарања. 
7) Прописи овог упутства не односе се на за-

натске задруге и предузећа друштвених организација 
који се баве услужном делатношћу. 

II 
8) Занатске задруге и предузећа друштвених ор-

ганизација, када продају своје производе овлашћеним 
предузећима државне трговачке мреже, продаваће их 
по својим продајним ценама произвођача. 

Ове продајне цене произвођача одређује срески 
односно градски народни одбор седишта задруге од-
носно предузећа на основу поднетих калкулација, а у 
смислу постојећих прописа који каже за те задруге 
и предузећа. 

Уколико су производи појединих задруга или пре-
дузећа бољег квалитета или израде од истоврсних 
производа других задруга или предузећа, срески од-
носно градски народни одбор може продајну цену 
произвођача за такве производе, одређену у смислу 
претходног става, повећати посебним додатком за бо-
љи квалитет односно израду. 

9) Занатске задруге и предузећа друштвених 
организација, када продају своје производе непосред-
но потрошачима у сопственим продавницама, прода-
ваће их по продајним ценама у слободној продаји 
које одређује срески односно градски народни одбор 
седишта задруге односно предузећа. Те цене, поред 
продајне цене произвођача и евентуално посебног до-
датка за бољи квалитет или израду, садрже и тржи-
шну добит. Висину тржишне добити утврђује срески 

односно градски народни одбор на основу упутства 
виших државних органа. На овако одређене цене за-
натске задруге и предузећа друштвених организација 
додаће одређену трговачку маржу и зависне трошкове. 

10) При одређивању продајне цене произвођача, 
и то код производње за слободну продају, срески 
односно градски народни одбор признаје задругама и 
предузећима, наведеним у тачки 1, за утрошене сиро-
вине и материјал, њихову вишу јединствену (комер-
цнјалну) цену, без обзира на извор и набавну цену 
тих сировина и материјала. Ако су као сировине и 
материјал у питању пољопривредни производи, сре-
ски односно градски народни одбор признаће оне це-
не које су одређене у смислу Уредбе о ценама пољо-
привредних производа у слободној продаји. Ако за 
поједине пољопривредне производе ове цене нису од-
ређене, признаће се оне цене по којима, по постоје-
ћим прописима, купују ове производе државна пре-
дузећа. 

Изузетно, при одређивању продајне цене произ-
вођача за производе оних пронзвођачких односно пре-
рађивач^^ предузећа друштвених организација која 
примењују прописе Уредбе о елементима цене ко-
штања, акумулацији, фонду руководства и централном 
фонду државних индустриских произвођачких преду-
зећа локалног значаја, срески односно градски народ-
ни одбор обрачунава утрошене сировине и материјал 
у оним елементима структуре цене и у оној висини, 
како је предвиђено одговарајућим прописима наведе-
не уредбе. 

11) У циљу унапређења производње за слободну 
продају, срески односно градски народни одбор 
може одобрити занатским задругама и предузећима 
друштвених организација повећану стопу редовне до-
бити, и то на основу упутстава која прописује мини-
стар финансија народне републике, у сагласности са 
министром трговине и снабдевања народне републике. 

12) Овлашћена предузећа државне трговачке мре-
же продаваће производе за слободну продају занат-
ских задруга и предузећа друштвених организација 
цо продајним ценама у слободној продаји, које од-
реди надлежни срески односно градски народни одбор. 

Продајне цене на мало тих производа у слобод-
ној продаји формираће се на начин који пропише Ми-
нистар трговине и снабдевања ФНРЈ, у сагласности 
са Претседником Комитета за локалну привреду и ко-
муналне послове Владе ФНРЈ. 

13) Ако овлашћена државна трговачка предузећа 
непосредно дају произвођачем предузећима локалног 
значаја сировине и материјал ради израде произво-
да које ће односна државна трговачка предузећа сама 
продавати у слободној продаји по ценама одређеним 
за слободну продају, произвођача предузећа локал-
ног значаја зарачунавају само цену за услугу израде, 
коју им одреди њихов срески односно градски народ-
ни одбор, увећану евентуални^ посебним додатком за 
бољу израду. Овлашћена државна трговачка преду-
зећа, која тако израђене производе продају у слобод-
ној продаји, остварују при томе тржишну добит. Као 
тржишна добит сматра се разлика између продајне 
цене производа у слободној продаји, које одреди сре-
ски односно градски народни одбор седишта држав-
ног трговачког предузећа, и збира плаћене цене за 
услугу израде и вредности утрошених сировина и ма-
теријала по набавним ценама. 

Преузимање сировина и материјала ради израде 
у смислу претходног става, предмет је слободног уго-
варања. 

14) Тржишна добит, која се остварује при про-
даји производа занатских задруга и предузећа дру-
штвених организација, припада државним органима и 
расподељује се у смислу Уредбе о елементима цене 
коштања, акумулацији, фонду руководства и централ-
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иом фонду државних иидустриских произвођачких 
предузећа локалног значаја. 

Обрачун и уплата тржишне добити, која се оства-
рује при продајама у смислу тач. 8, 12 и 13 овог 
упутства, врши се по прописима које доноси Мини-
стар финансија ФНРЈ. 

Срески односно градски народни одбор може одо-
брити занатским задругама и предузећима друштве-
них организација, како у случају када ови продају 
своје производе непосредно потрошачима, тако и у, 
случају када своје производе продају државној тр-
говачкој мрежи, учешће у тржишној добити. Срески 
односно градски народни одбор одређује учешће у, 
тржишној добити по упутствима која прописује ми-
нистар финансија народне републике, у сагласности 
са министром трговине и снабдевања народне репу-
блике. 

15) Онај део своје производње, који је обухва-
ћен савезним и републичка! планом расподеле занат-
ске задруге и предузећа друштвених организација, 
продају франко своје стовариште, и то по својим про-
дајним ценама произвођача. За тај део производње 
срески односно градски народни одбор признаје овим 
задругама и предузећима, за утрошене сировине и 
материјал, њихову нижу јединствену односно држав-
ну (везану) цену, и то без обзира на који начин и по 
којој цени су те сировине и материјал набављени. 

Ако се производи занатских задруга и предузећа 
друштвених организација квалитативно разликују од 
истоврсних производа савезних и републичко: преду-
зећа, срески односно градски народни одбор признаје 
односној задрузи или предузећу посебни додатак за 
бољи квалитет односно израду. У том случају се и 
одређена нижа јединствена цена тих производа при 
даљим продајама сразмерно повећава у смислу чл. 12 
став 2 Уредбе о елементима цене коштања, акумула-
нији, фонду руководства и централном фонду држав-
них индустриских произвођачких предузећа локалног 
значаја. 

III 

16) Срески односно градски народни одбори ду-
жни су одредити цене и решавати послове у вези 
одређивања цена у најкраћем року, који не може, по 
правилу, бити дужи од 5 дана. 

17) До доношења решења у смислу тач. 5 овог 
упутства занатске задруге и предузећа друштвених 
организација могу продавати своје производе непо-
средно потрошачима, придржавајући се осталих одре-
даба овог упутства. 

18) Ближе прописе за спровођење овог упутства 
доноси Министар трговине и снадбевања ФНРЈ, у са-
гласности са Претседником Комитета за локалну при-
вреду и комуналне послове Владе ФНРЈ. 

19) Ово упутуство примењиздће се од дана њего-
вог објављиван^ у „Службеном листу Федеративне 
Народне Републике Југославије". 

20 јуна 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник Савезне планске комисије 
и Претседник Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

456. 
На основу чл. 2 Уредбе о продаји пољопривред-

них производа везаној са правом на куповину одрг^ 
ђених индустриских производа по нижим јединстве-
ним ценама, на предлог Претседник Привредног са-
вета Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

о ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА ЗА МЛЕКО И 
МЛЕЧНЕ ПРОИЗВОДЕ 

1) Овлашћена откупна предузећа-куповаће млеко 
и млечне производе по следећим државним (везаним) 
ценама: 

Динара 
за 1 литар 

млеко кравље масноће 3,2 — 5.— 
млеко овчје масноће 6% 7.70 
млеко козје масноће 3% 5.— 
млеко бивоље масноће 8% — — 7.70 — 

Динара 
за 1 кг 

меки бели пуномасни сир од крављег 
млека — — — — — 40.— 

меки бели пуномасни сир од овчјег 
млека — — — — — — 43.— 

меки бели полумасни сир од крављег 
млека — — — — — 32.— 

меки бели полумасни сир од овчјег 

тврди сир пуномасан од крављег млека 55.— 
тврди сир пуномасан од овчјег млека — 55.— 
тврди сир полумасан од крављег млека 49.— 
тврди сир полумасан од овчјег млека 51.— 
маслац — 80.— 
масло топљено (овчје) — — 80.— 
кајмак 65.— 
За млеко које садржи већи проценат масноће од 

горе прописаног цена се повећава за сваки 0,1% ма-
сноће по 1 литру код крављег и козјег млека за ди-
нара 0,15, код овчјег и бивољег за динара 0,12. 

За млеко које садржи мањи проценат масноће од 
горе прописаног цена се снижава за сваки 0,1% ма-
сноће по литру код крављег и козје.г за динара 0,20, 
код овчјег и бивољег за динара 0,15. 

Цене одређене сиру и кајмаку односе се за меки 
сир који је одлежао најмање 2 седмице, за тврди сир. 
који је одлежао најмање 3 седмице, а за кајмак зрео 
одлежао најмање 2 седмице без страних примеса. 

За тврде сиреве специјалног квалитета могу ми-
нистри државних набавки народних република по 
претходној сагласности Министра државних набавки 
ФНРЈ одредити више цене, а највише до 30% од горе 
одређених цена. 

Цене одређене за маслац и топљене масло од-
носе се на чист производ без икаквих страних при-
меса, с тим да маслац може имати највише 16% влаге, 
а топљено масло 2% влаге. 

Горње цене су просечне, а подразумевају се 
франко магацин сабирне станице откупног предузећа. 

Министар државних набавки ФНРЈ прописаће 
упутство о начину примене ових цена, као и одређи-
вању виших и нижих цена од горе наведених, а за-
висно од врсте и квалитета и сезоне откупа (према 
лактацијп). 

2) Ова наредба ступа на снагу даном објављивање 
у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије", када престају да важе одређене цене 
за млеко и млечне производе из Наредбе о државним 
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(везаним) ценама пољопривредних производа IV бр. 
1185 од 10 фебруара 1948 године („Службени лист 
,ФНРЈ" бр. 12/48). 

IV бр. 5337 
20 јуна 1949 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник Привредног савета 

Владе ФНРЈ, . . 
Борис Кидрич, с. р. 

457. 
На основу тачке 2 Решења о расправљању органи-

зационих питања пред Комитетом за законодавство и 
изградњу народне власти Владе ФНРЈ IV бр. 7791 од 
22 септембра 1948 године, а у сагласности са Комите-
том за законодавство и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ, преписујем 

У П У Т С Т В О 
О ОРГАНИМА СРЕСКИХ И ГРАДСКИХ НАРОДНИХ 
ОДБОРА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА 
ЛОКАЛНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НАМЕЊЕНИХ ЗА СЛО-

БОДНУ ПРОДАЈУ 

1. —-До доношења посебних прописа о органима 
за одређивање и контролу цена, све послове око одо-
бравања и одређивања цена производа за слободну, 
продају произвођачких предузећа' локалног значаја 
врше извршни одбори надлежних среских односно 
градских народних одбора преко својих уреда за цене. 

2. — У случају када исто државно трговачко пре-
дузеће или радничко-намештеничка задруга имају на 
СТ Ј Јар.тшту артикле локалне производње исте врсте 
и квалитета, а које су набавили по различитим ценама 
у слободној продаји, њихове продајне цене на мало 
одређује повереник за трговину и снабдевање извр-
шног одбора надлежног среског односно градског на-
родног одбора на тај начин, што он одређује једну 
продајну цену на мало за те артикле и то у оквиру 
њихове најниже и највише продајне цене на мало. 

3. — Прописе о поступку код одобравања одно-
сно одређивање; цена из тач. 1 и 2 овог упутства до-
неле Министар трговине и снабдевања ФНРЈ у спо-
разуму са Претседником Комитета за локалну при-
вреду и комуналне послове Владе ФНРЈ. 

4. — Ово упутству примењиваће се од дана објав-
љивање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југослвије". 

Бр. 10582 
22' јуна 1949 године 

Београд 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

Сагласан, 
Претседник 

. Комитета за законодавство и 
изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 

458. 

На основу члана 17 Закона о једнообразном ра-
чуноводбтву преписујем 

У П У Т С Т В О 

ЗА ВОЂЕЊЕ КЊИГОВОДСТВА КОД СЕЉАЧКИХ 
РАДНИХ ЗАДРУГА 

Сре сељачке радне задруге обавезне су да при-
мењују слеАеШ 

Рачунски (контни) план за сељачке радне 
задруге 

Главни рачун 

1. Основна средства 
производње 

2. Сточни подмладак и 
стока на храни 

8. Производа ц мате-
ријал 

4. Новчана средства 
код задруге 

5. Хартије од вредно-
сти 

6. Обрачун са задру-
гама 

7. Предузећа, устано-
^ ве и лица 

8. Фондови 

Помоћни рачун 

1) Земљиште 
а) задружно 

' б ) чланова задруге 
2) Грађевине, постројења, 

мелиорације 
3) ДуГогодишњи засади 

а) задружни 
б) чланова задруге 

4) Пољопривредне машине н 
' оруђа 
5) Превозна средства 
6) Намештај и прибор 
7) Радна стока 
8) Продуктивна стока, жи-

вина, пчеле 

1) Сточни'подмладак 
2) Стока на храни — тову 

1) Производи по врстама 
2) Семе и расрди 
3) Сточна храна и простирка 
4) Потрошни к^атеријгл 
5) Ситни инвентар 
6) Израђевине сопствених 

предузећа 

1) Благајна 
2) Акредитива чекова ' 

1) Хартије од вредност^ 
2) Удели код задружних у-

стднова . ' 

1) Пољопривредна машинска 
станица 

2) Народна банка 
3) Државна банка за креди-

тирање земљораднички! 
задруга 

4) Државне установе и пре-
дузећа 

5) Задружне установе и пре-
дузећа 

6) Разна предузећа, устано-
ве и лица 

1) Основни фонд 
2) Обртни фонд 

а) семенски фонд 
б) фонд сточне хране 
в) остала обртна сред-

ства 
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Помоћни рачун 
3) Резервни фонд 

а) резервни семенски 
фонд 

б) резервни фонд сточне 
хране 

в) резервни фонд људске 
хране 

4) Фонд социјалног обе- \ 
збеђења 

5) Фонд за културу и 
просвету 

6) Амортизациони фонд 
7) Амортизација 

1) Недовршена производња 
2) Разна разграничења 
1) Производња: 

ч а) ратарство 
б) повртарство 
в) воћарство 
г) виноградарство 
д) сточарство 

, ђ ) ливадарство 
' е) разна производња 

2) Прерада и узгредна пре-
дузећа 

3) Административно - управ-
ни трошкови 

4) Порези, дажбине и оси-
гурања 

5) Разни расходи и приходи. 
-- Сељачке радне задруге, које већ воде своје књиге 

по рачунском (контном) плану који је до сада био 
на снази дужне су да најкасније 1 јануара 1950 го-
дине саобразе своје књиговодство новом рачунском 
(коНтном) плану. 

Ово упутство ступа на снагу даном објављивање 
у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

Бр. 16004 
9 маја 1949 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

о д л и к е т Н А 

Ва основу член-а 2 Закона о орденима: и меда-
љама, а на предлог Врхо-вног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президи-јум На,родне ску,пштине Фаде-
ратив-не Народне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, осведочен,и рад на 

остварењу бр,атства и јединства међу нашим наро-
дима и стечене заслуге за народ у току народно-
Сгсдаободилачке борбе одликују резервни! официри, 
вод официри и војни обвезници 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
рез. поручници: Атла,гић Ђуре Јово, Бановић Ри-

с,те Марко, Бабић Николе Петар, Гњатовић Пере 
Гроцке-, Јанковић Стегама Млађо, Кнежевић Пере Жар-
ко, Кондић Јове Драго, Кецман Јове Душан, Микић 

Ниле Ђуро, Паввгћ Миле Милош, Симатовић Јована 
Здравко, Тадић Стојана Остоја, Бокић Ђорђа Миле, 
Вученовић Гавре Ђуро и Зор.ић Гојка Мил,ан; 

реа лотпоручници: Батоз Илије Светозар Бајић 
Николе Школа, Дошен Јована Душан, Ђурић' Мила-
на Марко, Фуштар Ђуре Петар, Гороња Стојан,а Или-
ја), Грабеж Тодора Милан, Кесић Симеуна Милан, 
Керковић Пере Ђуро, Петрић Стеве Митар, Суктоо 
Јов,ана Мићо, Слепац Стојана Вуко, Топић Косте 
Недељко, Видовић Ми-ле Стево, Вујичић Симе Љу-
бан и Жујић Стевана Милутин; 

рез. заставници: Ђеврић Сава Свето, Гаврановић 
Павла Ђуро, Крне,та Николе Мих,ајло, Гаврановић 
Павла Ђуро, Миљуш Владе Светао, Мишковић Ос-
тоје Милан, Мијић Миле Мирко, Обједовић Манојла 

,Ранко, Поповић Обрада Мирко, Томечић Луке Драго 
и Зорић Ђуре Станко; 

ст. водници: Кецман Стојана Млађен и Савано-
вић Двије Милан; 

рез водник Продан Васа Симо; 
во), обвезник Талић Симеуна Јовин. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
рез. ,поручници: Бановић Стојана Раде, Јауковић 

Стевана Млађо, Кнежевић Пере Жарко, Кондић Јове 
Драго, Малбашић Обрада Симо, Павић Миле Милош, 
и Тадић Стојана Остоја; 

рез. пот.пору ч-н-ици1: Бокан Васе Милан, Ђурић 
Милана Марко, Кесић Симеуна Милан, Новаковић 
Пе,ре Ђуро, Петрић Стеве Митар, Сљешац Стојана 
Перо, Вујичић Симе Љубан и Видовић Миле Стево; 

рез. заставници: Ђ еар ић Саве Стево и Митровић 
Ђурђа Љубо; 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. поручници: Атлагић Ђура Јово!, Гњатовић 

Пере Гојко, Павић Миле Милош, Симатовић Јована 
Здравко1, Тадић Стоја,ну Остоја и Ту бин Рада Млађо; 

р,ез. -потпоручници: Бат оз Илије Светозар, Бокан, 
Васе Милан, Дошен Јована Душан, Ђурић Милана' 
1Марко, Оуштгр Ђуре Петар, Гор ања Стоика Милан,' 
Суртода Јов-ана Мићо и Вујичић Симе Љубан; 

рез. заставници: Билбија Миле Љубан, Деспото-
вић Станка Недељко, Гаврановић Павла Ђуро, Кр -; 
мета Николе Михајло Томечић Луке Драго и Зорић? 
Ђура Станко; 

рез. ст. водници: Адамовић Пере Давид, Алексић 
'Јове Бош,ко, Алексић Луке Јован, Алексић Симе Ран-
ко, Берић Петра Б,ранко, Бујић Николе Стево, Борић! 
Илије Боро, Беговић Огњен,а Јован Булић Марка 
Љубан, Да,нић Ми-лана Ратко-, Драгишић Мило-ша 
Љупко1, Даничић Петра Млађен, Фил-иповић Петра 
Марко, Југовић Новака Бр,анко, Јањић Голуба Ми-
лан, Крагуљ Симе Милан, Криваја Илије Никола, 
Кољић Мијата Светио, Косић Васе Ђуро, Кецман 
Стојан,а Млађен, Лазић Ђорђа Драго,мир, Марин Ла-
зе Душан, Масти коса Миле Недељко, Махмутовић1 

Ахмета Хасан, Ма-рјановић Пере Милан, Марјановић 
Миле Михајло, Марчета Мирка Ђорђе, Паран! Томе 
Живко, П,авловић Јована Ђуро, Пржар Стојана Јан-
ко, Родић Стевана Жарко, Рељић Милана Крстан, 
Стокановић Миле Раде, Стојанић Петра -Миле. Содић 
Станка Сретко, Сав,ан-овић Цв,ије Милан, Севић Стан-
ка' Стево, Ш-евић Марка Милан, Тадић Боже Милан 
и Вученовић Марка Стој,ан; 

рез. водници: Ивановић Ђорђа Милош, Крагуљ 
Ма-нојла Остоја, Мутић Николе Ђу,ро, Ми-к ацовић 
Мила Раде, Суртов Стојана Милан, Шумар Тривуна 
Мила-н, Вука-диновић Стеван-а Душан и Вулета Ни-
коле Урош; 

вој. обвезници: Антонић Миле Бранко, Бановић 
Стој,ана Стево, Бешир Мана Милан, Балабан Стојана 
Јово, Бурсаћ Стојана М.илан, Бановић Остоје Бран-

Главни рачун 

9 Потраживање чла-
нова за унети ин-
вентар и производе 

10. Земљишни удели и 
потраживања члано-
ва за унето земљи-
ште и засаде 

11. Разграничења 

12. Раж оди и приходи 
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ко, Чича Дућана Стојан, Дракулић Стевана Милан, 
Ђукић Рада Новак. Кос Јанка Стојан, Каменко Сте-
гама Саво, Кецман Остоје Бранко, Кнежевић Симе-
уна Свето, Кецман Ђурђа Душан, Протић Пере Мла-
ђен, Пузала ћа Стевана М.ид ан, Пав-ић Митра Мило-
рад, Радановић Стојана Милош, Сарановић Николе 
Душан, талић Симеуна Јован и Тодоровић Симеуна 
Милан. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
рез. поручници: Берић Николе Остоја и Грахо-

вац Ђорђа Ми-рко; 
р-ез. потгоојручинци: Досен Симе Васо, Љубичић 

Ђоке Живко и Секулић Стојне Шија; 
рез. заставници: Мирк-овић Нике Петар, Р-адова-

иовић Ђорђа Рада., Собот Јанка Драгоја и Вучета 
Ђуре Алекса; 

рез. ст. водници: Адамовић Јова Љубомир, Ан-
џић Бјелана Новак, Алексић Симе Ранко, Алексић 
Симе Ра-нко, Алексић Луке Јован, Алексић Јове Бо-
шко, Бертић Петра Бранко, Бујић Николе Стево, Бо-
рић Илије Боро., Божић Лазара- Новак, Бановић Ђоке 
Ратк-о^ Брдар Милана Мирко, Бабић Тривуна Живко, 
Беговић Огњена Јован, Данић Милана Обрад, Дани-
чић Петра Млађен, Ђурђић Јов-а,на Васкрсиј.а, Фили-
пов-ић Петра Марко, Гв-озден Стојана Саво, Југовић 
Нова-ка бранко, Јовић Гавр,а Милутин, Ја(њић Голуба 
Мил-ан, К-рагуљ Симе Милан, Криваја Илије Ник-ола^ 
Кољит Мијата Сретко, Косић Васе Ђуро, Кец,ман 
Ђуре Гојко, Ков,ачевић Душана Светозар, Комаревић 
Решива Џем-ал, Кнежевић Мирка Милутин, Кн-ежевић 
Николе Михаило, Кнежевић Петра Ђорђе, Комеса-р 
Сима Душан, Лазић Ђо,рђа Драгом.ир, Латас Мила 
Милан, Лукић Панте Страхиња!, Миха-јловић Илије 
Богдан, Мистик оса Миле Душан, Махмутовић Ахмета 
^уса-н, Миодраговић Марка Сретко, Ми-о-драг Уроша 
Драгоја, Малинић Николе Н-едељко, Милосављевић 
Мила Живко-, Обрадовић Драгана Гавро, Павлов,ић 
Јована Ђуро, Паповић Ристе Мирко, П-ржан Стојана. 
Јанко, Радић Сте-ван-а Жарко, Рељић Милана Крстан, 
Радаковић Миле Јован, Стојаковић Гавра Стојан, 
Содић Станка С.ретко, Стојанић Петра Миле, Савић 
Јове Милан, Стојнић Мила Нов,ак, Срдић Мила: Сте-
во, Сукоњица Јована Перо, Шевић Станка Стево, 
Шодић Пере Вељко, Тима,р-ац Пантелије Дра-ган, Тор-
бица Јове Нико, Тејић Тодора Петар, Вук-ојевић Ни-
коле Илија, Вукан Мила Милош, Вученовић Марка 
Стојан и Зека-новић Ђорђа Јово; 

рез. в-одници: Жагар Фран-ца Здравко и Бабић 
Ђурђа Чедо; 

рез. ст. водник Булић Миле Ђуро; 
рез. водници: Бановић Стјепана Миле, Давидо-

шић Миле Мићо, Горења Миле Ада.м, Гавриловић 
Стојана П.антелија, Ивановић ,Ђорђа Милош, Ј алун ца 
Ђу-ре Бранко, Кнежевић Обрада Живко, Крива-ја Јо-ве 
Душан, Мирковић Мирка Миран, Милинић Михајла 
"Ост-оја, Мутић Николе Ђуро, Милутиновић Стојана 
Мићо, Мутић Николе Ђуро, Мујакановић Суље Бај-
ро, Милановић Миле Раде, Предојев.ић Васе Душан, 
Радошевић Обрада Светио, Рандић Тодора Осте, 
Суртов Стојана Милан, Шумар Тривуна Милан, Та-
дић Јована) Мирио!, Тимарац Гав,ре Млађен, Врховец 
Косте Остоја, Вила Са-ва Светко, Вулета Николе 
У-рош, Вукајлов-ић Лазара Милош, Вул-ета Ристе Ду-
шан, Зекановић Ђорђа Стојан и Згодић Илије Ми-
лош; 

рез. мл. водници: Ја,нић Пере Ванђел, К-онлар 
П^тра Фши.п, Марчетић Душа-на Марко, Стјепић 
Станка Илија и Ста-нковић М з-ној л-а Миле; 

БОЈ. обвезници: Адамовић Николе Тома, Алексић 
Ри-ст-е Коста, Антонић Млађена Радомир. Анђић Ос-
тоје Пејо, Антонић Миле бранко, Анђелић Тоде Мла-
ђе-н, Бабић Ђурђа- Вељко, Боројевић Ђорђа Милан, 

Бановић Глша Остоја., Бабић Николе Ратко, Бабић 
Бјелана Новак, Барек Балава Алојз, Бл-ажевић Хуса 
Јусуф, Берић Симеуна Ђурађ, Балабан Јове Ристо, 
Борић Стојана Спасо, Лашкот Станка Раде, Бикић 
Ибрахима Мухарем, Бановић Стојана Стево, Бешир 
Мане Милан. Башкот Николе Лука, Бабић Нике Дра^. 
тутин, Балабан Стојана Јово, Бујић Обрада Урош, 
Буква Николе Вељко, Бурсаћ Стојана Милан, Бишч 
бцја Стојана Ур-ош, Црнић Мехмеда Пашо, Црњак 
Теше Јован, Дорић Стојана Ранко, Ћуп Боже Стојан,, 
Ђун Рада Марко, Чулибрк Лаве Драган, Чумић Мар-
ка Раде, Морић Ђурђа Јован, Чича Дамјана Стојан, 
Четић Влајка Урош, Ћосић Васе Раде, Чивермца 
Станка Сретк-о, Дошен Илије Никола, Драгишић Бај-
ке Симо, Дрљача Ђуре Јово, Дракулић Стевана Мит 
лан, Дујић Остоје Симо, Деспот Пере Милутин, Дра-
гић Тривуна Новак, Дакић Николе Бранко, Драганић 
Томе Милан, Дошен Стојана Љубан, Десница Миле 
Никола, Ђзн-овић Станка Милан, Ђикић Лаке Петар, 
Ђукић Гавре Ђурађ, Ђукић Раде Новак и Ђаковић 
Јове Остоја; 

во-ј. обвезници: Гојић Душана Драго, Гњатовић 
Ђорђа Коста,, Гојић Ђура Мил-ош, Грујичић Остоје 
Блажо, Грујичић Миле Милош, Грбић Јована Микола, 
Грубан П-ере Млађен, Гњатовић Ђорђа Никола, Гра-
беж Никола Милорад, Глигић Ј-ове Србољуб, Гр-бић 
"Грива У-рош. Гавриловић Јов-е Остоја^ Хрвачанин 
Тодора Бранко, Хергић Беге Џемал, Хусић И-бре 
Мехмед, Храачанин Ђуре Новак, Јаворина Благоја 
Милутин, Јовић Миливо.ја Недељко, Ковачевић Миле 
Љубан, Кола-р Лакин Милан, Кнежевић Мирка Бо-
жидар, Кецман Ђурђа Урош, Кесар Николе Ксота, 
Кнежевић Мирка Божидар, Кутлача Стевана Стево, 
Кнежевић Триве Драгутин, Комленић Саве Д.раго, 
Кнежевић Јове Војислав, Кос аЈнка Стојан, Каме.нка 
Стеван-а, Сава, Кецман Остоје Бранко, Кнежевић Си-
меона Свето, Крагуљ Гавре Драгутин, Кецман Ђурђа 
Душан, Кецман Ђуре Миливој, Личанин Пере Милош, 
Латиновић Николе Јован, Лукић Душана Мирко, Ми-
лунић Мике Лазо,, Мађар Лазе Михајло, Мрђа Сто-
јана Раце, Маршчетић Паје Ђорђе, Мр-шић Обрада 
Пеко, Механовић Раде Реџо, Мутић Јове Лука Му-
дринић Стојана Душан, Мијатовић Јована Сватко, 
Мујкановић Мује Азиз, Мршић Ђурђа Томо, Мутић 
Михајла Миле, Мршић Пере Саво, Мил-о,јица Гавре 
Драган, Милић Стојаена Јанко, Медарвић Вида Пе-
ро, Милутинсвић Миле Ђу.рађ, Марјановић Рада Вла-
до, Мацура Недељка Милан, МајстороБић Илије Раи 
де, Марјановић Стојана Душа-н, Мудринић Јове Сто-
јан, Маленчић Јосипа Стеван, Марин Јована Божо, 
Граовац Стеве Томо и Милинковић Миле Драго; 

вој. обвезтгци: Нишевић Пере Љубомир, Неди-
мовић Бранка Недељко, Обрадовић Стојана Петар, 
Огрешевић Мухе Хасан, Обрадовић Николе Миле, 
Обр-адовић Станка Симо, П-ртењак Осто,је Стојан, 
Пиљић Мијата Об-рад, Павичић Стеве Дане, Пилипо-
вић Ахмета Адил, Прерад Будимра Драгоја, П,анић' 
Стојана Лука, Пузига-ћа Лазе Милош, Протић П-ере 
Мла,ђен. Пузигаћа Стев,ана Милан, Павић Митра М-и-
лсрад, Рубин Васе Саво, Радишић Јове Триво, Рен-
дић Нед.ељка Урош, Радиновић Миле Мирко, Раду-: 
ловић Илије Милан, Радаковић Алексе Драгоја, Ра-
дановић Ристе Слободан. Радиновић Николе Јован, 
Радиновић Миле Мирко, Реџић Хасана Хасиб, Ра-
диво.јац Илије Љубан, Ратковић Благоја Милан, Раи 
дажовић Томе Душан, Радишић Стева Лазо, Ра-ус 
Миле Михајло, Рађеновић Стој.ана Милош, Радул-ои 
вић Симе Стојан; 

вој. обвезници: Ступар Луке Здравко, Стојнић 
Луке Пе-р-о., Стијепић Станка Глишо, Средић Ристе 
Мирко, Средић Јована Бошко, Стјепић Пере Новак, 
Стјепа-новић Пане Марко, Станковић Нике Милиа; 
Стјепић Ђурђа Милан, Сабљић Јована Драгоја, Сто-
јаковић Саве Драгој-а-, С-екулић Алексе Остоја, Са-
марџија Николина Станоје, Стојнић Теше Млађен, 
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Савановић Пере Светозар, Средић Миле Јанко, Сара-
новић Николе Душан, Стојанчић Гавре Драго, Стој-
нић Ристе Ратко, Стојнић Дмитра Триво, Стоја-ноЕић 
Ђуре Петер, Ступар Симин Јаков, Шехић Лутве Ах-
мет, Штрбац Пере Лазо, Шалабал-ија Васе Ђуро, Шо-
шкић Стојана Попо, Шиљеговић Драгана Дејан, Ту-
бин Стевка' Мегдан, Требов-а-ц Трив-е Ранко, Тубин 
Ђурђа Васкрсија, Тодоран Митра Милутин. Топић 
Ристе, Стојан, Тривуновић Алексе Лазо, Торбица 
Обрада Рад-е, Тодоровић Симеуна Милан, Велић Ах-
мета) Осмзјн, Валентић Андрије Матија, Видовић Мк-. 
ле Душан, Врабичић Стеве Гојко, Вучковић Спасоја 
Остоја), Врачар Стеве Остоја, Влачи-на Симеуна Ни-
кола, Вуковић Јове Новак, Вучено-вић Ратка Мадли 
р т , Б.укуљевкћ Стева-на- Душан, Вукић Стојана Ни-
кола, Завишић Васе Богољуб, Зец Стојана Драгутин. 
Згоњ а-н-ин Жив-ка Михајл-о, Зец Могле Бошко, Живић 
Ђурђа Симо и Жежељ Ристе Но бск. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез поручници: Бер-ић Николе Остоја, Ергелић 

Јунуза Хусреф и Малбашић Обрада Симо; 
рез. застав-ник Вучета Ђуре Алекса; 
рез. ст. водници: Аџић Бјелана Новак, Бабић 

Тривуна Живко, Гвозден Стојана Саво, Јо-вић Гавре 
Милути-н, Кнежевић Ш к о л е Миха-јл-о., Лазић Васкр-
си-ја Тодор, Латас Миле Милан, Миодрагснзић Марка 
Сретко, Стојаковић Гавре Стојан, Савић Јове Милан, 
Сухоњи-ца Јована Пе-ро, Шодић Пере Вељко, Тима-
рац Пантели-ја Драган, Зекановић Ђо-рђа Јово, Жа-
га-р Франца, Здравко -и Жежељ Н-овака Радомир; 

рез. водници: Бу-рић Миле Ђуро, Бано-вић Стје-
пана Миле, Гавриловић Стојана Пантелија, Јапунџић 
Ђура Бранка,, Милутиновић Стојана Мићо, Радоше-
вић Обрада Свето, Вукајловић Лазара Милош, Вуле-
та Ристе Душан и Зекановић Ђорђа Стојан; 

рез. мл. вод-ни-ци': Дош-ен Станка Ђу-рађ, Стјепић 
Стан-ка Илија) и Жигић Мила-на Петар; 

-Б-ој. -обвезници: Анђелић Т о д е Млађен, Башкот 
Николе Лука, Билбија Стојана Урош, бабић Нике 
Драгутин, Бујић Обрада Урош, Буква Николе Вељко, 
Трњак Теше Јован, Церић Каранфила Идриз, Ћули-
брк Лазе Драган, Четић Влајка Урош, Чомић Ђурђа 
Јован, Чичић Мирка Р-оде, Чосић Ва-се Раде, Чив-е-
рица Стан-ка! Сретко, Дошен Илије Никола, Дрљача 
Ђуре Јово, Дошен Стевана Милан, Драгишић Бајке 
Симо, Ђако-вић Јове Ост-оја1, Грбић Триве Урош, Гро-
зданић Хасе Наил, Гав-риловић Јове Остоја, Јокић 
Душана Остоје, Крагуљ Гавре Младен, Крагуљ Га-
вре Драгутин, Кецман Ђуре Миливој, Кнежевић Три-
Ее Драгути-н, Комленић Саве Драго, Кнежевић Јове 
Војислав, Латиновић Николе Јован, Лукић Душана 
Мирко, Мајстсровић Илије Раце, Ми л,ад и-н о-в ић Васе 
Вид, Мирковић Ђурђа Ђорђе, Марјановић Стојана 
Душан, Му,дринић Јове Стојан, Маленчић Јосипа Сте-
ван, Марин Јов-ана- Божо, Милинковић Миле Драго, 
Обрад-овић Станка Симо, Панић Стојана Лука, Пу-
зигаћа Лазе Милош, Ратко-вић Бл.агоја Милан, Рада-
ковић Томе Душа-н, Радишић Стеве Лазо, Раус Мите 
М-ихајло, Ра-дуловић Симе Стојан, Ср-едић Миле Јан-
ко, Стојанчић Гавре Др,аго, Стојнић Ристе Ратк-о, 
Стојнић Дмитра Триво, Стојановић Ђуре Петар, Сту-
па-р Симе Јаков, Шиљеговић Др-агана Деј-ан, Видовић 
М,ила Душан, Вукаловић Стев-ана Душан, Вукић Сто-
јана Никола, Зец Миле Бошко и Жежељ Рист-е Но:-
вак. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 

рез. ст. вод-ни-к Брдар Петра Вукашин; 
рез. водник Сто јак Рада Урош; 
рез. мл. водник Станковић Стој,ана Михајло; 
рез. десетар Радановић Ристе Слободан; 

бој. о-б-везн.ици: Боровница Косте Крсто, Б.иа-ж-с̂  
вић Тахира Кадир, Бесиревић Адема Фаик, Беслагић 
Чгасила Смаил, 'Богдановић Миле Недељко, Билбија 
Петра Лазар, Церић Ка-ранфила Идриз, Ђујић Ни-
коле Остоја, Давран О-ст-оје Младен, Дакић Стојана 
Мил-е, Ђу-рић Симе Ђуро, Јокчћ Јове Драгић, Јордан 
Лудвига Томас, К-олунџија Симе Светозар, Кузуре-н 
А-р де Махмут, Кос Осте Дра-ган, Лојић Ђуре Дра ' 
гој-е, Милетић Стојка Душан, Мрђа Ј-ове Гојко, Ма-
летић Стојан,а- Манојлу Прцаћ М-ихаила Милован, 
Прица Милана Милорад, Панић Васкрсија Станоје, 
Росић Симеуна Раде, Селимбеговић Тосиибега Фак. 
дил, Своња Давида Обрад, С-имић Симе Новак, Скош-
трић Драгути-на Милан, Шахбаз Деде Хусеин, Ша-
бић Голуба. Станко, Томашевић Теодора Теодор, То-
мић Драгоја Велимир, Векић Марка Никола и Визић 
Михајла Цвијо. 

Бр. Зв 
1 ап-рила 1949 године 

Београд 
Секретар, 

М, Перуничић, с р. 
П-ретседник, 

др И. Рибар, с. р. 

На основу члан-а 2 Закона, о орденима и меда-
љама, а- на предлог Врхов-ног Команданта оруж-а-них 
снага ФНРЈ, Президијум На-родне скупштине Феде-
ративне Народне Републике Ј у г о с л в и ј е 

р е ш и о ј е 
да се за. показану храбр-ост и умешност у ко-ман-

дов-а,њу осведочени рад на остварењу братства и 
јединства међу на-ш-им народима- и стечене заслуге за 
народ у току Народноосл-о-бодилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 

заставник Гмзз М. Ђур-о; 
милицион-ар Маљковић Д. Милош. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕ,ДА: 

ст. водници: Сикирица Б. Милутин, Марић д , Сте-
во, Рађеновић М, Раде, Бати-на Ј. Мила-н, Гавриловић 
С, Уро-ш, К-а,петаковић Р. Раде, Кесић Н, Мићо, Кулун-
џић Ј. Перо, Матић Ј, Никол-?, Смуђ С. Иван и Влао-
вић Ј, Ђ у р о ; 

в-одници: Билота Б. Винко, Мажи-бр-ада Ј. Саво, 
Мирић С. Гојко, Вујаклија Р. Никола и З и н а и ћ РК 
Миле; 

мл. водници: Маши,ћ С. Дане и Станић Б. Вл-адо; 
милиционер^ Ливада Р, Илија-, Сто-јановић Р. 

Никола, Бакић Ј. Милан и Јакшић П. Љубомир; 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

заставник Гма-з М, Ђуро; 
ст. водници: Батина Ј. Милан, Гавриловић С. 

Урош, Ка,петаковић Р. Раде, Кесић Н. Мићо, Кулун-
џић Ј, Перо, Матић Ј. Никола, Смућ С. Иван, Влаинић 
Ј. Ђуро, Ма-рић Д, Стево-, Рађен-овић М. Раде, Бабић 
Д. Ђу-ро, Груден И. Милан, Конч-ар Ј. Стојан, Копај-
тић А. Јур-а.ј, Косановић С, Перо, Ма-тешић Г. Иван, 
Бегоња Т, Славко, Тулић П. Бруно и Зупчић С. Д а р к о ; 

водници: Мудрич Р, Мил-ош, Перазић М, Стјепан, 
Перенчевић Н, Станко, Перић С, Цвијо, Шурак М. 
Виктор, Билота В. Винко, М-ажибрада Ј. Саво, Мирић 
С. Гојко, Вујаклиј,а, Р. Никола и Зи,најић Н. Миле; 

мл. водници: Рацетин С. Пета-р, Машић С, Дане и 
Станић Б. Владо; 

милиционари: Бакић Ј. Мил-ан, Јакшић П. Љубо-
м-ир, Чубра П. Сто-јша, Круљац Ф. Винко, Снкић К. 
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Јосип, Стипановић И. Илија, Вукићевић Ц. Мате, сија, Божиновић М. Јоси-п, Брумнић И. Драго, Чоп 
.Маљковић Д, Милош, Ангелов ић Ј, Анте, Тодић Т. Ф, Јосип, Довалић Ј. Петар, Орловић К. Лаве, Пин-
Живко, Јерковић Н. Марке, Јовић Р, Крсто, Јуреоа цан Ј. Сл,авко, Поповић Ј. Драггн, Стадић Ј. Мирко, 
С, Фрањо, Кацан И. Миљенко, Ковачев А. Иван, Ли- Станић Ј. Светомир, Суботић Ч. Ми1 јат, Штековић С. 
сида- Ј. Берте, Одале М. Анте, Париповић С. Саво, Пи- Гојко, Шушљек Б. Драгутин, То-м-ашевић Ђ. Мирко и 
штелвк Ф. Дрзго, Вујевић М. Љ у б о и Зав-ишић Л. Шрињарић-Куз-мић М. Јања. 
Коста. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 4 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: в о д ,Н ! И К ц и к у 1 Ш Ј. Никола; 
ст. водници: Ђурић Н. Петар, Јерковић М. Винко, водници: Шурак М. Виктор, Криан Ј. Фрањо, 

Батина Ј, Милан, Гавриловић С. УропЈ, Кесић Н. Мићо, Лучић Р, Вукашин и Пејковић Б. Марин; 
Кулунџић Ј, Перо, Матић Ј, Никола,, Омућ С, Иван, мл. водници: Добросав љевввћ М. Ђуро, Гашпар а,ц 
Бе лас С. Винко, Мустапић Т. Јове, Ракетић Т. Дра- в Владо,Пуалић Д. Симо, Шкугор К. Анђелко и Узе-
гутин, Бабић Д, Ђуро, Груден И. Милан, Кончар ЈБ. л,а(ц и . Грујо; 
Стојан, Ко пајтић' А. Јурај, Косановић С. Пера Мате- милиционар^: Аувилиа А, Салваторе, Бау ић Л, 
шић Г. Ив,ам и Алекс-ић Ђ. Мићо; Л. Лазар, Балша Ј. Јосип, Бари-ћ Т. Вјекослав Бој-

вздннци: Јура,с Н. Јуре-Миле, Сабљић Ј. Мартин. р и ћ и Дмитар,Босанац С. Недељко, Буратовић Ј, 
Тандар М. Душан Билота Б. В т а , Миливој, Ћико Ш. Божо, Фертић Н. Филип, Флего 
Саво, Мирић С. Гбјко, Вујаклија Р Н-икол^ Зн^б-јић д , а^нтсн, Г-агић И. Стеван, Јова,нов,ић Ђ. Хран-ислав, 
Н. Миле, Бил,ић Ј. Винко и Доркин ,Н. Станко, К а ш а 1 д Мари-јан, Кашић Л. Алекса,ндар Косановић 

ст. водник К-агаетановић Р. Раде; М. Симо, Крстић М, Антон, Кунрешанин И, Симо, 
- водни-ци: Колак Ф, Н-икола, Лам-баша Ј. Бо,шко, Квар,атна А. Стево, Лисица Т. Крижни Максимов-ић' 

Матишић Ј. Ив,ан, Петр ек И. Стево, Ром-анић М. Сте- ЈБ. Милован, Мартиновић Ј, Анте, Матић И Мари-јан, 
в,о, Смир-ић И. Фр,ањо, Живков-ић С. Иван, -Мудрић Р. Матић Ђ. Никола!, Миочиновић М. Драган Мед-аш Л. 
Милош Нерај ић М. Стеван, Перенчевић Н. Станко и Стеван, Мешт,ровић М. Стјепан, Минић М . ' Ђуро, 
Перић С. ЦХЈИЈО; Мир оровић Л. Бранко, Мирић Б. Милутин, Мишлоо 

мл водници: Рац ет ин С. Пета-р, Ђерма,ни-ш А. К . Божо, Мишк-овић Л, Андриј,а,, Мр,аовић Ј. Милан; 
Јосип, Шоштарић М, Ма,ртин, Вучетић М. Блажо, Падежаиин И, Раде, Панчић С. Андр,иј-а!, ПерКов ј! 
Машић С. Дане и Станић Б. Владо; Анте, Олетикос С. Ренато, Прелаз Ј. Сти-п-е Првога!-

милиционари: Бакић Ј. Милан, Јакшић П, Љубо- н и н ,В. Илија, Продан Л. Душан, Пул,ић Ј, Анте, Пу-
мир, Стој-анов,ић Р. Никола,, Агапија И. Драгутин, п т к К в Томислав, Сарић И. Антон Смиљанић К 
Арм,ада- Ј Милан, Бркљача, Р Маријан Ц-рнић И. Пет,а,р, Срдоц Ј. Изидор, Теленте Ј. Петајр, Шкор,ић 
Март,ин, Малетић П, Мирко Милетић Ј. Јосипу Оли- м . Ј о в а Н ) Ш к а р 9 и . Божидар, Шкарић Т. Роко Сто, 
бари Р1 Мартин, Ста,рчевић М Шап, Видовић М. Ни- Јадац Ш. Јаков, Вукелић М. Бранко и Узелац С. 
кола, Аггголовић Ј, Анте, Тодић Т. Живко, Јер КОВИЋ Ни-кола 
Н. Мирко, Јо,вић Р. Крсто, Јујре-са С. Фран,о, К-ацан 
И. Миље-нко, Ковачев А. Иван, Лисиц,а Ј. Берта, Бр. 42 
Одак М. Анте, Париповић С. Саво, Пиште лек Ф^ 2 а-прила 1949 године 
Дра,го, Вујевић М. Љубо, За,в,ишић Л. Коста, Варан Ба- ЈТ 
М, М-арко, Бар,и-ћ М. Роко,Баришић А. Ив-ан, Башић гкоград 
Ш, Ши,ме, Бел а,с Д. Никола, Бс,тов,а,н Л, Ђуро, Бу- Секретар, Прете едите, 
разер Ј. Мијо, Брна Ф. Фрањ,о, Бруњак Ј, Антон, М. Перуничић с. р. др И. Рибар, Ј, р, 
Цетина Ј, Славко, Чучков,ић Н. Влачо, Драгојевић ш .'...' 11 

И, Кузм-ан, Детелић И. Шиме, Деренчиковић М. Ађ-
тон, Деренчиновић И. Јосип, Девић Т. Милан, До-бој С А Д Р Ж А Ј ? 
С. Ст-ево, Дујмовић М. Пете,р, ФаТовић Ш. Анте, Фра-
ничић И. Иван, Хлеб М. Сте-во, Хржћ Ј. Вожд а-р, Ја,- Страни 
ребић С Јанко, Ковачевић П. Никол-а, Краш ић М. 4 5 0 Уредба о проширењу важности'савезних 
Андрија, Крижан Ј. Иван, Јуришић М. Вице, Лончар прописа о струкама на све државне слу-
Ђ. Милан, Ма,цур-а- П ВО,ЈИН, ,Машић Б. Или-ја,, Мику- жбенике у Ф е д е р а л н о ј Народној Репу-
личић Ј. Стани,слав, Мишчевић Ј, Саво, Онофри Р. бчици Југоставији — — — — — — 797 
Динко, Паро Ј. Лука, Пер-ожић А, Иван, Плећка П. 4 5 1 у е д б а ' 0 контролночинспекциској струци 797 
Томо, Полић А. Бо ун о,'Рад ић Н. Марин, Ракулић П. х, л ч̂ 
Ант,е Серсић М, Мате, Смољић М, Љубо, Шербеџија 4 5 2 - у Р е Д б а ° изменама и допунама Основне 
'М, Јосип, Т- љанић А. Андрија; Видрић Т, Божо -и УРеДб е 0 ^ н а д л е ж н о с т и м а савезних др-
Врб-а-н Д. Јовин. давних службеника 799 ' 453. Уредба о правној струци — — — 802 

м , с п л г к г \ м чл уод(р;ог\гт- 454. Упутство о продаји и одређивању цена 
МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ. производа приватних занатских радњи и 

ст. водници: Чу,гаљ М, Драго, Паповић С. Мирко, предузећа 804 
Савић Д. Јово, Ђурић Н, Пета-р и Јерковић М. Винко; 455. Упутство о продаји и одређивању цена 

водници,; Алек-сић Ђ. Мићо, Јурас Н. Јуре-М,и-ле, производа занатских задруга и предузећа 
Сабљић Ј. Мартин, Тандар М. Душ-ан, Беичек П, Ј-о)- друштвених организација — — — 805 
сип, Цвијетичанин Ђ. Пајо и Кресина, Б. Антон; 456. Наредба о државним (везаним) ценама за 

мл. водници-: Мужинић И. Анте и Вучетић М. млеко и млечне производе — 807 
Б 1 а ж о . - 457. Упутство о органима среских и градских 

" м и с и о н а - р и : Стојановић Р. Никола, Аг а,п ито И. народних одбора за одређивање цена про-
Дра-гутин, Ар мада! Ј, Милан, Бркљача Р. Мариј-а,н, и з в ° Д а локалне производње намењених за 
Црнић И. Мартин, М а ш е т е П, Мирко. Милетић Ј. слободну продају 808. 
Јосип, Оливери И. Ма,ртин, Старчевић М. Иван, Ви- 458. Упутство за вођење књиговодства код се- \ 
лов-ић М. Никол,а,, Антољ-гк М. Иван, Болна-ча Б. Мој- љачких радних задруга 808 

" Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско џ з д а ^ ч к о предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
Директор и одговорни урејцлш Слободан М, Недовић. Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа 

Југословенског штамг,арског предузећа, Београд 


