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499. 

• :На основу, чл. 1 Закдна о овлашћењу Влади 
ФНРЈ за Доношење уредаба по питањима из народ* 
не привреде, на " предлог Министра рада ФНРЈ, 
Влада ФНРЈ доноси 

зећа локалног аначаја у појединим гранама при-
вреде. 

8) Управе предузећа и синдикалне >подружнице 
заједнички, најзсслужнијем одељењу свога преду-
зећа. 

ОСНОВНУ УРЕДБУ 
О ДОДЕЉИВАЊУ ПРЕЛАЗНИХ ЗАСТАВА НАЈ-

ЗАСЛУЖНИЈИМ РАДНИМ КОЛЕКТИВНАТА 

Члан 1 
Као више народног вдрианања за изванредне за-

слуге У извршењу задатака постављених привредним 
планом, додељују се прелазне заставе најзаслужни-
јим радним' колективима у свим привредним гранама. 

Члан 3 
•Прелазне заставе додељују се: 
радним колективима предузећа савезног, репу-

бликанска, покраинскиот и обласног значаја среди-
ном и кр ајем4 сваке планске године; 

радним колективна* предузећа^ локална зна-
чаја сваког квартала у планској години; 

радним колективиш одељења предузећа сваког 
месеца у планској години. 

Члан 2 
Прелазне заставе додељују: 
1) Влада ФНРЈ на предлог Централног одбора 

ЈОЈ и ресорног савезног, односно републикана«) г 
министра, најбољим радним колективима у Федер а* 
тиви ој Народној Републици Југославија 

2) Централни одбор ЗСЈ и ресорни савезни мил-
иметар заједнички, оним радним колективима преду-
зећа савезног значаја који се током такмичења 
истакну као најбољи у односној привредној дани. 

3) Владе народних република на предлог глав-
ног одбора ЈС и ресорног репуб либанског мини-
стра, најзаслужни јим радним колективна »преду-
зећа реп убли канског и локалног значаја, 

4) Главни одбор ЈС и ресорни републикански 
»министар заједнички, оним радним колективни а 
преузећа републикана ог и локалног значаја који 
се током такмичења истакну као најбољи после рад-
них колектива- којима су додељене прелазне заставе 
влада народних република. 

б) Главни извршни одбор Народне скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и Покрајински од-
бор ЈС 'Војводине заједнички, на ј заслужни^ рад-
ном колективу предузећа пок раји неког и локалног 
значаја. 

6) Извршни одбор обласног народног одбора 
Аутсшо-ше Косовско-Метохиске области -и Обласни 
одбор ЈС Косовско-Метохиске области заједнички, 
најзаслужни]^ радном колективу предузећа обла-
сног и локалног значаја. 

7) Обласни, ср гаќи, градски односно -месни на-
родни одбор и среска, односно месна синдикална 
већа заједнички, најзаслужни'ем радном колективу 
предузећа локалног значаја, * 

У већим градовима могу се додељивати прелазне 
заставе најзаслужни]им радним колективни^ преду-

Члан 4 
Ако је радни колектив једног предузећа, као 

најбољи у одговарајућој привредној грани, већ до-
био прелазну заставу Владе ФНРЈ или другог ви-
шег органа, прелазна застава нижег органа доде-
лиће се најбољем радном колективу предузела те 
привредне гране после њега. 

Члан 5 
За оцену успеха радних колектива, постигнутих 

у извршењу задатака постављених привредним пла-
ном, узимаће се као мерило , првенствено: 1) про-
цент извршења плана; 2) процент смањења пуне 
цене коштања; 3) процент побољшања квалитета 
производње; 4) процент извршења плана изградње 
кадрова; 5) стање радне дисциплине. 

Поред мјерила наведених у предходном ставу 
при оцењивању успеха подигнутих у извршењу аа-
датака постављених привредним планом, узимаће се 
у обѕир и следеће: 1) стање организације реда; 
2) радовин у производњи извршени ван плана; 
3) процент радника у колективу који су освојили 
звање ударник®, новатора и рационална атар a; 4) го-
дишњи финансиски ефекат постигнут применом но-
ватор сних и (рвдионализаторских* предлога; 5) ре-
зултати постигнути у културно-прошетном раду; 
6) резултати постигнути у снабдевању, смештају и 
заштити, радника на раду. 

Члан б 
Министар рада ФНРЈ у сагласности са ресорним 

министром може,. е обзиром на природу појединих 
привредних грана, иа предлог Централног одбора 
ЈСЈ прописиван!, поред мерила наведених у чл. 5 
ове уредбе «гдруга мерила за оцену' успеха у. извр-
шењу планских задатака*. 
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Члан 7 ч • 
Централни одбор ЈСЈ и ресорни савезни, од-

носно републикански! министар подносе (предлоге, а 
исто тако, Централни-одбор ЈСЈ и ресорни савезни! 
•министар доносе решења о додељивању прелазних 
застава нз основу извештаја заједничких комисији, 
које се у ту сврху образују за одговарајуће при-« 
вредне грано. 

Комисије се састоје од претставника Централног 
одбора ЈСЈ, одговарајућег савезног министарства и 
Савезне планске комисије, а у случају додељивања 
застава Владе ФНРЈ радним колективна републи-
канских или локалних »предузећа, у састав комисије 
улази и претставник ресорног републиканец ми-
нистарства. 

Комисије састављају своје извештаје на основу 
мерила постављених овом уредбом и других прописа 
донесених на »основу ње, као и на основу података 
службене евиденције и извештаја организација Је-
динствен их синдиката Југослав^ е. 

Члан 8 
Прелазне заставе предају се на свечаном са-

станку одликована радног колектива. 
Радни колектив коме је додељена прелазна за-

става Владе ФНРЈ .носи, за време док ову за-стшу 
држи, титулу „Најбољи радни колектив" 
(одговарајуће, -производне гране односно привредне 
службе). 

Радни колектив коме је додељена прелазна за-
става Централног одбора ЈС.Ј и ресорног министра 
кош, за врем- док ову заставу држи, титулу „За-
служни редни колектив" . . . . . (одговарајуће про-
изводне гране односно' привредне службе). 

Члан 9 

Радни колектив који три пута узастопно освоји 
прелазну заставу, задржава је трајно као- успомену, 
уз повељу Владее ФНРЈ, односно Централног одбора 
ЈСЈ и ресорног министра. 

Члан 10 

Уз прелазну заставу додељују се радним колек-
тив и ма и новчане награде. 

Централна одбор ЈСЈ и ресорни савезни, од-
носно републикански министер, могу приликом под* 
ношења предлога Влади ФНРЈ о додељивању пре-
лазних застава, предложи ги и износ новчане на-
граде. 

Члан 11 
Од укупног износа исечене награде 60% дели се 

члановима награђеног радног колектива, а 40% на-
мењује се његовом културном и социјалном узди-
зању. 

Деоба новчане награде међу чланове радног 
колектива в р т и ?е т е л а личном залагању к по-
стиснутом успеху сваког од њих, 

^лан 12 

Саобразно начелима ове уредбе, владе народних 
ни иредеог гушник одбора ЈС донеће 

Фтте хтдашг е додељивању иртштѕ актив 
тжт мшттшта жадммфа дтфтнттшг и. 
mmewfwr ж тет 

Члан 13 

Бл^же" пр описе- о додељивању • прелазних з&ста^ 
ва' радним колективом^1 предузећа - сатано? значаја 
донеће на предлог Централног одбора ЈСЈ "Мини-' 
стар рада ФНРЈ у сагласности са савезе«Ш шни-
стрима саобраћаја, рударства,' тешке i s r t ^ W j e , 
лаке миду серије, пошта, грађевина, 
електропривреде, шумарства, поморства и Народне 
одбране. - • - « • 

. .. < ,. Члан 14 

Ова уредба ступа на снагу даном 
у „Службеном листу Федеративне - Народа^ РенУг 
блике Југославије". ,< , v . , : 

18 јула 1948 године 
Београд 

Пр>етсед,
(ник -Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославија 

Јосип Брод-Тнто. с. р. 
Министар рада, 

Љубчо Арсов, е, p. 

ЗОО. 

На основу чл. 1 Закона о-овлашћењу Влади ФНРЈ 
за доношење уредаба по питањима из народне при-
вреде Влада ФНРЈ, иа предлог Министра- финансија 
ФНРЈ1 и Министра трговине и снабдевања ФНРЈ, 
доноси 

Чааиг 1 

Приликом замене слободних девиза или валута 
које поједина лица добијају из иностранстнз кдо 
исељеничке дознаке или помоћи или сличио, Народна 
банка даваће овим лицима, поред новчаног иан оса 
који дербију заменом слободних девиза иди валута 
за динаре; у вносен и--тог и ш о оа и бонове за куповину 
шдустриске робе ло нижим јединственим ценама. 

Министар финансија ФНРЈ утврдиће својим ре-
шењем које се девизе и валуте сматрају слободним. 

1".< , 
Члан 2 

Куповина индустриска робе по нижим јединстве-
ним ценама уз бонове добијене у смислу чл. 1.ове 
уредбе вршиће се по прописима Уредбе о про дв ЈИ 
поу&отривредник - п р о в о д а везшој -са правом на ку-
повину одређених индусгрисккх производа по ни-
жим јединственим ценама („Службени лист ФНРЈ" 
Ор. 12/48) и прописима донетим на основу ове уредбе. 

Члан 3 

Ближе прописе за спровођење ове уредбе доно-
сиће по потреби Министар финансија у са-
гласности са Министром трговине и снабдевања 
'ФНРЈ. . -



ф е д е , 21 јули 194t» f ЛУЖ6ЕНИ ЛИСТ Број 62 ^ Страна № 

Члан 4 
Ова уредба ступа ста снагу даном објављнвгња 

у „Службеном листу Фгдеративне Народне Републике 
'Југославија. 

18 јула 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, е. р 

Министар финансија, 
Добривоје Радесављевић, с. р. 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

501. 

На основу чл. 1 Закопа о овлашћењу Влади ФНРЈ 
за доношење уредаба по питањима из народне при-
вреде, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О УСПОСТАВЉАЊУ ЦАРИНСКЕ ГРАНИЦЕ ИЗ-
МЕЂУ ФЕДЕР АТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЈУГОСЛВИЈЕ И НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
АЛБАНИЈЕ 

Члан 1 
Успоставља се, у погледу наплате царинских и 

осталих дажбина као и царинске контроле над роб-
ним и путничким прометом са Народном Републиком 
Албанијом, стање које је постојало пре 14 марта 1947 
године. 

Члан 2 
Прописи Уредбе о контроли извоза и увоза 

(„Службени л»?:ст ФНРЈ" бр. 10/48) заједно оз свим 
pai основу те .уредбе донетим прописима примењи-
в а ^ се и на увоз и извоз свих врста робе из фе-
•деративне Народне Републике Југославије У Народну 
Републику Албанију и из Народне Републике Алба-
није у Федератив^у Народну Републику Југославију, 

Члан 3 
Министар спољне трговине ФНРЈ издаваће по-

требна упутства за извршење ове уредбе. 

Члан 4 
\ Ступањем на снагу ове уредбе престаје важност 

ЈВаредбе По. бр. 1645 од 10 марта 1947 године („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 21/47)^ 

Члан 5 
* Ова уредба ступа на снагу даном* објављивање 

& „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Уугославије".' 

18 јула 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито. с. р. 

[Министар спољне трговине, 
Милентије Поповић, с. р. 

502/ 

У циљу иззрше&а Закона о иетогодишњем плану; 
развитка неродне привреде Ф.едеративне Народне 
Републике Југослвије у годинама 1947—1961, на 
осл ову чл. 7в ст. 2 Устава ФНРЈ, а на предлог Ми-
нистра. унутрашњих послова ФНРЈ, Влада ФНРЈ 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ЗАШТИТИ УСЕВА ОД ПОЖАРА 

I 
У циљу заштите усев.а од пожара предузеће се 

ове мере обезбеђења: 

1) У време од почетка сазревања стрмних усева, 
по 'Правилу гри недеље пре жетве, па до завршетка 
жетве и уклањања пожњевених усева са њиве за-
брањено је ложити отворену ватру у близини њива 
засејаних овим усевима. У том (времену дужни су 
месни и градски (рејонски) народни одбори на свом 
подручју, у сарадњи са ватрогаеном народном мили-
цијом, добровољнихм ватрогасни друштвима и ма-
совним друштвеним организацијама, организовати 
непрекидан надзор поља засејаних стрмини усевима 
путем осматрачки^ станица, обилатих патрола, 
стража и на други погодан начин. Нарочиту пажњу, 
треба обратити на. њиве засејане стрмним усевима 
које се налазе поред жслезничких пруга, главних 
путева и других објеката у чијој близини постоји 
опасност од појаве пожара. Чувари „железничке 
пруге дужни су контролисати непосредно после про-
лаза возова стојне засејан стрмним житом поред 
пруге. 

2) Крстине и камаре пожњевених стрмних усева 
које се слажу пз отвореном шољу не смеју бити у 
близини шуме, желези^чке пруге, главних путева и 
зграда, у којима се ложи ватра. Камаре стрмних 
жита морају бити опкопане заштитним појасом ило* 
повртним браздама. На њивама поред железничке 
пруге на којима се налазе сложене крстине иљи1 ка-
маре -пожњевених стрмних усева, одм<ах после жетве 
мора се поорати земљишни појас дуж железничке 
пруге. 

3) Заједнички вршај може се обављати само на 
местима која нису у близини шуме, железничке 
пруге, фабричких ' димњака, кућа за становање, 
електричних водова високог напона или других 
објеката који моту изазвати пожар. Између камара 
мора се остгшти слобода« простор који одговара 
ДВОСТРУКОЈ висини камаре. 

4) На месту где се обзвља вршај (гумну) забра-
њено је ложити ватру, употребљавати отвооену све-
тлост и пушити. На том месту *iopa се обезбедити 
вода за гашење пожара оа потребним справама и 
то од почетка довоза усева ог слагање камара до 
завршетка вршаЈа, 

5) Вршалице, комбајни, трактори и локомобиле 
којима се вршај обавља морају одговарати пропи-
саним техничким условима. Оне морају бити снабде-
вене уређајима за спречавање и гашење пожара. Око 
парних машина простор мора бити чист од сламе ;и 
другог запаљивог материјала. Парне машине морају 
бити удаљене, од камара најмање пет метара и мо-
рају бити постављене на супротној страни од стру-
јања ветра, тако да дим не иде према камари. Ре-
зервни погонски -материјал мора се држати удаљен 
од камара и заштићен тако, да се не може упалити. 
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И 
1) У случају пожара на њивама за-сејаним стрм-

и м усевима ш и да месту »где се обавља-вршај, лице 
лоје »примети пожар дужно је да пожар угаси или 
локализује, а ако ово ке може, дужно је да најхит-
није обавести о појави пожара најближу ватрогасну 
Јединицу, •станицу народне .милиције ИЈВД народни 
одбор. 

2) У случају пожара већег размера! месни, одно-' 
оно градски (рејонски) народни одбор наредиће даѕ 
грађана са његовог подручја, узму учешћа у гашењу 
кожара личним радом, као и са превозним средства 
ма и алатом. Свако лице позвано на гашење пожара-
дужно је одазвати се позиву, ставити на расло ло-
жење своја превозна средства1, 'алат и оправе и по-
ступати по Упутствима- лица које руководи гашењем 
пожара, Суседни месни, односно градски (рејонски) 
народни ол бор, неродна милиција и ватрогасна је-
диница доброволниот ватрогаснег друштва дужни 
•су указивати -помоћ одбору на чијем се подручју 
појавио пожар већих размера. 

3) Гашењем пожара руководи командир ватро-
гасне народне милиције, командир ватрогасне једи-1 

нице доброволниот ватрогаоног доуштв<Ј, односно 
командир стенице народне милиције, а где ових 
нема руководи члан или службеник месног народног 
одбора који за то буде одређен. 

4) Особље упослено прог вршају мора бити упо-
знато са мерама за спречавање пожара као и са ру-
ковањем средствима за гашење пожара. 

III 
1) За- повреду прописа ове наредбе, уколико 

радња не преставља- кривично дело, казниће се 
новчаном казном од 500 до 50.000 динара или каз-
ном поправног рада до три месеца: 

а) ко ложи в-атру у близини њива за сејат их 
стрмини усевима« у време кад је то забрањено; 

б) ко ложи ватру, употребљава оборену свет-
лост или пуши на месту где се обавља 'Бригај 
(i умну); 

Е) ко слаже камаре 'Противно овој наредби 
или их не заштити заштитним појасом'од ватре; 

* г) ко после жетве не преоре земл?ишни »појгс 
уз железничку пругу; 

д) ко употребљава за вр итај неисправне ма-
шине које би могле изазвати пожар или употреб-
љ а в а машине за вршај без прописаних средстава за 
решење пожара; 

ђ) ко држи запаљиви материјал у бл изи-ши ка-
маре а не обезбеди га од пожара; 

е) ко поставља машине зл -врта! противно про-
писима ове наредбе; 

ж) ко се не одазове позиву народног одбора 
да узме учешћа у обезбеђењу усева од пожара ил«! 
у гашењу упаљених усеоа личним радом или став-
л>:њем иа расположение превозних средстава или 
алата. 

2) Админнстративно-казнени поступак по преку-
шајсѓма прописа ове наредбе води у првом степену 
отсек унутрашњих послова« среског, градског (рејон-
ског) народног одбора. 

IV 

Ближе одредбе за навршење ове наредбе про-
пис:-^ .министар >нутрашњих послова'.народне ре-
публике у vсагласности га .министром ' пољопривреде 
народне р®оубл«ше, водећи ршуна о лридикамз по-
јединих крајева'на подручју народне, 'републике. 

V 
•Ова наредба -ступа на снагу дглгом објављивању 

у „Службеном листу 'Федеративна Народне 'Репу* 
блике Југослвије", 

IS јула 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ * 
и М И Н И С Т Е Р народне о д б р а ^ 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тшо с. р. 

Министер унутрашњих послова, 
Александар Ранковић, с. р. 

503. 

На основу става 2, члана 7 Уредбе о ол1'м;нтмма 
пене, добити, расподели добити, фонду руководства 
и тарифама у експлоатацији аутомобилелот саобра-
ћаја од 2 јуна 1948 године, на предлог Претседник 
Савезне планске комисије, Влада' ФНРЈ доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОПШТОЈ СТОПИ ДОБИТИ КОЈА УЛАЗИ У, 
ПРОДАЈНУ ЦЕНУ ПРЕВОЗНЕ УСЛУГЕ У ЕКСПЛО-

АТАЦИЈИ АУТОМОБИЛСКОГ САОБРАЋАЈА 

. 1) Општа' стопа добити која улази у продајну 
цену превозне услуге у експлоатацији аутомобил-! 
скот саобраћала у смислу члана 7 Уредбе о елемен-
тима' цене, добити, расподели добит'1, фонду руко-
водства и тарифама у експлоатацијо а утом обиле ког 
саобраћаја! од 2 ј>на 1948 године, одређује се на 
10 (десет) процената 

2) Ово решење ступа на о-агу д-ном објављи-
в а н у „Службеном .тексту Ф е д е р а л н е Народне 
Р Е П У бл л х е Југ осл ЕВ И I е':'. 

IV бр. 5918 
8 јула< 1948 године 

Београд 
По el селник Вл где ФНРЈ 

сг М.»листер народне одбране, 
Маршал Југо слабије 

Jfocfan Бг сз-Тито, с. р. 
Претседник 

Савезне планске комисије, 
£орис Кидрич, е р. 

504. 

На основу члана 9 Општег г ' \с : :д о лову од 
3 децембра 1947 године пропис*ј:ч 

П Р А В И Л Н И К 

О ДРЖАВНИМ ЛОВИШТИМА ОПШЈГБДРЖАВНОГ. 
ЗНАЧАЈА 

Члан 1 

Државна 'ловишта D ИШ ге др ЖЕО ног значаја - су, 
она ловишта, која су кас таква о д с е к а решењем 
Министарства шуморе гш ФНРЈ према одредбана 
члана 9 Општег закопа о лову. 
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Млад 2 
Држави]™ ловиштима општедржавног значаја 

управља Министарство шумарства ФНРЈ; 
Оно може предати .непосредну управу таквих 

ловишта државним ус тан ов а»м а и предузећима, 
на чијем се земљишту то ловишта налази, иридржа-
вајући себи право надзора. 

Члан 3 
Задатак је државних ловишта општедржавног 

значаја- да служе као: а) узорна ловишта и раса-
диште заштићене дивљачи; и б) у релрезентативне 
сврхе у сектору ловства. 

Члан 4 
За шв$шг«>е задатака, из члана 3 под а) у др-

жавним ловиштима општ е државног значаја треба 
газдовати тако, да се било природним-било вештач-
ким гајењем бројно стање заштићени* дивљачи по-
виси и стално одржава на- аном. највећем броју 
кога дозвољѕвају могућности прехране и остали 
придодам- услови;- да се дивљач одржава у добром 
здра-вственом и квалигативнам стању, предузимајући 
све мере ради одржавања таквог стања, као што су: 
освежавање крви, одпржзтање правилног сразмера 
полова, отстрел болесне и кржљаве дивљачи итд.; 
да се дивљач искоришлује на најрационални ји 
начин. 

Члзга, 5 
Задатак из члана 3 пад- б) извршаваће се прире-

ђивањем ловова било скушшх (иа ниску дивљач), 
било појединачних (на високу дивљач), у оквиру 
одобреног* плава отстрела. 

Члан 6 
Одржавање ловова у сврхе држаше репрезен-

тација одобрава Претседништоо Владе ФНРЈ, а тех-
нички спјртгводи 0|>ган који управља дотичним ло-
ШШГГШЈ Одржеа наше осталих* ловова, одређује орган 
који управља тим ловиштем. 

Члан. 7 
Лов1, у д р ж ш ш т ' ловиштима одштедожа ан-оог 

значаја може се вршити само. по одредбама. Закона 
о лову НР-^ ~ у којој - се ловиште налази*. -

Члан 8 
У државног ловишту опште др правног значаја у 

ком- има- јелека, cpiHa и дивокоза, забрањено Је ло-
вити са псима, брдашцима. 

Лов на ову дивљач дозвољен је само шуљањем, 
заседом, превозом колима и вабљењем а отстрел 
само»куглом , 

У ловиштима у којима има поред -напред побро-
јана дивљачи и дивљих свињз, дозвољено је ове 
ловити са псима који су нарочито изучени терати 
сам-о ову дивљач, а не и осталу. 

Чла« 9 
Трошкови' за уређење и издржавање државних 

ловишта оигагтедЈмкавно-г значаја, којима» непосредно 
уг*ршш&а Министарства шумарства ФНРЈ,' издају на 
терет буџета. Министарства шум арс ш а ФНРЈ, а 
остали ловиште' на. терет уста ноже иљи предузећа 
које управља -тим ловиштем. 

Ј 

Чћт Ш-
Са дивљачи отстреламе м у државним, ловишти-

ма олштедржавног значаја располаже ек иш тал на-

чин, да ловцима КОЈИ суделују у лову припада нај-
више но 2 комада ниске дивљачи и трофеји од ви-
соке дивљачи, Све остало уновчиће се по ценовнику 
који ће важити у време продаје а у корист* ане уста-
нове или предузећа које управља дотичним лови-
штем. 

Члан 11 
Отстрел »појединих комада високе дивљачи по-

јединцима одобрава Министар шумарства ФНРЈ у 
ловиштима којима управља Министарства шумар-
ства ФНРЈ уз оштету према ценовнику, К О Ј И ће бити 
прописан сваке године за поједину врсту дивљачи 
најкасније два месеца пре почетка дозвољен:>г лоза 
иа ту дивљач. 

За остала ловишта* о^шнтедржавиог значаја то 
одобрење т,аје по истом ценовнику установа гли пре-
дузеће које управља тим' ложиштем: 

Отстрел болесне и кржљаве болесне j -вљачи 
вршиће службеници угарше ловишта по службеној 
дужности а исто тако и прекомерно на множен у ви-
соку довљач у циљу одржавања правилног сразмера 
полова, ако се за тај-отстрел не јави довољан број 
ловаца уз дозволу у смислу прописа члана 12 овог 
правилника. На •олај* начин отстрељена дивљач при-
пада управи ловишта. 

Члан 12 
Ко жели отстрел по члану. 11 мора поднети про-

писано таксирану молбу органу који је и з р е ж а н да 
одобри тај отстрел. По поднетој молби донеће сг 
решење најкасније у року-до-осим даш,; Молилац'ће, 
уз обдвест о одобрењу отстрела, бити * позван* да' v 
року од осам дана положи' одређени износ з»а от-
стрел. После' уплате одређене таксе издаће^ се мо-
лиоцу дозвола према формулару који 'ће се иамн-адио 
прописати. Ако молилац ае положи у том року 
та ј одређени износ сматраће се да је одустао' од 
молбе. 

Члан 13 
Са издадам, дозволомr у којој ' мора- бит«? тачно 

означен број; врста и квалитет дивљачи, ловац, ће се 
упутити у -ловиште надлежном чувану ловишта. 
Одобрени отстрел може ловац извршити само уз 
пратњу одређеног лица и у времену које му је у 
дозволи означено. 

Не дође ли- ловац у одређеном времену у лсв 
или ико | дође па не и еко риста одобрење вратиће му 
се положени износ за отстрел. 

Рањена дивљач сматра се као'отстрелана, ако се 
нађе крв на трагу. 

Од високе длакаве дивљачи, убијене по дозволи, 
ловцу припадају само трофеји а од високе"пернате 
дивљачи^цели комади као трофеји. Месо високе дла-
каве дивљачи уковчује се по одобреном ценовнику, 
а првенствено право откупа припад« ловцу који Је 
вршио отстрел. 

Члан 14 
Ако ловац отстрели дивљач в и д н и ј у од оне га 

коју- му је издана дозвала, а противно4 упозорењу 
пратиоца* биће дужан да плати двоструки прописани 
износ за такву дивљач. 

Члан 15 
У високу дивљач убрајају се: 

а) од длакаве дивљачи: јелеаш* јелени лопа-
тар«, коморо зи, муфлздш/ да вокале, -арне* дивЈ&е сви-
ње, медаеди-и рисови; 

б) од пернате дивљачи: тгтрбботг велиш, те-
тоебо&ш мели- (рут&вш)} вешт ѓ додаше; ждралови, 
лабудови и пџтзт. 
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Члан 16 
Као трофеји сматрају се: код јелена, срљала, 

дивојарца или дивокозе рогови са целом главом; 
%код дивље свиње кљове; код медведа и риса коже; 
код високе пернате дивлЈачи цели комади. 

Осим тога код јелена, дивојарцз или дивокозе 
и дивље свиње и дугачке длаке са врата односно 
са хрпта. 

Ако ловац жели може уз роговље и главу 
јелена, срњака, дивојарца, дивокозе или дивље 
свиње добити и кожу е целог врата заједно са гла-
вом ради испуњавања и препариран^. 

Члан 17 
За свако државно ловиште општедржавног зна-

чаја, без обзира под чијом се управом налази, води 
се матична књига ловишта. 

Матичну књигу ловишта води онај орган који 
управља ловиштем а према формулару који ће се 
накнадно (прописати. 

Члан 18 
За чување ловишта, узгој и заштиту дивљачи 

управа ће поставити одговарајући број чувара ло-
вишта. 

Члан 19 
Службеници управе државних ловишта опште-

државног значаја нарочито су дужни таманити 
штетну и грабежљиву дивљач и зверед и њихову, 
младунчад и jaja, зашто им припада посебна накнада-
у новцу и муницији, прописана ценовникот. 

Ради тога ти службеници не морају бити чла-
нови ловачких друштава, али морају бити снабде-
вени посебним дозволама за лов издан им од Мини-
старства шумарства ФНРЈ. Те дозволе гласе на име 
и не могу се преносити иа друго лице. 

Члан 20 
Чувари и особље ловишта немају права да у ло-

вишту које чувају, лове појединачно заштићену 
дивљач. 

Члан 21 
Овај правилник ступа на снагу даном објазљи-

вања у „Службеном листу Федер-ативие Народне Ре-
публике ЈугославчЈе>-

Бр. 3428 . 
28 јуна 1918 године 

Београд 
Министар шумарства, 

др Васо Чубриловић, с. р. 

505. 
По указаној потреби, у вези члана 8 Уредбе о 

улагању амортизациине квоте индусггршжик и ру-
дарских предузећа („Службени лист ФНРЈ" број 
36/46) прописујем 

У П У Т С Т В О , 
О КОРИШЋЕЊУ АМОРТИЗ АЦИ ОНИХ ОТПИСА 
ОД СТРАНЕ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА ДРУ-

ШТВЕНИХ И ИНВАЛИДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
I. —' Привредна предузећа друштвених и инв»а-» 

лирских организација мигу располагавте средствима 

положеним т ра»чун- свог амортизационо«* {фонда 
код Државне инвестиционе банке ФНРЈ, .у грани-
цама својих извршених уплата и искључиво за свр-
хе финансирања својих инвестиција (нових инве-
стиција »и великих ошравака), било за« потребе капи-
талне изградње било за потребе друштвеног стан-
дарда. 

х И. — Средства досад г.„ложене код Држ-аене 
инвестиционе баша у смислу Уредбе о улагању а-
мор тие акцион е квоте 'ИндустркокЈШ и рударских пре-
дузећа („Службени лист ФНРЈ" бр. 36/46), а која 
претстѕвљају власништво односно стоје на рачуну) 
једне од набројаних организација., могу јој се Ста:-
вити на рашоложење под условима наведеним у тач. 
I. — овог ynyTCTBia. 

Ш. — Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љивања у „Службеном листу Федеративна Народне 
Републике Југославије". 

IV бр. 18977 
• 13 јула 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Ралос?ЕљоБ2Гл, с, рј. 

506. 
Иа основу тач. 9 Решења о снабдевању потро-

шача индустриским производима на основу допун-. 
ских бонова („Службени лист ФНРЈ' 'бр. 38/48), 
пропитујем 

У П У Т С Т В О Б Р . II 
О ПОСТУПКУ ВРШЕЊА НАПЛАТЕ РАЗЛИКЕ (РЕ-
ГРЕСА) ЗА РОБУ ПРОДАТУ ПО НИЖИМ ЈЕДИН-
СТВЕНИМ ЦЕНАМА ПОТРОШАЧИМА ПРЕУЗЕТИМ 
НА САВЕЗНО ОБЕЗБЕЂЕНО СНАБДЕВАЊЕ НА1 

ОСНОВУ БОНОВА ЗА ДОПУНСКО СНАБДЕВАЊЕ 

1) Изузетно од прописа тач. 2 Упутства о по-* 
стуику вршења1 наплате разлике (регреса) за робу] 
продату по нижош јединственим ценама) потрошачи-
ма преузетим на савезно обезбеђено снабдевање на 
основу бонова за допунско снабдевање, („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 47/48) радничко-службеничке лабав-; 
љачк-о-потрошачке задруге које продају артикле У 
слободној продаји потрсшачима преузетим на- са1-
ѕезно обезбеђено снабдевање текстилом и обућом: 
ио Ј М Ж И М јединственим ценама иа'основу бонова З А 

допунско снабдевање, подносе захтев за регрес не« 
посредно најближем седишту Народне банке, из-
дајући једновремено налог н-а обрасцу 153 ради одо-
брења износа регреса свом текућем рачуну а на те-
рет рачуна бр. 800596 „Регрес за допунско снабде,* 
вање". Налогу прилажу одговарајући број купона! 
са допунских бонова чија вредност преставља ви-
сину регреси ог захтева. К у н о м морају бити сре;; 
ђени но вредности и залепљени на табаке е тим да 
табаци лретстављају округле износе. 

Налози за регрес Mopajy се подносити десето* 
дневно (10-ог, 20-ог и последњег у месецу). 

2) Проверу исправност траженог регреса лон«/ 
штав«ање купона и вођење евиденције о одобреним; 
износима врши седиште Народне банке које прим|и 
налог за регрес на начин изложен у наведеном упут« 
ству. 

3) Прописи овог упутства примењиваће се и на! 
она државна трговачка предузећа која се налазе из-
вгн места њиховог административво-оперативноТЈ 
руководства. 
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з а ^ т ш ш з т м ! у mm ywmmy д у ш а "ву-д^пфег-
ходш дас тове .надеешој Централи Народне - банке 
за народну републику списак предузећа која ће се 
користити прописима овог упутства-, 

VII бр. 24907 
8 Јула .1948 године 

Београд. 
Миа петар ф»:-гнаѕ!сија, 

Добривоје Радосављевић, е. p. 

507. 

На основу члана 42 Основне уредбе о приндд-
лежностит сгзезккх државних службеника, на 
предлог Министра рударства ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ПОТВРДИ ПРИВРЕМЕНЕ ВАЖНОСТИ ПРАВИЛ-
НИКА О НАГРАДАМА — ПРЕМИЈАМА РУДАРСКИХ 
СЛУЖБЕНИКА У РУДНИЦИМА УГЉА ФНРЈ И 

ЊИХОВИМ ЦЕНТРАЛНИМ УСТАНОВАМА 
I. — У смислу члана 42 Основне уредбе о при-

надлежностнмл савезних државних службеника про-
дужује се власност Прави лишка о наградама — пре-
мијама рударских службеника у рудницима угља 
ФНРЈ и њиховим централним установама до доно-
шења нових прописа 

II, — Ов.а наредба ступа на снагу даном објав-
љивања у „Службеном листу Федератнвне Народне 
Републике Југослвије". 

Бр. 22«38 
26 јуна 1943 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за законодавство и изградњу 
наредне власти Вл-зде ФНРЈ, 

Едвард Кардсл>, с. р. 

508. 
На основу члала 42 Основне уредбе о пр'/надле-

жностима савезних држ ген их службеника, иа пред-
лог Генералног секретара Вл:др ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ПОТВРДИ ПРИВРЕМЕНЕ ВАЖНОСТИ ПРОПИСА 
О ОДРЕЂИВАЊУ т т % т с л у ж б е н и ц и ^ 

\ г л т т ГЕОДЕТСКЕ УПРАВЕ 

I. — У смислу члана 42 Основне уредбе о при-
надоежностима савезних државних службеника про-
дужује се важност Решења Министра финансија 
ФНјрЈ о одређивању накнаде службеницим-а Главне 
геодетске управе КОЈИ раде на терену до висине из-
носа дневница из Правилника о накнади трошкова 
за Службена путовања и селидбе МФ бр. 20546 од 
5 jytja 1947 године, е тим да се у погледу одређи-
ван^''висине Накнаде за све геодетске радове на тс* 
рену има друм с-њи? ати одељак I поменутог решења. 

II. — Ова наредба '•Ступа'' на снагу даном објав-
љивање у,, ̂ Службеном листу Федер ат кад е Народне 
Републике Југославије.\\ 

Бр. 1687 
26 јуна 1948 год идо 

Београд 
Претседник Комитета за законодавство 

и изградњу народне власти 
Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 

509. 

На основу чл. 21 Уредбе о откупу житарица у 
економској 1948/49 години, издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О РЕГУЛИСАЊУ ПРОМЕТА БЕЛИХ ЖИТАРИЦА 

ДО ЗАВРШЕТКА ОБАВЕЗНОГ ОТКУПА 

1) До краја месеца -септембра 1948 године зе-
мљорадници-произзођачи не могу продавати, оозај-
МЉИВЕТИ, даривати ни ка Сило који други нѕчин 
отуђивати беле жнтсрицр и брашно од ових жита-
рица. 

2) Земљор'адници>произвођачи КОЈИ пре краја 
месеца септембра 1948 године испоруче овлашћеним 
откупним предузећима своју обавезну испоруку и 
количие житарица које су дужни да »сгалоруче ста 
основу закључених уговора (контрахирањ-а), МОЈУ 
отуђивати своје слободне вишкове белих житарица 
на основу одобрења среске управе за откуп 41 

Ова одобрења игздзје среска управа за откуп на 
осиозу потврде откупног предузећа да јс зечљзред-
ни к у целости предао своју обавезну испоруку и уго-
в орану (контраш ире ну) количину житарица. 

3) Земљорадник који отуђи своје житарице 
противно прописима ове наредбе казниће се новча-
ном казном до 20.0€0.— динара или поправним радом 
до 2 месеца, уколико дело не садржа елементе кри-
вичног дела 

За вођење поступка и изрицање казне надлежен 
је срески (градски) извршни одбор. 

4) 0'за наредба ступа на снагу одмах. 
Бр. 12.73« 

15 јула 1948 године 
Београд 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

510. 

На основу чл. 8 Уредбе о трошковима државних 
трговачких предузећа, на предлог Министра трговине 
и снабдевања ФНРЈ, а у сагласности са Претседником 
Савезне плинске комисије, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСТОТКА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ 
ДОПРИНОСА ЗА АМ ОРТИЗ АЦИ ЈУ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА (ИНВЕНТАРА, УРЕЂАЈА И ПРЕВОЗ-
НИХ СРЕДСТАВА) ДРЖАВНИХ ТРГОВАЧКИХ ПРЕ-

ДУЗЕЋА 

I. — Одређују се следећи постаци за амортиза-
цију основних средстава (инвентара, уређаја и превоз-
них, средстава) државних трговачких предузећа: 
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1) за промет са производима који се продају по 
иижим јединственим ценама, као и за< промет са про-
Азводима за које нису одређене јединствене цене: 

а) за државна трговачка предузећа на ве-

б) за државна трговачка предузећана мало 0,30% 

2) зл промет са производима који се продају по 
ЕСТИ им јединственим (комерцијалним) ценама: 

а) за државна трговачка предузећа на ве 
лико ~ 0,015% 

б) за државна трговачка предузећа на 
мало — — — — — — — — 0,075% 

II. — Допринос за амортизацију који се добија 
обрачуном одређеног постотна од промета предузећа 
дели се и уплаћује према! својој намени (чл. 6 Уредбе 
о трошковима, државних трговачких предузећа): 

а) 2/3 (две трећине) у Општедржавни амортизаци-
они фонд при Државној инвестиционој бгнци ФНРЈ; и 

б) 1/3 (једна трећина) у амортизациони фонд пре-
дузећа при Државној инвестиционој банци ФНРЈ. 

Ш. — Кад су пословне просторије државног трго-
вачког предузећа у целости или делимично смештене 
у сопственим зградама, амортизација тих зграда вршљ 
се из износа добијених према Решењу Министра трго-
вине и снабдевања ФНРЈ о одређивању постотка за 
обрачупа>вање доприноса за закупнине пословних про-
сторија 'државних трговачких предузећа. 

IV, — Државно трговачко предузеће лије су по-
словне просторије у целости смештене у сопственим 
зградама, дужно је, најкасније до 15-ог у наредном 
месецу, да обрачунати износ за закупнине пословних 
просторија, подели и уплати: 

а) 2/3 (две трећине) у Општедржавни амортизаци-
они фонд при Државној инвестиционој банци ФНРЈ; и 

~ б) 1/3 (једна трећина) у амортизациони фонд пре-
дузећа при Државној инвестиционој банци ФНРЈ. 

V — Државно трговачко предузеће чије су по-
словне просторије смештене делимично у сопственим, 
а делимично у туђим зградама, из обрачунатог из-
носа за закупнине пословних просторија прво испла-
ћује закупнину туђих пословних просторија, а оста-
так ргспо^сђује и уплаћује на начин изложен у тач. 
IV свог решења. 

Исплата закупнина може се вршити највише у ви-
сини до 80% од обрачунатог износа за закупнине по-
словних просторија. Ако закупнине прелазе 80% об-
рачунгтог износа, предузеће разлику покрива из тро-
шкова травке и продаје. 

VI. — Ово решење ступа на снагу даном објав-
љивање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југаславије*', а примењиваће се од 1 јану-
ара 1948 године, 

Бр 20850 
3 јуна 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, е. р 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

Сагласан, 
Претседник 

Савезне планске .комисије, 
Борис Кидрич, с. р. 

511. 

На основу чл, 18 Уредбе о трошковима Државу 
них трговачких предузећа!, а У сагласности*са Пр̂ ет* 
седником Привредног, савета Владе ФНРЈ,, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О МАРЖАМА ТРГОВИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПРОИЗВОДЕ КОЈИ СЕ КУПУЈУ ОД ПРОИЗВО-
ЂАЧА ПО ОДРЕЂЕНИМ ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ); 
ЦЕНАМА. КАО И НАЧИНУ ФОРМИРАЊА ПРО-

ДАЈНИХ ЦЕНА ЗА ТЕ ПРОИЗВОДЕ 

А. Марже 

I * 
За пољопривредне производе који се купују од 

произвођача по одређеним државним (везаним) 
ценама одређују се следеће марже трговине: 

П Р О И З В О Д 

1) за живину живу 1 кг 3,5 2% 4% 
2) за живину заклану и очи-

шћену 1 кг 3.— 1% 2% 
3) јаја 1 ком. 0,20 0,5% 1% 
4) кромпир: 

а) млади кромпир 100 кг 90.— 3% . 6% 
(млади рани и млади) 

- б) остали кромпир 
(ружевац, роза и остали) 100кг40.— 1,5% 3% 

5) пасуљ 100 кг-70.— 0,5% 1% 
Као основица за зарачунавање предњих маржи 

увек служи продајна- цена откупног предузећа. 
Под продајном ценом откупног предузећа под-

разумева се цена коју откупно предузеће зарачу-
нава при продан пољопривредних производа фран-
ко утоварено у вагон, шлеп или брод утоварне ста-
нице, односно превозно средство, уколико се роба 
не испоручује железницом или бродом. 

II 
Из маржи одређених У тач. I трговачка преду-

зећа подмирују све трошкове од преузимања собе 
на својој истоварној станици до продаје потрошз-
чимз изузев зависних трошкова. Зависне трошкове 
(трошкове утовара, истовара, превоза и подвоз?) 
трговачка предузећа посебно зарачунавају у смислу 
тач. IIT свог решења. 

III 
Зависни трошкови које трговачко предузеће 

посебно зарачунава, обухватају: 4 

а) трошкове превоза и подвоза робе од уто-
варне станице откупног предузећа до истоварне ста-
нице трговачког предузеЈ-а; 

б) трошкове истовара и утовара на истоварнОј 
станици; и 

в) трошкове превоза робе од истоварив станице 
до стоваришта трговачко^ предузећа. 

Трговачко предузеће зарачунава зависне тро-
шкове у стварно плаћеним износима који одгова-
рају »прописаној тарифи за односну врсту услуга; 
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IV 
При набавци пољопривредних производа непо-

средно од от купио г предузећа, трговачко преду-
зеће има право, поред марже која) му у смислу овог 
решења припада, да посебно зарачуна на продајну 
цену откупи ог предузећа и губитке на роби при 
транспорту од утоварне станице откупним* предузећа 
до (своје истоварив станице. Кад се роба не превози 
железницом или бродом већ којим другим превоз-
ним средством, онда зарачунава "губитке на тран-
спорту од места утовара у превозно средство до 
свога стоваришта. Ове губитке трговачко предузеће 
зарачунава', и то: 

•а) »а превоз до 30 км. половину постотка који 
је прописан еа односни производ у Наредби о одре-
ђивању норми губитка на роби у трговачком про-
мету („Службени лист ФНРЈ" бр. 81/47); 

б) за превоз преко 30 км. цео постотак КОЈИ је 
за односни производ прописан у наредби поменутој 
у тач. а). 
* 4 За пољопривредне производе из т$ч. I овог ре-
шења за које у Наредби о одређивању норми гу-
битака иа роби нису прописани губитци на роби 
при транспорту, важиће постоци који су за односни 
производ прописани у та-ч. I овог решења. 

V 
Трговачко .предузеће на мало, по правилу, на-

бавља производе из тач. I овог решења непосредно 
од откупног предузећа или произвођача (државна 
пољопривредна добра, сељанке радне задруге и сл.). 
Али ако производи из тачке I у изузетним случаје-
вима морају да иду и преко продавца иа велико, 
онда продавцу на велико припада једна четвртина 
одређене &арже, док остатак припада продавцу на 
мато. 

VI 
Када трговачко предузеће на мало изузетно 

набавља производе из тач. I овог решења од трго-
вачког предузећа на велико, има право, поред мар-
же која му у смислу предње тачке припада, да за-
р а чун а само још и ефективно плаћене трошкове од 
стоваришта трговачког предузећа на велико до сво-
га стоваришта. 

Б. Формирање продајне цене 

VII 
- 1) Кад трговачко предузеће на мало набавља 

р ^ у непосредно од откупног предузећа, цена у про-
д а ј на мало формира се на следећи начин: на про-
дајну цену откуиног предузећа прво зарачунава 
маржу одређену овим решењем, а затим додаје: 
а) обрачунати износ постотка на име губитака -»на 
роби при транспорту који му у том случају при-
пада; и б) стварно плаћене зависне трошкове на 
путу од утоварне' станице откупног предузећа до 
свога стоваришта. 

• т 2) Када трговачко предузеће на мало набавља 
робу од трговачког предузећа на велико, цена у 
продаји на мало формира се на сладећи начин: на 
продајну цену откупног предузећа прво зарачунава 
\цео марже који му припада у смислу тач. V (75% 
одређене марже) а затим додаје: а) разлику између 
продајне цене откупног предузећа и продајне цене 
трговачког.предузећа* на велико (продајна цена тр-
тежачког предузећа ич велико мање продајна цена 
от%пно;г предузећа1); б) стварно плаћане зависне 
трошкове на' путу.од стоваришта трговачког пре-
дузећа на велико, до свога стоваришта. 

VIII 
Кад трговачко предузеће на велико учествује 

у промету, СВОЈУ продајну цену формира на следећи 
Дачин: на- продајну цену откупног предузећа прво 
зарачунава део марже који му у смислу тач. V 
припада (26% одређене (марже) а затим додаје: 
а) обрачунати износ постојка на име губитака на 
роби при транспорту који му у том случају при-
пада; и б) стварно плаћене зависне трошкове на 
путу од утоварне станице откупног предузећа до 
свога стоваришта. 

IX 
Кад се трговачко предузеће поред продаје по-

љопривредних производа бави и прерадом истих 
(на пр. маст, живина и др.) онда се трошкови пре-
раде обрачунавају по .посебним прописима. 

X 
Откупно предузеће дужно ј-е при продаји по-

љопривредних производа да зарачуна трговачком 
предузећу ону цену, која одговара цени одређеног 
квалитета испорученог производа. 

Ако трговачко предузеће добије производе ло-
шијег квалитета од оног КОЈИ је назначен у фак-
тури откупног предузећа, онда има право откупном 
предузећу да плати сразмерно нижу цену. 

XI 
За маслиново уље, рибу, суво месо, сир. млеко, 

масло и нељуштени пиринач, као и за остале по-
љопривредне производе који се купују од произво-
ђача по одређеним државним (везаним) ценама, изу-
зев житарица и вина, марже трговине одредиће 
министри трговине и снабдевања народних репу-
блика у сагласности са Министром трговине и 
снабдевања ФНРЈ 

ХИ 
Ово решење ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југо славије". 

Бр 12214 
8 ј\ ла 1948 године 

Београдч 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с . р. 

Сагласан. 
Претседник Привредног савета 

Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

512. 
На основу чл. 16 Уредбе о трошковима државних 

трговачких предузећа, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСТОТКА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ 
ДОПРИНОСА ЗА ПОДИЗАЊЕ КАДРОВА ДРЖАВ-

НИХ ТРГОВАЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

I. — Одређују се следећи' постотни за обрачуна-
вање доприноса за подизање кадрова државних трго-
вачких предузећа-: 
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1<)«за промет са .производити t који се продају по 
нижим јединственим ценама, као и за промет сџ рро-
изводима за1 које нису -одређене јединствене цене: • 

. а) за државна трговачка предузећа на ве- ? 
• дико — — 0,04% 
б) за државна трговачка предузећа на 

мало — — — — — —— — — — 020% 
2) за промет са производима који се продају по 

вишим Јединственим (комерцајглмим) ценама: 
а) зл државна трговачка 'Предузећа на ве-

лико - — — — —• — — — 0,01% 
G) за државна трговска предузела на 

мг ло — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 0 05% 
Сви • проценти обрачунавају сс од промета пре-

дузећа. 
1:1. — Осо решење ступа на снагу даном објављи-

в а н у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југослвије", а примењиваће се од 1 јснуара 
Г94Ѕ године. 

Бр. 12218 
* 8 јула 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевање, 

-Јаков Блажевић, с. р. 

513. 
На основу чл. 10 Уредбе о трошковима држав-

них трговачких предузећа, а у сагласности са Прет-
седником Привредног савета Владе ФНРЈ, доносим 

- Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСТОЈКА ЗА ОБРАЧУНА-
ВА!-^ ДОПРИНОСА ЗА ФОНД ЗА РАЦИОНАЛИ-
З А Ц И И ПОСЛОВАЊА И ПОДИЗАЊЕ НИВОА 
КУЛТУРНОГ ТРГОВАЊА ДРЖАВНИК ТРГОВАЧ-

КИХ ПРЕДУЗЕЋА 
I. — Одређују се следећи иостоед за обрачуна-

ва«^ доприноса за фонд за рационализацију посло-
вања и п-одиза^е нивоа културног трговања држав-
них трговачкич предузећа: 

1) за промет са производим^ који се продају по 
нижим јединственим цеи сада, као и за промет- са 
пр опходима за, које нису одређене јединствене 
цене: 

. а) за државна трговачка предузећа на 
велико 0,04% 

б) da државна трговачка предузећа 
на мало 0,20% 

2) за промет са производна који се продају 
по ситим Јединственим (комерцијални^) ценама: 

а) за државна трговачка предузећа на 
велико 0,01% 

б) за државна трговачка предузећа 
на мало 0,05% 

Ови проценти обрачунавају се од промета пре-
дузећа. 

If — Ово решење ступа на снагу даном об;(ав-
љивања у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославија", а примењиваће се од 1 ја-
нуара 1948 године. 

Ступањем на снагу свог решења престају да 
важе прописи Решењу Претседник Савезне план-
ске комисије о постотку за рационализацију по-
словања и подизање нивоа културног трговања 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 9/47) 

Бр. 121216 
8 јула- 1948 године 

Београд ' 

514. 

На основу чл. 18 Уредбе о трошковима државних 
трговачких предузећа, а у сагласности са Претседни-
ком Пригодног савета Владе ФНРЈ доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАСПОДЕЛИ ОДРЕЂЕНИХ УКУПНИХ РАБАТА 
ЗА ПРОИЗВОДЕ ОДНОСНО ГРУПЕ ПРОИЗВОДА 
КОЈИ СЕ ПРОДАЈУ ПО ВИШИМ ЈЕДИНСТВЕНИМ 

(КОМЕРШМАЛНИМ) ЦЕНАМА 

I. — Расподела одређених укупних работа за 
производе односно групе производа који се продају 
по вишим јединственим (комерцајадним) ценама врши 
се н<* следећи начи«: 

Производи црне металургије: цдапкасти, бетон-
ски челик, обручи и траке, вучена жица-, за®арене 
црне цеви, црни лимови, челик у шипкама* (ситни 
профили), осовине за кола (на шт/сде и на матице); 
ексери жичани; потков за стоку и ексери; шрафовска 
! ос.-.; ~ зртњи челични, месингани и за дрво, закив-

ке , : разредни е лат, справе и машине; 
лопате, мотике, будаци, пијуци, секире, грабу-
ље, виле, косе, српови, воћарске тестере, маказе за 
винограде и гр«:ие, кочнице зз кола, крампови, ма-
казе з:, стрижу, плугови и делови, дрљаче, сејалице 
за кукуруз, калемарски ножеви, сејачице за? P'eny, 
копачице, крук>аче, сечие, репарл тријери, ветрења-
че, прскалице зз< лозу, муљачи и пресе за грожђе, 
сејачице зч жито, муљаче зг воће, вршалице, пресе 
за сено, прекрупе«, прскалице за воће, култиватор^ 
тр ауторе ки раоницр и берачи; раднички т ж : бур-
гије за дрво, длета-, турпија за дрво, мистрије, зи-
дпрске кашике; пумпе ручне и аа вино, делови и 
прибор; лонци бунарски, варени патент; рерне од 
лима, канте за, млеко; сачеви од лима; пчеларски 
прибор: кошнице, спо,све и делтом; Ј?:мпе и фењери, 
к&рбидски и петролејски делови; грбине за косу; 
жвале: 
Раб "јт за трговачко предузеће на велико 1% 
Рпбат за трговачко предузеће мало 1,80% 
Просечни додатак за nojac допреме 0,20% 

Укупни рабат: 3% 
Гвоздени и метални лив-тем-пер лив; раднички 

алат: тур пије разне (сем за дрво), чекићи, клешта, 
тестере; грађевински оков: ћошкови, шарке; ригле, 
куке, прибери, браве, кваке, штитови за к,в1аке, оков 
за кревете, оков за сандуке и ормане, катанци, бра-
вице за ормане, кључеви и бр:»зе за врата; тегови 
и ваге; жичант плани? и плетива: лимени делови .за 
штедњаке и пећи; прибор за Јело од алпаке; .^бу-
нарски прибор: бруквице, планини ар и, потковице, 
блокеји, ручни теке; шиваће машине и делови; игле; 
остала метална галштерија; опруге од жице: 
Рабат за трговачко предузеће на велико — 1,35% 
рЕбат за тргк-рачко предузеће на мало 2,45% 
Просечни додатак за ПОЈ АС допреме 0,20% 

Укупни рабат 4Џ 
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Рабат трговачко предузеће на велико — 1,80% 
Рабат фа ф г о & т к о предузеће на мало — >— 3% 
Превечни Додатак за' noiac допреме 0,20% 

Укупш раб?т&~ 5% 
Емајлирано посуђе; поцинковано посуђе: 

Рабат државно трговачко предузеће на 
( велико 2,20% 
Рабат за 'државно трговачко предузеће i?a 

шдао - 3,60% 
Просечни додатак 313 појас допреме 0,20% 

0 Укупан рабат: 6% 
• 

Вунене и памучне тканине, вунена конфекција, 
цамучна конфекција! и рубље; сељачко памучно пре-
диво; свила вештачка и природи?;; сунене и памучне 
чарапе (мушке, женске и дечје); трикотажа; кудељни, 
ленени и јутени производи, сем кудељне гуртне за 
занатство и кудељне тканине за амбалажу (џакова, 
сламарица и јастука); плетени вателии; кројачка ва-
та*, душеци и јоргани; плетене завесе; рибарске 

- мреже: 
РабаЈг за трговачко предузеће ка велико — 0,35%, 
Раба? за трговачко предузеће на MSVIO 2% 
Просечни додатак за лојзе допреме 0Д5% 

Укупни раб»ат: 2,50% 
Конац памучни, чипке машинске; плетене врпце 

и гајтани памучни и вунени; ткане врпце памучне и 
,од вештачке свиле; фитиљи памучни; ноз2|ментерија 
од вештачке свиле: 
»Рабат 3ai трговачко предузеће на велико — 0,30% 
Рабат за трговачко предузеће на мало — — 1,10% 
Просечни додатак за појас допреме — — 0,10% 

Укупан • рдб а т 1,50% 
Конац од вештачке свиле (свила за народна* ве-

зиван 
Рабат за трговачко предузеће из велико — 0,45% 
Д*абат 3$ трговачко предузеће на мало '2,40% 
Просечни додатак за појас допреме 0,15% 

Укупни рабат: 3% 
Куделхнг гуртне за'занатство: 

Рабат за трговачко пр еду веће на велико — 0,40% 
Ра<бш|т за трговачко предузеће на мало 1,(50% 
Просечни додатак за пој гс допреме 0,10% 

Укупни рабат: 2% 
Чарапе женске' од природне и вештачке свиле; 

ћилими и теписи машински; кудељне тканине аа Амба-
лажу, џакови, сламарице .и јастуци: 
Рабат за трговачка предузећа на велико — 0,60% 
Рабат за трговска предузећа на мало 3,25% 
Просечна додатак за појас допреме 0,15% 

Укупни рабат: 4% 
Кожна и гумена обућа и одећа-; техничка! гума: 

Вабагг за трговачка предузећа на велико — 0,40% 
P*l6air За трговачка предузећа на мало 2,15% 
Просечна додатак оа појас допреме 0,15% 

Укупни рабат: 2,70% 
' " Средства за заштиту биља; каустична и амони-

ј а к а сода: 
Pa6aw 31a трговачка предузећа на велико — 0,80% 
Раб$т за трговачка предузећа на мало 1*80% 
Просечни додатак за појас допреме 0,40% 

Укупни рабат: 3% 
УфШе боје и лакови, фирнис, земљане боје; цин-

ко во белило; су клор за сумпорисање бачви; водено 

стакло; скроб кукурузни и пиринчани; туткало; же- 4 

л,атин; катран; брусеви: • , 
Раб:т го трговачка предузећа на велико — 1% -
Рабат за трговачка предузећа на мало 2,80% 
Просечни додатак за пој гс допреме 0,20% 

Укупни робот: 4% 
Калцијум карбид: 

Рабат за трговачка предузећа на велико — 1,30% 
Рабат за трговачка предузећа на мало 2,80% 
Просечни додатак за пој-ас допреме — 0,40% 

Укупни рабат: 4,50% 

Вештачка ђубрива; мешано коштао "брашно: 
Рабат за трговачка предузећа на велико — 2% 
Рабат за трговачка« аредузећа на мало * 3,60% 
Просечни додатак за појас допреме 0,40% 

Укупни рабат: 6% 

Денатуриоани шпиритус: 
Рабат за трговачка предузећа на велико — 2,30% 
Рабат за 'трговачка предузећа на м(ало 7,30% 
Просечни додатак за nojiac допреме 0,40% 

Укуп«и рабат: 10% 
Шупље стакло: 

Рабат з.а трговачка предузећа на велико — 2.70% 
Рабат за трговачка! предузећа на мало 4,60% 
Просечни додатак за појас допреме 0,20% 

Укупни рабат: 7,50% 
Цилиндри за лампе, базени за лгмпе; балони 

плетени: 
Рабат зз трговачка предузећа на велико — 1% 
Рабат за трговачка предузећа на мало 2,80% 
Просечни додатак за појас допреме — 0,20% 

Укупни рабат: 4% 
Ра©,но прозорско« стакло: 

Рабат за трговачка предузећа ш велико — 2% 
Рабат за трговачка предузећа на мало 4,03% 
Просечни додатак за nojiac допреме 0,40% 

Укупни рабат: 7% 
Шећер: 

Рабат за трговачка' предузећа на велико — 1% 
Рабат за трговачка предузећа на мало 2,30% 
Просечни додатак за појас допреме 0,30% 

Укупни р.збат: 3,60% 
Шибице; коларска грађа; коларске израде и де-

лови; огревно дрво: 
Рабат за трговачка предузећа на велико — 1,80% 
Рабат- за трговачка предузећа' на мало 3,05% 
Просечни додатак, за појас допреме 0,15% 

Укупни рабат: 5% 
Сијалице: 

Рабат за трговачка предузећа на велико — 4,50% 
Рабат за трговачка предузећа на мало 7,80% 
Просечни додатак за појас допреме 0,20% 

Укупни рабат: 12,50% 
II. — Стопе рабата из тачке I овог "решења при-

мењују хе само на оне производе или групе произво-
да који се продају по вишим јединственим (комер-
цу* алним) ценама. 

Ш. — Рабати из тач. I одређени за .трговачка 
предузећа на велико и заi трговачка предузећу т , 
мало служе овима,за покриће свих трошкова иа чл. 



Orpwa *Ш8 — bpo j Ш СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда, 21 ј|ши t948 

3. 'Уредбе о трошковима државних трговачких пре-
дузећа 

Просуши ДОДАТАК за ПОЈ ЈС е ве допреме служи за 
»(мериће повећаш.х трошкова допреме о<них трговач-

- ких предузећа на мало, која се налѕ<зе у другом, 
трећем и четвртом nojacv допреме v смислу даљних 
прописа овог решења. 

IV. — Одређују се четири пој реа допреме8, 
а) прси лојгч: допреме обухвата сва трговачка 

предузећа .на мало, која се налазе у местима поред 
истовгрн^х .(таница или у местима која су удтљсма 
закључно до 5 км од негованих станица. 

б) Д П Ј И појас допреме обухвата сва тровачке 
предузећа кп тг ло која се налазе у мести?,.а КОЈ а су 
удављена преко 5 км, а ЗАКЉУЧНО до 20 км О Ј ис то-
варних станица; 

в) трс ћл 'пој е допрем"1 обухвата сва трговачка 
предузећа на мало која се налазе у мелема која су 
удаљена преко 20 км, а закључно до 50 км од н е т -
варних станица; п 

г) четврти појас допреме обу хв-ла сва трговач-
ка предузећа на мало која се и-лизе у местима која 
су удаљена преко 50 км од нс говорне ci анице. 

Ако Је неговано даница трговачког предузећа 
на мало уједно и истоварна станица произвођача* 
предузећа односим Tpiотачког предузећа на велико 
(заједничка истоварил станица) а трговачко преду-
зеће на мало Cz снабде*.'- пр, TOI прпшвођ.чког пре-
дузећа односно трговачког предузећа на велико, по-
јасеви допремо ће се v П " ! Л Р Д У ТИХ испорука одре-
ђивати прегли у д р е н о ти измеј>у трговачког преду-
З Е Ћ И М А мало п MLCT i односног произвођачког пре~в 
дузећа или трговачког предузећа на велико. * 

На начин пј предњег става одређиваће се по-
јесени допреме и онда згчг« се из разлога рационал-
не г превезЈ уговором одреди да се испорука трго-
вачком предузећу на мало ке орали преко његове 
истоварне станице већ на не;.и други начин. 

V. — Произвођача п р е д и ћ а односно трговач-
ка предузећа но велико одобраваће трговачким пре-
дузећима иа мало поред ра т р који им у смислу 
овог решења припада још и следеће додатке за поја-
севе допреме: * 

Производи Додатак за 
појасеве у % 
I И * III IV 

Метални и гвоздена роба. Хемиски 
производи. Шупље стакло. — 0,2 0,4 0,8 

Производи текстила, обуће м оде-
ће, гумени производи, шибице — — 0,15 0,30 0,60 

Конац, чипке, ррпце, фитили — 0,10 0^0 0,40 
Средства заштиту била, B T ПЉА Ч -

КА ђубрива, мешано коштано бра-
шно, калциум к,арбид, денатуриса-
ни шпиритус, равно пакло — — 0,40 0,80 1,60 

Шећер — — — 0,30 0,60 1,20 
Предње додатке за појасеве допреме одобраваће 

гсроизвођачка предузећа односно, трговачка преду-
зећа на велик Ј из просечног додатка зз појасеве до-
преме. 

Произвођача предузећа и трговачка предузећа 
на велико дужна су да за продату робу воде књи-
пов одете ену евиденцију како 'Примљених просечних 
додатака »а појасеве допреме тако и додатака за 
појасеве допреме које. буду одобрили у смислу ове 
та<чке. 

Разлике које се буду показале на односним кон-
тима у 'ШМповодству трттаЦшкв. (предузећа и тр-
гчзв^чка предузећа на дошко обрачушша-ће сч Г р е -
том надлежног »©рѓана, и то дао ко т о г -адавмн гс гр а -
тивно-оперативног руководиоца. 

VI. — У случајевима- мада Лјрадишшђачка преду-
зећа агопфучздју одршзведе ог лшшш једапсшшим 
ценама дргш^чшм шђрадашЉша <т велико ^тм .им 
одобравају укупни одређени рабат, 

VII. — У случајевима када трг<звачк*а предосећа 
на мало набављају непосредно од произвођача '.про-
изводе са вишим јединственим неш ма, дојаше у ко-
личинама које су као минималне одређене за испо-
руке непосредно из фабрика — онда су произвођачи^ 
предузећа дужна, да трговачким предузећима на мало 
одобравају поред одређеног рабата за трговачка пре 
дузећа нп мало и одређеног додатка за односни по-
јео допреме, још и 50% одређеног рабата за трго-
вачка предузећа на велико 

У случајевима када трговачка предузећа па ма-
ло набављају непосредно од произвођача производе 
са вишим јединственим уценама, у количинама мањим 
од оних које су. одређене као 'минималне зџ испоруке 
непосредно из фабрика, а најмање у количинама које 
су као минималне одређене за испоруке са индустри-
скана стоваришта (беза) онда произвођача предузећа 
одобравају тргогачхим предузећима на мало само 
одређени рабат за трговачка предузећа на мало и 
одређене! додана за односни по*]ас допреме. 

УШ. — Ако трговачко предузеће на мало набавља 
Робу од трговачког предузећа на велико, а ово МУ 
робу испоручује са стоваришта произвођача (тран-
зитна испорука) онда трговачком предузећу на вели-
ко припада следећи транзитни рабат: 

1) Код испоруке текстила, обуће и гумених 
производа 0,1% 

2) Код испоруке осталих производа 0,4% 
Остатак одређеног рабата за трговачко предузеће 

на велико поделиће се на тај начин што ће трговач-
ком предузећу на мало припасти 25% тог остатка, а 
произвођачем предузећу lo% TI г остатка, 

IX. — Кад срески задружни саисз набавља робу 
од трговачког предузећа на велико, а ово му робу 
испоручује са стоваришта произвођача (транзитна 
испорука) онда трговачком предузећу на велико при-
пада следећи транзитни рабат: 

1)* Код испоруке текстила, обуће и гумених 
производа 0,1% 

2) Код испоруке осталих производа 0,3% 
Остатак одређеног рабата за трговачко предузеће 

на велико припада задружном пословном савезу. 
X. — Трговачка предузећа на велико и трговачка 

предузећа на мало дужна су да из примљених ра-
бата одвоје на име: доприноса за амортизацију, до-
приноса за фонд за рационализгцију пословања ст 
подизање нивоа културног трговања, доприноса за 
фонд руководства предузећа и доприноса за поди-
зање кадрова, износе обрачунате по стопама које су 
посебно одређене за промет са производна по ви-
шим јединственим (комерцијалнигл) ценама. 

Остатак рабата употребиће наведена предузећа 
за покриће својих трошкова набавке и продаје. 

XI. — Прописи Решења о рабатима и маржама 
који важе за промет робе са нижим јединствени^ 
•ценама важе и за промет са производиот који се 
•предају по вишим јединственим (ко мерди јал ним) це-
нама, уколико нису измењени, овим решењем. 

ХП. — За испоруке које су обрачунате пре објав-
љиван^ овог решења неће се примењивати прописи 
овог решења. 

XIII..— Сзо решење ступа на снагу даном објав-
љивгња у „Службеном листу Федералне не Народне 
Републике Ју посла вије", \ примењивгће се од 1 Јула 
1948 године. 

Бр. 12213 
8 јула !§48 године 

Београд 
Министар тргнам и е и снабдевања, 

;Јшо~в Блажевић, е. n. 
Сагласан, 

Претседник 
ВДвдеддог савета Владе -ФНРЈ, 

БерисКижРич, с. р. 
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515. 
На основу чл. 18 Уредбе о трошковима државних трговачких предузећа, а у сагласности са 

Оретседником Привредног савета Владе ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАБ АТ АМ А И МАРЖАМА ЗА ПРОИЗВОДЕ ОДНОСНО ГРУПЕ ПРОИЗВОДА ЗА КОЈЕ СУ ПРОПИ-
САНЕ ЈЕДИНСТВЕН ЦЕНЕ СА ВАЖНОШЋУ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ 

РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

I 
.За промет са производима односно групама производа који се продају по нижим јединственим 

ценама одређују се следећи рабати односио марже: , 

Р А Б А Т У % М А Р Ж А У % 

П Р О И З В О Д 

8,90' — 1,3 13 
5,5 _ 8: 

— до 1Д И 

8,99 — 1,3 13 
И Г - — 12,4 

3,61 — 0,5 5,91 
3,94 — 0.5 6,40 

1) Сушенз тестенине; брашнени кондиторски 
производи (кекс бисквит, двопек, медења-
ци); суве шљиве; егивирано воће; типизирани 
слаткиши и бонбоне; квасац и сириште; кафа; 
јечмеиа кз ша (гершла)' и сличио 2,8( 

2) Какао и к<»као производи — — -2 
3) Сулфнтирано воће — — — — — — — — — 3,5 9Ј> — 1& 
4) Сушено месо; кобасичарски производи; ме-

сне конзерве; чварци и слично 
5) Животињске и биљне јестиве масти и уља; 

рибље уље 2,80 8,99 — 1,3 13 3 9 — 12 
6) Дуванске прерађевине — — 2,40-
7) Шећер у коцки 1,80 
8) Шећер у кристалу 1,96 
9) Пиво у флашама — — — — — — — — 3 8 — 11 

10) Сточна храна: мекиње, кукурузна џибра, пи-
варски требер, џи!бре - пољопривредних пе-
цара, меласа, печена мсласна џибра, клице 

. кукуруза, резанци шећерне репе, уљане по-
гаче и сличио — — • 4 10 — 14 

ТЕКСТИЛ 
11) Предива за домаћинство; ко«ац за домаћин-

ство; памучне тканине за рубље; памучне 
тканине за постеље; остале памучне тканине; 
вунене" тканине за одела; вунене тканине за! 
капуте; остала вунене тканине; тканине од 
вештачке и природне свиле; тканине од коњ-
оке^струне; тканину од кудеље и лана; му-
шеме, линолеум v сл — 1,9 7,4 - 0,7 10 2 7,5 — 9,5 

КОЖНА И ГУМЕНА ОБУЋА ИНДУСТРИСКИ 
ПРОИЗВОДЊЕ 

• 
12) Кожна обућа (изузев чизама); гумена обућа, 

опанци (изузев целокожних опанака); остала 
обућа 1,5 8 - 0,5 10 1,5 8 — 9,5 

13) Гуме зз вози та ~ — — 6 0,5 6*5 — — 6 6. 
tl4) Остала гумена роба Д 9 8,3 — 0,8 12 3 8,5 — 11,5 
15) Камени и мрки угаљ (изузев чађи и кокса) — — — — — — — 8 8 
16) Лигнит и трасет — — — — — — — — — 18 18 

МЕТАЛНИ ПРОИЗВОДИ: 
17) Челик; лимови; ситни обручи; и траке; вучена 

жица и опруге од жице;- осовине за кола; 
опруге; те »пер лив трговачки; фазонски че-
лику трговачки див од . ливеног г е е ж ^ и 
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П Р О И З В О Д 

Р А Б А Т У % М А Р Ж А У % 

18) Завргњи Ја дрво челични; ексери до укљу-
чило 1,6 мм. дебљине; з а в р т и и матице че-
личне; ланци варени, ланци патент; турпије 
равне; бургије за Д Р Е О ; чекићи; оков за* 
прозоре; прибор за прозоре; оков за врата; 
браве »а врата; кваке за врата; прибор за 
^врата; оков за хладњаче; каде за купање 
изузев ливених; касете; пећи лимене; штед-
њаци (емајлирани и * ^емајлирани); лустери 
*и делови лустера метални; пегле ливене; 
•пресе и гњечилиЦе ливене за' домаћинство; 
кухињске справе зз сечење (точкићи за 
тесто, ножеви за љуштење кромпира и се-
чење кромпира); цедиљке лимене; кашике 
изузев једаћих; фигуре за тесто од леша; 
канте за дрво и угаљ од лима; примус и при-
бор; сатаре; игле; маказе; балгасие в^ге; 
потковице за говеда; потковице за коње; 
клинци по гкивачки; кашике зидарске и слично 

19) Бицикли, шиваће машине 
20) Џепни часовници и делови; ручни часовници 
21) Гумени и плетени гајтани — 
22) Пријемници без цеви; пријемници са прик-

ључком иа мрежу мањи до укључиво две 
активне деви; пријемници са прикључком на 
мрежу преко две активне цеви; батеријски 
пријемници; звучници; појачала; слушалице 
и сл. — — — 

23) Сијалице — — — — 
24) Уљана лакови; нипириткг* лакови и емајл; 

»итро лавови и ем<ајл; уљаии емајл; фирнис; 
полуфирнис; уљане боје и сл. * — 

25) Оловни миниј; земљане боје; ретортни двени 
угаљ; »брикети дрвеног угља 

26) Средства за заштиту биља • 
27) Вештачка ђубрива 
28) Сона киселина — — — — 
29) Папир: предње фини тапир, бездрвни папир, 

танки папир, омотни папир и сл. 
30) Кровна лепенка 
31) Прозорско стакло — 
32) Шупље стакло — .— 
33) Нафталин; калц. карбид;' катран 
34) Штирак, шк,роб; пепеин; средства за уни-

штење гамади — — — — 
35) Амбалажа од дрвета 
36) Шибице — 
37) Мекана резана грађа; тврда резана грађа — 
38) Гипс печени , ; ; 
39) Фотографски апарати и материјал 
40) Парфимерија и козметика — — 
41) Средства за одржавање хигијене; антисеш-

тичка вода, прашкови и пасте за зубе, грам-
оски, (пудер за посипање, стипса за бријање 
( 1 С л — — 

За промет са производим из предње табеле 
који се продају по вишим јединственим (комерци-
јални, м) ценама важе прописи, као и рабати ef марже, 
који су посебно одређени. 

П 
Стопе рабата да тач. I овог решења примењи-

&а.ће се само на оне доро изводе односно, труле про-

извода за K O j e се ПРОПИСУЈУ ниже јединствен цене 
у продаји иа мало. 

Стопе марже из тач. I овог решења примењив 
в'а.ће се само иа оне производе односно труле п^ДО 
извода за које се прописују ш ж е јединствена дро'« 
дајне целе произвођача. 

7 8 — 0,5 15,5 7 8 — 15 
4 7 — 0,5 11,6 4 7 — И 
— — 10,2 0,3 10,5 — — 10 1о 
6 9,5 — U,5 16 6 9,5 — 15,5 

— — 11,2 0,3 11,5 — — — — 
6,8 10,4 — 0,8 38 — — — — 

5,3 8,4 — 1,3 15 5,5 8,5 — 14 

7 10 — 1 18 7 10 — 17 
— — 9,5 0,5 10 5 9 — 14 
3 6,5 — 1 10,5 7 10 — 17 

— — — — — 6 1 0 — 16 

4,8 8,9 — 1.3 15 5 9 — 14 
— — — — — — — 11 11 
5,3 9,4 — 1,3 16 — — — — 
5,8 9,9 — 1,3 17 — — — — 
— — — — — 6 1 0 — 16 

— — — — — 3,5 9,5 — « 13 

4 10 — 0,6 14,6 — — — — 
, < L g g 

3,7 8,5 0,3 12,5 4 8,5 — 12,5 
— — . 14,4 0,6 15 — — 14,5 14,5 

— — 11,5 1,5 13 — — 12,5 12,5 ' 



СПЛАСНИ ДЕО 
i 

ДРЖАВНА КЛАСНА ЛУТРИЈА 

Срећке I класе 9 кола важе за II класу 9 кола 
Државна класна лутрија ФНРЈ на основу чл. 7 

својих Општих правила за 9 коло срећака огласила 
ј»е следеће срећке I класе 9 кола да важе за II класу 
9 »кола, и то: 

Број 1451 зна« разликовања д 
»» 5458 it tt Б 
*» 5557 »J tf д 
t> ШОО tf ft д 
tf 22699 д 
^ 26708 t> »» д 
и 35498 ft tf Б 
tt 37114 it tf Б 
tt 40629 tt tf A 
it 40629 it ft Б 
ti 42 m ti tf Б 
t» 47271 it tf Б 
i* 4766.8 tt ft д 
i' 53546 ft ft A 
a 55706 a ft д 
a 55751 f* »> Б 
tf 58129 a tf А; 

tf 65645 tf tf Б* 
it 65663 ft ft Б 
fi 6627/ it fi Д 
tf 67719 ft a Д 
tf 72101 ti a Д 
ti 73284 a >t д 
и 74263 ft ( »» д 
>* 74431 a tf Б 
м 74998 a ft A 

Према томе срећке II класе 9 кола под горњим 
бројевима и знацима разликовања немају никакве 
вредности, 

Кл. бр 3812. — Из Административно-правног 
одељења Државне класне лутрије ФНРЈ, 5 јула 1948 
године. K 367 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ И ОВЛАШЋЕЊЕ ДИРЕКТОРА 
ПЛАНА ФАБРИКЕ ДУВАНА ТИТОГРАД 

Министарство фин амси ја ФНРЈ, у смислу чл. 17, 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл, 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 6224 од 22 маја 1948 године разрешен је дужно-
сти Пејановић Велимир, досадашњи секретар Фа-
брике дувана» Титоград и од 14 априла 1948 године 
престаје му право д? потписује фирму предузећа. 

Решењем Министарства ламе индустрије ФНРЈ 
бр. 11041 од SS јута 1948 године овлашћен је Поло-
вић Милан, директор плена Фабрике дувана Тито-
град да у случају спреченост директора потписује 
фарму предузећа у границама овлашћења од 14 
®Ц|!ма 1 ^ 8 године. 

.у.Бр.-23777. -г Из Министарства финаЈНссгја ФНРЈ,, 
8 јула 1948 године. K 387 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ И, ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА СА-
ВЕЗНОГ ПР O ЈЕКТ АНТСКОГ БИРОА ЗА ТВРМО-
ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА СА СЕДИШТЕМ У 

БЕОГРАДУ 

Министарство финснксија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства електропривреде ФНРЈ 
пов бр. 166 од 26 јуна 1948 године разрешен је ду-
жности инж Јурај Михајлов, досадашњи директор 
Савезног пројектантског бироа за термоелектрични 
простројења са седиштем v Београду и од IO јула 
1948 године престаје му .право Да потписује фирму 
предузећа 

Решењем Министарства електропривреде ФНР.1 
пов, бр. 164 од 26 јуна 1948 године постављен je 
огнж Никола Седлар досадашњи »помоћник Дирек i ор a 
предузећа Савезног п р о ј е к т а н т е ^ бироа за термо-
електрични a постројења за директора истог 'Преду-
зећа. и на дужност ступио IO јула 194-8 године од 
кога дана им-а право да потписује фирму предузећа 
у границама овлашћења. 

Бр. 24704. — Из Министарства финансија .ФНРЈ, 
9 јула 1948 године. K 382 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА 
„ЈУГОАУТО" ПРЕДУЗЕЋА ЗА УВОЗ и ИЗВОЗ 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА И СТАНДАРДНИХ 
ДЕЛОВА 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу цл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника O регистрацији држ"ВЈ:ик 
привредних предузе!.;^ објавл^ује: 

Решењем Владе ФНРЈ пере. бр. 1611 од 22 ма ia 
1948 године разрешен је дужности Керн Радослав, 
досадашњи вд. директор „Југоауто" Предузећа на 
увоз ег извоз моторнчх возила и стандардних делова 
са седиштем у Београду и од 22 маја 1948 године 
престаје му право да потписује фирму предузећа. 

Решењем Владе ФНРЈ пере. бр. 1357 од 6 Maja 
1948 године постављен је Марковић Младенко з-з 
директора „Југоауто" Предузећа за увоз и H3i203 
моторних »возила nt стандардних делова са седиштем 
у Београду и ма дужност ступио 20 маја 1948 го-
дине од кога дана има право да потписује Ф» рму 
предузећа у границама овлашћења. 

Бр. 26249. — Из Министарства фаќало-ia ФНРЈ, 
12 јула 1948 године. K 333 M 

RAZREŠENJE I POSTAVLJENJE ZAMENIKA DIREK 
TORA JUGOSLOVENSKE POMORSKE AGENCIJE SA 

SEDIŠTEM NA SUŠAKU 

Ministarstvo finansije« FNRJ, u smislu fil. 17 O s i -
nog zaklona o državnim privrednim preduzećima i čl. 
18 P ravn ika o regtetraioifji] državnih privrednih predu-
zeća, objavljuje: 

Rešenjem Ministarstva picisn.arstva FNRJ br. 844/1947 
od I jula 1947 godine razrešen je dužnošću Uocivuc Mir-
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ko, dosaietešnj! pomoćnik direMom:« Jadranske pomorske 
agencije sa sedištem mat Sušaku .i od 4 jiulai 1947 godine 
р(ге$Фац.б mu ргвдо da potpisuje firmu preduzeća. 

Rešenjem MimLstairstva pomorstva FNRJ pov. br. 
1241/48 o>d. 17 februara 1948 godine očišćen je Šesta 
Nikš.\ šef komar oi jalnog sektora Jadranske pomorske 
agencije sia sedištem na Sušaku, dia u sktčaij'u sprečenosti 
direktora poftpiis'ujie firmu preduzeća od 17 februara 
1948 gtoidfiime u gnainii»oa<mi:* -ovlašćen jiai 

Re šeni]'е m Milinić a rst va рото rs t va FNRJ kiadr. br. 
5553/48 »od I marta 1948 gledane razrešen je dužnosti Se-
sa Nikša, šef komercijalnog sektom Jadranske pomor-
ske »agencije sia sedištem na Sušaku i »od I aprila 1948 
godine prestaje mu pnatvo da potpisuje fiirmu pre-
duzeća 

Rešenjem Mancstarstvia pomorstva FNRJ kadir. br. 
1369/48 od 29 marta 1948 giodime ovlašćen је Butković 
Josip šef komercijalnog sektora — z t̂ineiniik direk-
tora Jadranske pioimo»rske agencije sa sedištem na' Su-
šaku da u slučaju sp rečenog ti diiirektoira potpisuje fiir* 
•mu preduzeća cd 29 m«3Tta 1948 godine u granicama 
ovlašćenja. 

Br. 25225. — Iz Ministrostva finansija FNRJ, IO ju-
la 1948 gKKtoe. K 384 1-1 

случају спреченост нд. директора предузећа у гра-
ницама овлашћења 

Бр. 25233, — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
9 јула 1948 године. K 385 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА РУД-
НИКА УГЉА „ТИТО" — БАНОВИЋИ СА 

СЕДИШТЕМ У ЛИТВИ 
Министарство финален^ ФНРЈ у смислу чл. 17 

Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа објављује: 

Решењем Министарства рударства ФНРЈ бр. 
2458/48 од 24 јануара 1948 године, постављен је 
Лазар еш ић Јовица за помоћника директора Рудника 
угља „Тото" — Бановићи са- седиштем у Литви и 
на дужност ступио I децембра 1947 године од кога 
далга има право да потписује фирму предузећа у 
границама овлашћења. 

Бр. 23881. —'Из Министарства финансија ФНРЈ, 
3 јула 1948 године. K 374 1-1 

RAZREŠENJE I POSTAVLJENJE DIREKTORA »ELKA« 
TVORNICE IZOLIRANIH PROVODNIKA I ARMIRANIH 

CIJEVI 

Ministarstvo fm:indija TNRJ, u smislu či. 17 Os-
novnog Žakom o odiržiavmm priivrednim preduzećima i 
fl. 18 Prav.itl.nika o registraciji državnih privrednih pre-
duzeo s objavljuje: 

Rešenjem Ministarstva teške industrije .FNRJ br. 
374 od 4 juna 1948 gedi:.ne razrešen je dužnosti Niko-
lić Slavko, deo: ds sn .i d rektor »Elka« tvornice izoto-
ni nih pravednika j ггmi ranih ciljevi sa sedištem u Za-
grebu i od 5 decembra 1947 godine prestane mu pra<vo 
da potpisuje fi.rmu preduzeća. 

Rešenjem Min^tai pst va teške industrija FNRJ pers. 
br 52 cd 22 mia Vt IS118 godine postavljen je Magić T^ma 
zn direktora »Elka« tvornice izoliranih spror/odnikia i 
ar mi ratnih oijevii sia s-ecVštem u Zagrebu i od 22 maja 
1918 grt-Vne ima p r ' - o rt' potpisuje firmu preduzeća u 
g потего a ovlašćenja 

Br. 24591. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, & jula 
1948 gi adi ne. _ K 381 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ БД, ДИРЕКТОРА У ФАБРИКУ 
ШАМОТА „ПАРТИЗАНИ" СА СЕДИШТЕМ У 

ПАРТИЗАНИМА 

Министарство фини ich ts ФНРЈ, у с м и с л у чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилото o рег»':трацији државних 
привредних предузећа објављуј**' 

Решењем Министарства тешке индустрије ФНРЈ 
бр. 3453/48 постављен је Ковче Звонимир за в-л. ди-
ректора Фабрике шамота „Партизани" са седиштем 
у Паргизгнима и на дужност ступио 6 фебруара 
1948- године од кога даса има право да потписује 
фирму предузећа v границама овлашћења. 

Решењем Министарства тешке индустрије ФНРЈ 
бр. пов. 968 од 17 јуна 1948 године постављен је 
Станојчић Стеван, досадашњи директор Фабрике 
шамота „Партизани" ck седиштем у Партизспима уа 
положај техничког управник* истог предузећа-и на 
дужност ступио 6 фебруара 1948 годше од кога 
дгпа има право да потписује фирму предузећа у 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА И ГЛАВНОГ ИНЖИЊЕРА ЕЛЕКТРАНЕ 

ЛУКАВАЦ 

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. IS Правилника, o регистрацији државних 
привредних предузела објављује: 

Решењем Министарства електр©привреде ФНРЈ 
Пов. Пере. Бр. 79 од 23 фебруара 1948 године раз-
решен је дужности м ш , Карло Ху мл досадашњи 
главни инжињер Електране Лукавац и од 18 априла 
1948 године престаје му прешо да потписује фирму 
предузећа. • > ' 

Решењем Министарства електропривреде ФНРЈ 
Пов. Бр. 662 од 29 марта 1948 године постављен је 
Урбзнчић Борис за директора Електране Лукавац, 
и на дужност ступао 18 априла 1948 године од кога 
дана има право да потписује фирму предузећа у 
границама овлашћења 

Бр. 24083. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
25 јула 1948 године. K 369 1-1 

ПРОМЕНА АДМИНИСТРАТИВНО-ОПЕРАТИВН0Г 
РУКОВОДСТВА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУ-
ЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ЈУГОСЛОВЕН-
СКО АЗБЕСТНО СА СЕДИШТЕМ У BOJ. СТЕПИ 

НА ИБРУ 

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 
Основног закона o државши привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији држаних 
привредних предузећа објављује: 

Решењем Владе ФНРЈ IV Бр. 559/7 — 1948 од 3 
марта- 1918 године, из a д мини стр a тови o - оп ер а,т ив но г < 
руководства Главне дирекције савезне индустрије 
ватросталног материјала Министарства тешке инду-
стрије ФНРЈ издва јале државно привредно предузе-
ће општедржавног значаја Југословенско Азбестно 
са седиштем у Boj Степи на Миру и ставља -се под 
административно-оператмвно руководство Генералне 
дирекције рудник? ч топигница Министарства ру-
дарства ФНРЈ. 

Бр. 23736 — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
2 јула 1948 године. K 373 1-1 
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И З Г У Б Е ! Н Е - И С П Р А В Е 
С2>ДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 45745 изгубио сам и 

оглашавам га неважећим. — Антон Пр-истов, по-
ручник, Осијек. 327 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 3749 изгубио сам и 
оглашавам га неважећим. —. .Ђорђе Колевски', 
поручник. Сарајево. К 357 1-1 

„ПАЈРТИЗАНСКУ СПОМЕНИЦУ ИНГ бр. 8789 изгу-
био са(м и оглашавам је неважећом. — Миле Н. 
Драгишић, поручник, Сарајево. 362а 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА бр. 10768 
изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Не-
мања Шурбан, заставник. Бања Лука 363 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 18081 изгубио сам и 
оглашавам га неважећим. — Мирко Ђурић, пот-
поручник, Беопр«ад. 362 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 25720 изгубио сам и ' 
оглашавам га неважећим. — Вејин М. Михаило, 
Потпоручник, Травник. _ 365 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 34586 и 17657 изгубио 
сам и оглашавам их неважећим. — Радован. Радој-
чић поручник, Пула. 364 1-1 

УВЕРЕЊЕ И ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА 
изгубио сам и оглашавам их неважећим, — Јосип 
Шпилер, старији водник, Београд. 361 1-1 

ПАРТИЗАНСКУ ЗВЕЗДУ III РЕДА бр. 10401 изгу-
био сам и оглашавам је неважећом. — Саво Зец 
Добрљин 367 1-1 

УВЕРЕЊЕ ОРЕДЕНА ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам 
« оглашавам неважећим, — Никола М, Рашета, 
поручник. Београд. 360 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА бр. 2764 из-
губио сам и оглашавам га неважећим, — Урош Ђу-
ровић. старији водник. Београд. 359 1-1 

МЕДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам и оглашавам 
је неважећа м. —• Јово Јовић, заставник, Београд. 

358 1-1 
КЊИЖИЦУ бр. 5808 „Партизанке споменице 1941" 

изгубио сам и оглашавам је неважећом — Лазо 
Тги ић, мајор. Сарајево. 356 1-1 

КЊИЖИЦУ бр. 4408 „Партизанке споменице 1941,, 
изгубио сам и оглашавам је деважећом. — Петар 
Шаиновић, мајор, Сарајево. 355 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Hi РЕДА бр. 53226 
изгубио сам и оглашавам га неважећим — Мате 
Јујревић потпоручник. Београд. 354 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА бр. 62506 из-
губио сам и 'оглашавам га неважећим. — Радован, 

Ашанин, старији водник, Београд. 353 1-1 
ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА бр. 3765 из-

губио сам и оглашавам га неважећим. — Никола 
С. Којић, водник. Београд, 352 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 72612 изгубио сам и ог- , 
лашгашм га неважећим. — Недељко Арамбашић, 
Београд. 351'1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 72640 изгубио сам и ог-
лашавам га-неважећим. — Маријан Кордић, за-
ставник. Београд. 350 1-1 

УВЕРЕЊЕ И ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 12689 и 
ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА бр. 62579 
изгубио сам и оглашавам неважећим, — Светозар 
Савић, заставник, Београд 349 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 57615 оглашавам неваже-
ћим. — .Стојан Николић, старији водан«, Сомбор, 

К 341 М 

КЊИЖИЦУ „Партизанке споменице 1941" бр 3743; 
УВЕРЕЊЕ Ордена заслуге за . народ; УВЕРЕЊЕ 
Ордена братства ИЈ јединства; УВЕРЕЊЕ Ордена за 
храброст изгубио сам и оглашавам их неважћеивА. 
— Кесер Драгомир, капетан, Загреб. К 366 1-1 

ПОТВРДУ бр. 67102/47, ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ и 
ПОТВРДУ бр. 63151/47 ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА НА. 
РОД III РЕДА изгубио сам и оглашавам их нева'-: 
жећим. — Јошко Кларић, воздухопловни потпо-
ручник, Панчево, К 354 1-1' 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА бр. 125 и МЕ-
ДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ, оглашавам неважећим. —4 

Милан Ђуровић, заставник, Плевље. К 355 1-1 
ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА број 18181 

изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Мило-
вановић Радован,, старији водник. Задар 

К 363 1-1 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 13446 и МЕДАЉУ ЗА 

ХРАБРОСТ изгубио сам и оглашавам их неважећим. 
Ђуро Н. Завађа, з-асташик, Београд. 369 1-1 

„ПАРТИЗАНОВ СПОМЕНИЦУ" бр. 8031 изгубио 
caiM и оглашавам је неважећом. — Стево Делиба-
шић, контр. Оку чани, К 364 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: бр. 6755 
изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Никола 
Жегарац, поручник II раига, Трогир. К 362 1-Г 

ПОТВРДУ ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ бр 62862 изгу-
била сајм и оглашавам је неважећом. — Милица 
Стојчевић, заставши, Загреб. К 361 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 31812 изгубио сам и огла-
шавам га неважећом. Јово Пајић, поручник, Загреб. 

н 
ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА бр 63186 

изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Милаин 
И Момчиловић, старији водник, Панчево. 376 1-1 

УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА 
бр. 302-46 изгубио сам и оглашавам га неваже-
ћим. — Петар Кончелијевски, заставник, Бјелодар. 

375 1-1 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 45644 изгубио сам и огла-

шавам га неважећим. — Обрад С. Ђорђевић, Мла--
д©новац. 374 Л-1 

МЕДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД изгубио сам и огла-
шавам је неважећмо. — Илија С. Вукичевић, вод-

ник, Љубљана. 373 1-1 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 56778 изгубио сам и 
оглашавам га неважећим. — Мате Слишковић, ста-

рији водник, Задар. К 366 1-1 
ПОТВРДУ МЕДАЉЕ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД и МЕ-

ДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД изгубио сам и огла-
шавам их нешжеићм. — Миодраг Николић, Земун. 

370 1-1 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 48786 изгубио гм и огла-

шавам га неважећим — Василије Илић, стерији 
водиш, Љубљана. 368 1-1 , 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА бр. 9693 
I. изгубио сам и оглашавам га неважећим, -г- Ђура 

Јокић, заставник. Београд. 367 1-1, 
МЕДАЉА ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД изгубио сам и 

оглашавам је неважећом. — Драгољуб Луковић,* 
милиционар. Београд. 366 1-1' 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 67718 изгубио .сам и 
оглашавам га неважећим. Владимир Љутита, 

- заставник, Љ у б љ а т . 372 1-1! 
УВЕРЕЊЕ ПАРТИЗАНКЕ ЗВЕЗДЕ HI РЕДА бр. 33 

^ изгубио сам и оглашавам га. неважећим. — Јосип, 
'Домушић. капетан, Пећ. , 371 Л:1\ 



ЗБИРКА ЗАКОНА 
П Р Ш Ж И О НОВОМ П А Ш т СНАБДЕВАЊА 

и о вгадним о ш ш 
Прописи о ноиом надину снабдевања и о везаним 

дешава, изишодк су из штампе као свеска бр. 6 Збир-
ка пописа из области тренере деи 

V овој књизи сређени су логичним редом сви 
досада издати прописи из обезбеђена снабдевања, 
снабдевања у пасивним и опустошен,им крајевима, ку-
повини и продали по везаним ценама. 

Као увод објављен је реферат Б. Кидрича, прет-
седник^ Привредног савета „О везаним ценама", и 
изјава Ј. Блажевића, министра трговине и снабде-
вања. 

Књига је прво изишла н»а српском, а затим ће 
изићи и на осталим народним језицима. 

Цена је 40. динара. 

ПРИВРЕМЕНА ТАРИФА МАНИПУЛАТИВНИХ 
УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА ЛУКА И ЈАВНИХ 

СКЛАДИШТА 
Изишла је ИЈ штампе у издању „Службеног' 

листа ФНРЈ" Привремена тарифа . манипулативних 
услуга предузећа лука и јавних складишта. 

Цена 15.— динара. 

КОНТЕ™ ПЛАН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ АУТОМО-
БИЛСКОГ САОБРАЋАЈА 

Изишао је из штампе Основни распоред конта 
(контни план) за експлоатацију аутомобилског сао-
браћаја са упутствима за његову практичну примену. 

Цена 20.— динара. 

ЗАКОН О ПОРЕЗИМА СА ОСТАЛИМ ПОРЕСКИМ 
П8ГОГОИГСИМА И ТАРИФОМ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

ПРОИЗВОДА 
— Треће издање — 

Закон о порезима са осталим пореским препи-
сима и пречишћеним текстом Тарифе пореза на про-
мет производа изишао је у трећем допуњеном и пре-
рађеном издању као свеска бр. 1 „Збирке прописа 
из области финансија" ,,Службеног листа ФНРЈ". 

Ово треће, допуњено и прерађено издање садр-
жи, поред закона све уредбе, наредбе, решења и 
упутства за њихову примену, затим табеле пореза 
на доходак радника, намештен ика и службеника и 
пречишћен текст Привремене тарифе пореза на про-
мет производа, 

Књига те изишла у латиници има 108 страва ве-
ликог формата, цеил 60— долара. 

ЗАКОН О АГРАРНОЈ РЕФОРМИ И КОЛОНИЗА-
ТОР 

— Друго прерађен© изравни? -
Закон е аграрној реформи и колонизација изи-

шао је у дру! ом прерађеном ФГ допуњнеом издању 
као свеска број 11 „Збирке закона ФНРЈ". Прерадио 
Слободан Нешовић Књига је подељена у два дела, 
Пр'ви део садржи све савезне прописе о аграрној ре-
форм« и колонизација Закон о аграрној реформи и 
колошзацији дат је у пречишћеном тексту и об ја« 
шњењима уз савки члан У циљу лакшег сналажења 
у материји о аграрно! реформи и колонизација уз 
сваки члан савезног закона указано је ега в£зу са 
републичким законима о аграрној реформ® и коло-
шпанији. У другог делу сакупљени су сви републи-
чки прописи о аграрној реформи и колоишацији. На 
овај начин књига пр ете та в љ^ збори«« нашег новог 
законодавства о аграрној реформ« и колонизација 

Књига има ЗОО страна ћирилице; ц е т 42.— ди-
нара. 

ЗАКОН О ТАКСАМА I i> , * " 
— Чеифго допуњено изнеше — 

Закон о таксама са коментаром изишао је у чет-
вртом допуњеном издању у редакцији ,£луш&тог, 
листа ФНРЈ" као свеска број 2 „Збирке прописа вез 
области финансија". Ово ново издање седили све 
измене и допуне које су у таксеној материји* до-
несене до-априла' 1948 године. i • ~ 

Цена 17.— д имир а. 

ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ ДРЖАВШХ 
ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

— Свеска прва — 
У издању „Службеног листа ФНРЈ" изишло је 

Франсиско планирање државних привредних пре-
дузећа у 1948 години са упутствима и објашњени ма 
и свим обрасцима за састављање годишњих, полу-
г о д и ш н а , тромесечну привредних планова. Књига 
је изишла У ћирилици и латиници. 

Цена 40.— динара. 

ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ ДРЖАВНИХ ПОЉО-
ПРИВРЕДНИХ ДОБАРА 

— Свеска друга — , 
Финансиско планирање државних пољопривред-

них добара са осталим привредним прописима и свим 
потребним обрасцима и учу!ствим,а за њихово во-
ђење изишло је у издању „Службеног листа ФНРЈ". 
Редакцију ове друге свеске финансиско!* планирања 
дали су Министарство финансија ФНРЈ и Министар-
ство пољбпривреде ФНРЈ. 

Књига је изишла v латиници, има 122 стране, 
великог формата; цена 55— динара. 

РЕГИСТАР ПО МАТЕРИЈИ „СЛУЖБЕНИХ САОП-
ШТЕЊА САВЕЗНОГ УРЕДА ЗА ЦЕНЕ" ЗА 1947 

ГОДИНУ 

У издању „Службеног листа ФНРЈ" изишао је 
из штампе Регистар по материји „Службених саоп-
штења Савезног уреда за цене" за 1947 годину, у 
који су, по азбучном реду, унесени сви артикли и сва 
роба, по било ком основу обухваћени прописима о 
ценама из надлежности Савезног уреда за цене, а 
објављени у „Службеним саопштења^ Савезног 
уреда за цене*' у току 1947 године. 

Регистар има 32 стране формата „Службених сан 
општења" и стаје 16 динара, а може се добио-« у 
администрацији „Службеног листа ФНРЈ", Београд, 
Бранкова 18, или преко чекодае уплатнице текућег 
рачуна Народне банке бр. 1—670880. 

ДЕВИЗНИ ПРОПИСИ 

— Друго допуњено и издаше — 
Друго допуњено и прерађено издање ДЕВИЗНИХ 

ПРОПИСА ФНРЈ са коментаром др Вјекослава Мзјх-
снера и инж. Славка Ћуковић изишло је о®их дана 
из штампе као свеска број 4 Збирке прописа из 
области финансија. 

Збирка садржи- све девизне прописе и еш упут-
ства Министарства финансија ФНРЈ, Министарства 
спољне 'трговине и Народне бавмее ФНРЈ у вези оа 
применом девизних прописа" 

Књига је штампана, латиницом; има 28 табака. 
Цена 80 динара 

Среда, 21 јули Ш 8 Страна IV — БРОЈ 58 
Ill <Ч I 1 > 1 •? 



Среда, 21 јул« 1948 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 62 — Страна 9}£ 

Прописи који се односе на промет робе за коју су 
одређени рабати 

га 
Рабат служи за покриће свих трошкова из чл. 3 

Уредбено трошковима) државних трговачких преду-
зећа, у погледу пословања са производима за које 
су прописане ниже јединствена цене у продаји на 
мало. 

IV 
Рабати из тач. I овог решења одређени за трго-

вачка предузећа на велико и трговачка »предузећа 
на мало служе овима за покриће свих трошкова из 
чл. 3 Уредбе о трошковима државних трговачких 
предузећа. 

Заједнички рабати из тач I овог решења одре-
ђени су за оне производе односно групе производа 
са јединственом ценом у продаји на мало који, иго 
правилу, иду од произвођача до потрошача само 
преко једног, посредника. Заједнички рабат служи за 
покриће ових трошкова из чл. 3 Уредбе о трошко-
вима државних трговачких предузећа. 

Просечни додаци за »појасеве допреме служе за 
покриће 'Повећаних трошкова допреме оних трговач-
ких предузећа на мало која се налазе у другом, тре-
ћем и четвртом појасу допреме у смислу датих про-« 
писа овог решења-. 

V 
Одређују се четири појаса допреме: 

а) први појас допреме обухвата ова трговачка 
предузећа на мало која се налазе у местима поред 
^товарних стеница или у местима кој'а су удаљена 
закључно до 5 км од њихове истоварив станице; 

б) други појас допреме обухвата сва трговачка 
предузећа на мало која се налазе у местима која су 
удаљена преко 5 км а закључно до 20 км од њи-
хове истоварне станице; 

в) трећи »појас допреме обухвата сва трго-
вачка предузећа на мало која се налазе у местима 
која .су удаљена преко 20 км а закључно до 50 км 
од њихове истоварив станице; иг 

г) четврти појас допреме обухвата св*а трго-
вачка предузећа на мало која се налазе у местима 
која су удаљена преко 50 км од њихове ист ов ари е 
станице. 

Ако је истоварив станица трговачког предузећа 
на мало уједно и истоварена станица прозвођачког 
предузећа одвоено трговачког предузећа на велико 
(заједничка истоварна станица), а седишта ових пре-
дузећа се не налазе у истом месту, појасеви допреме 
ће се у погледу тих испорука одређивати прем!*, 
удаљености између трговачког предузећа на мало ќ 
места односног произвођгчког предузећа или трго-

. вачког предузећа на велико. 
На начин из предњег става одређиваће се пој-а>-

севи допреме и онда, ако се из разлога раци она лног 
(превоза, уговором одреди® да се испорука трговач-' 
ком предузећу на мало не врши преко његове исто-
варив станице- већ на неки други начин. 

За прешево де Додатак за1 « 
појасеве у, % 

I И П1 IV 

1) текстил, обућа, џелим часовници, 
пријемници, шибице, фотографски , 
гшнр^ти, пар фи мерида, и козметика —0,3 0,6 1,2 

2) оловни миниј, земљане боје, ре-
тортни дрвени угаљ, брикет« др-
веног угља, вештачка ђубрива — — 1 2 4 

3) остали индустриска производи — — 0,6 1 2 
Предње додатке за појасеве допреме одобраваће 

произвођача предузећа односно трговачка преду-
зела на велико из просечног додатка за појасеве 
допреме. 

Произвођачу предузећа и трговачка предузећа 
на. велико су дужна да за продату робу воде књи-
говодствену евиденцију како примљених просечних 
додатака за појасеве допреме, тако и ових додатака 
за појасеве допреме које буду одобрили у смислу 
ове тачке. 

Разлике које се буду показале на односним кон-
тима у књиговодству ироизвођачког предузећа и 
трговачког предузећа на велико обрачунаваће се 

-буџетом надлежног органа, и1 то -пјреко свог админи-
стративно-оперативног руководиоца. 

VII 
У случајевима када про ИЗБО ђачка предузећа ис^ 

поручују трговачким предузећима на велико или за-
дружним савезима производе са јединственим де-ѕ 
нама у - продаји иа мало, онда овима одобравају; 
одређени рабат. 

УШ 
Трговачка предузећа на велико (при продаји иро; 

извода са јединственим ценама у продаји на мало; 
са свога стоваришта одобраваће трговачким преду-; 
зећима на мало рабат који је одређен за трговачка 
предузећа на. мало и одређени додатак за односни 
појас допреме. 

IX 
У случајевима када трговачка предузећа на 

мало набављају непосредно од произвођача произ-
веде са јединственим ценама у продаји на мало, нај-
мање у количинама које су као минималне одређене 
за испоруку непосредно из фабрика-, онда су произ-
в о ђ а ч у предузећа дужнз да трговачким предузе-
ћима на мало одобравају, поред одређеног рабата 
за трговачка предузећа на мало и одређеног додат-
ка за односни »појас допреме, још и 50% рабата који 
је одређен за трговачка предузећа на велико. 

У случају када трговачка предузећа на мало на-
бављају непосредно од произвођача производе са 
јединственим ценама у продаји на мало у количи-
нама мањим од оних које су одређене као мини-
малне за испоруку непосредно из фабрика), а нај* 
мање у количинама KOje су као минималне одређене 
за испоруку св индустриских стоваришта (база), 
онда про извођачка предузећа одобравају трговач-
ким предузећима на м?ало само рабат који је одре-
ђен за трговачка предузећа на мало и одређени до-
датак ЗЈ односни појас допреме. 

VI 
Пјро извођачка предузећа односно трговачка пре-

дузећа! на велико одобраваће трговачким предузе-
ћима на мало, поред рабата коЈћ им у смислу овог 
решења припада, још и следеће додатке за појасеве 
допреме: 

X 
У случајевима када произвођача предузећа ис-

поручују трговрчким предузећима' на велико и за-
дружним савезима производе односно' групе дароиз« 
вода из тач. I овог решења за које је одређен за« 
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једнини рабат, одобраваће им укупни одређени ра-
бат, тј. заједнички рабтт и просечни додатак за по-
јасеве допреме. 

При испоруци производа из предњег егава трго-
вачким предузећима на мало, произвођача преду-
зећа одобраваће овима цео одређени заједнички ра-
бат, и одређени додатак за односни појас допреме 
без обзира на количине 

XI 
У случајевима када државна надлештва, установе, 

народне и друштвене организације које купују робу 
ради непосредне потрошње, или предузећа која ку-
пују робу у циљу даље израде, прераде или дораде, 
набављају непосредно од произвођача производе са 
јединственим ценама у продаји на мало, онда ће 
произвођача предузећа одобравати овима рабат иа 
исти начин како je прописано у тач. IX овог решења 
•за напор уке трговачким предузећима најмало, са том 
разликом што овим купцима неће одобравати ника-
кав додатак за то ј ас допреме. 

У случајевима када купда из предњег става ове 
тачке набављају наведен? -производе са стоваришта 
трговачког предузећа на велико онда су трговачка 
предузећа иа велико дужна да им одобре само од-
ређени рабат за трговачка предузећа на мало, без 
додатка за појас допреме. Ово се не односи на слу-
чај када наведени купци купују односне производе 
у количинама које су уобичајене за продају потро-
шачима од стране трговачких предузећа иа мало, 
У том случају трговачка -предузећа на велико про-
дају робу по ј единствен цени у продаји на мало, 
тј. без одобравања икаквог рабата и робу испору-
чују франко своје стовариште. 

У случајевима када државна индустриска преду-
зећа купују од .произвођачких предузећа производе 
са јединственим ценама У продаји на мало и исте 
употребљава ју у производне сврхе, онда је произ-
в о ђ а ч а предузеће дужно да индустриско*! преду-
зећу одобри укупни одређени рабат 

ХИ 
Кад трговско предузеће на мало набавља робу 

од трговачког предузећа на велико најмање у коли-
чинама козе су одређене за испоруку непосредно 
из фабрика а ово му робу испоручује са столари* 
шта произвођача (транзитна испорука), онда трго-
вачком предузећу на велико припада само следећи 
транзитни рабат; 

1) код испорука текстилних производа и 
обуће °>5% 

2) код испорука прехрзобених индустриј-
ских -производа — 

3) код испорука осталих иидустр меких 
(Производа — 2% 

Остатак рабата који је одређен за трговачка 
предузећа на велико поделиле се- на тај начин што 
ће трговачком предузећу на мало припасти 25%, а 
произвођачем предузећу 75% тог остатка, 

У циљу коришћења рабата код транзитних испо-
рука могу се више купаца (више трговачких преду-
зећа, трговачка предузећа и установе, итд.) удру-
жити и захтеваш заједничку »опоруку робе. Ове се 
испоруке могу захтевати само У случају када износ 
наруџбина ових удружених купаца није мањи од 
'Количине која је као минимална одређена за испо-
руку непосредно из фабрике, 

ХШ 
Кад задрулши с&ве<з набавља робу од трговач-

г иа в&шмга а о»о му робу к о п р у цу је 
а стоваришта (тдоншвда истер ука), 

онда трговачком предузећу иа велико припада само 
следећу транзитни рабу;• 

1) код испорука текстилних .производа и 
обуће — 0,5% 

2) код испорука прехранбених индустри-
с к а .производа 1% 

3) код испорука осдалчх индустриски* 
производа — — 2% 

Остатак одређеног укупног рабата припада за-
дружном савезу. 

XIV 
, Производе са јединственим ценама у продаји иа 

мило произвођача предузећа и трговачка предузећа 
на велико испоручују франко вагон, шлем или брод 
истовар,не станице купца. Све трошкове до истовар-
ив станице купца (подвоз, претовар када .се роба 
превози нормалним и уским колосеком или желез-
ницом и бродом, осигурале, губици ;На роби и сл.) 
сноси произвођачи© предузеле односно трговачко 
предузеће на в елмо, 

У -случају када се куда®* налази у истом месту 
у коме се налази производ w o 'предузеће односио 
трговачко предузеће <на вељи«©, или 'на удаљености 
до 5 км од тог места, нродздођ&часо предузеле, од-
носно трговачко предузеће на велико, испоручује 
капицу робу из предњег стака франко своје стова-
риште. 

У случајевима наведеним у ставу 2 и 3 тач, V 
овог решења уговором између продавца и купца од-
редиће се да ли ће се испорука робе вршини фран-
ко стовариште продавца или франко стовариште 
купца. 

Уколико су за поједине производе, односно гру-
пе производ! (цемент, со, нафта и нѕфтин« дери-
вати и Др.) прописани »по е зби и услови испоруке робе 
онда- за њих не важе услов« испоруке ове тачке. 

XV 

Ако је место трговачког предузећа на велико 
ш и задружног савеза удаљено ирско 10 кт од -ње-
гове истоварие стазице, онда је произвођач« »ире-
дузеће дужно да им накнади и трошкове шфвзоза 
од исто-варне станице до њиховог стоваришта, 

Прописи кој« се односе иа промет за К О Ј У су 
одређене марже 

ХУИ 
Марже служе за покриће свих трошкова из чл. 

3 Уредбе о трошковима државних трговачких пре-
дузећа у погледу пословања са нроизводима за које 
су прописане ниже је дин ств ене продајте цене про-
извођача, изузев зависних трошкова 

Зависне трошкове (утовар, истовар, превоз и 
евентуални подвоз робе) у стварао плаћеним изно-
сима који одговарају прописаног! тарифи за одаоон^ 
сврху послова (услуга) трговачка предузећа на ве-
лико и задружни савези, односио .продавци га мало, 
имају право, поред пр »падајуће еш марже, посебно, 
да зарачунај-у на- нижу јединствену. продајну цену 
производа. 

XVH 
Коришћене одређених мадмки из тач. I овог ре-

шења врши се на следећи начи«: 
1) Произвођач ка »предузећа продају производе 

са јединственим продајним ценама произвођача тр-
говачким предузећима на велико mm з&тушвш са-
везнима 130 одамшсшој н ешо si ј е д м о т ш о ј адродајдан 
цеми доршшођ^ага, У т о м слгч#у таронзшђздшдо iадрќ-
ду&екуг не -иркшод ни®**®* « р ш и 
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2) Кад мродшаеђотко' »редуаећг продаје наведеме 
Ј%радгз®оде непосредно трговачком предузећу ц а ма-
ло Чи®јадање у количинама које су као минималне 
одредеше за испоруку непосредно из фабрика, онда 

ђачко предузеће па " гр огш е ану нижу једин-
ствену продајну цену произвођача зарачунава 50% 
марже која је одређена за трговачка предузећа на 
велико. У то-м случају трговачко предузеће на-мало 
има право да користи поред марже која је одре-
ђена за трговачка предузећа на мало још и 50% 
одређене марже за трговачка предузећа на велико, 

3) 1£ад произвођачу предузеће продаје наведене 
производе непосредан ipi оваком предузећу на ма-
ло у количинама мањим оч ои их које су као мини-
малне одређене за испоруку непосредно из фабрика, 
а најмање v количинама Koje су одређене као ми-
нималне за испору »чу из фабричких стоваришта 
(база), онда произвођ-чкг предузеће на прошев ну 
нижу јединствену продајну цену произвођача зара-
чунава целокупну мароку која је одређена за трго-
вачка предузећа иа велико. У том случају трговачко 
предузеће на мало имт црево д? користи само мар-
жу која је одређена за тр10.;:«чко предузеће на 
мало. 

4) Кад произвођача предузеће прода ј (непосред-
но трговачком предузећу кд мало производе са ни-
жим једене:вени&» пр^А^нчм аечг.ма произвођача за 
које je у iaji. Ј ов 'г решења одређена заједничка 
мсржа, без обзир? д- ли cv'y питању количине које 
су одређене као м.шшмчлне за испоруку из фабрике 
ГУЛИ из фабричких стварним а (база), произвођача 
предузеће не гаргч-упгиа .vfp>hy, већ односне про-
изводе продаје- по прописаној нижој јединствено^ 
продајној нег и пр ои? вођама Одређена заједничка 
маржа у том случају у целости припада трговачком 
предузећу иа *&ло. * 

5) Кад ге трговаЧАО п 1 одузеће на мало снабдева 
од трговачког предузећа на велико, а ОБО му робу 
испоручује сл свога стоваришта, онда трговачком 
предузећу на велико припада маржа која је одре-
ђена за републикански предузеће на велико, а тр-
говачком п р е д у з е ћ у на мало маржа која је одре-
ђена за трговачко пр'лу*сће нп мало 

XVIII 
У случа јима кела државне установе, народне 

и друштвене организације, које купују робу ради 
непосредне потрошње, или предузећа која купују 
робу у циљу даља израде, прераде или дораде, на-
бављају непосредно од произвођача производе са 
јединственим продајним цс*ама произвођача, онда 
•произвођача предузеће има право да зарачуна ону 
марж^ коју зарачунава у смислу тач. VII ста© 2, 3 
и 4 при испоруке ма трговачким предузећима на 
мало. 

Кад купци из првог егава ове тачке набављају 
наведене производе са стоваришта трговачког пре-
дузећа на велико, онда трговачко предузеће на .ве-
лико дома право на* прописану јединствену продајну 
цену произвођача да зчр'чуна одређену маржу за 
трговачко предузеће на велико Ово се не односи 
на случај када наведени куп чи купују односне про-
изводе у количинама које су уобичајене за продају 
»иотрошачнма од стране трговачких предузећа на 
мало. У том случају трговачко предузеће на велико 
има право да на прописану јединствену продајну 
цену произвођача зарзчуна одређену укупну маржу 
тј. и маржу за трговачко предузеће на велико и 
•маржу за трговачко предузеће на мало, 

У с л о ј е в и м а када државна индустриска пре-
дузећа '*ДОУЈУ од преегааоћа-чгих предузећа произ-
воде са пиже им једанстЕвним продајним дошла иро-
ЈгЈавођача и вете употреблива ју у ироизводоѓе сар хе, 
овда тџш^о&хчио предузеће продаје.одушне »ро-
из^оде В О . Ј Ф Т Т С В Н О , П о ј Ј Ш Л В С Ф Ф О Д С Ј Ј Д О Д О Ј К О Ј 

цени произвођача. У тим случају произвођачем 
предузећу не припада никаква маржа. 

XIX 
Када трговачко предузеће на мало набавља про-

изводе са нижом једшственом продајном ценом 
произвођача од .трговачког предузећа иа велико нај-
мање у количинама које гу одређене као минималне 
за испоруку непосредно из фабрика, а ово му исте 
испоручује сз стоваришта произвођача (транзитна 
испорука) онда републикански предузећу на ве-
лико припада само следећа транзитна маржа: 

1) Код испорука текстилних производа и 
обуће — 0,5% 

2) Код испорука индустриских прехран-
беких производа — 1% 

3) Код испорука осталих индустриских 
производа — — — — 2% 

Остатак маржи која је одређена за трговачка 
предузећа на велико, поделиће се на тај начин што 
he трговачком предузећу на мало припасти 25%, а-
произвођачем предузећу 7h% тог остатка. 

Трговачко предузеће на мало је дужно да трго-
вачком предузећу на велико исплати транзитну мар-
жу које овоме припаде, а при формирању своје 
продајне neLe има ^пр&во на прописану јединствену 
цену да зарачуиа маржу која у том случају при-
года трговачком предузећу на велико (транзитна 
маржа) «• маржу која цригада трговачком предузећу 
иа мато. 

У циљу коришћења рабата код транзитних ис-
порука могу се више купаца (више трговачких пре-
дузећа, трговачка предузећа гл установе итд.) удру-
жити и захтевати заједничку испоруку робе. Ова се 
испорука може захтевати само у случају када износ 
наруџбина ових удружених купаца ногје мањи од 
количине која је као минимална одређена за испо-
руку непосредно из фабрике, 

XX 
Кад задружни савез набавља производе са ни-

ж 1/Ш Јединственим продајним ценама произвођача од 
трговачког предузећа на велико,- а ово му исте ис-
поручује еа стоваришта произвођача (транзитна ис-
порука) онда трговачком предузећу на велико при-
пада само следећа транзитна маржа: 

1) Код испорука текстилних производа и 
обуће — 0,5% 

2) Код испорука индустриских прехран-
бених производа — ~~ — — — 1% 

3) Код испорука осталих индустриских 
производа 2% 

Транзитну маржу из предњег става наплаћује, 
у овом случају трговачком предузећу на велико за-
дружни савез из укупне одређене марже коју овај 
у целости зарачунава на прописану јединствену про-
дајну цену произвођача. 

XXI 
Кад произвођач продаје сопствене производе са 

нижим једине 1веним продајним ценама произвођача 
у својим продавницана на мало, онда има право на 
прописану нижу дедине!вену -продајну цену произ-
вођача да за ра чун а укупну односно заједничку од-
ређену маржу и зависне трошкове *у смислу овог 
решења. 

Кад трговачко предузеће на велико предаје у 
сопственим продавницава на мало производе са ни-
жим јединственим продајним цепала произвођача* 
ол да има'право на прописану нижу јвдааотлну про-
д а д у цену орешавођ^ча да з а р а з н а укуцан,у односно 
заједничку ®д$геђ,ену маржу и а&шше трошкове у 
•сшгглу ©вог решења. 
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XXII 
Производе са нижим јединственим продајним це-

нама произвођача произвођача предузећа испору-
чују франко вагон, шлеп или брод истоварив ста-
зице ку!п(ца. Све трошкова до и сто в ари е станице 
купца (подвоз, осигурање, губитке на роби, прето-
вар када се роба превози нормалним и уским коло-
секом или железницом и бродом и 'сл.) сноси* про из-
вођачко предузеће. 

У .случају када се купац налази У истом месту 
у коме се налази (произвођачу предузеће, или им 
je стет ов а ри а станица заједничка, онда произвођач ко 
предузеће испоручује наведене производе 'франко 
своје стовариште. 

Производе за које су прописане једин-ствене 
продајне цене произвођача трговачка прдеузећа на 
велико испоручују франко' своје стовариште. 

Као основица за рачуна®ање маржи* које при-
падају трговачком предузећу на велико, задружним 
кавезима или трговачким предузећима на мало У 
смислу овог решења, служи увек прописана с;шка 
јединствена продајна цена произвођача. 

XXIИ • 
Произвођача предузећа при продали производа 

са нижим јединственим ценама произвођача форми-
рају своју .продајну це1ну иа следећи начин: 

1) Трговачком -предузећу на велико и задружним 
савезима продаваће наведене производе но пропи-
саној нижој јединствен ој продајној цени произво-
ђача, без зарачунава«^ икакве марже. 

По прописаној НИЖОЈ јединствено ј продајној 
цени -произвођача продаваће трговачким .предузе-
ћима на мало када ове набављају непосредно од 
њих производе за које је у тач. I овог решења од-
ређена заједничка маржа. 

2) Ако 'наведене производе продају непосредно 
трговачким предузећима на мало v смислу ста?а 2 
тач. XV.il и купцима у смислу стаза 1 тачке XVIII 
п т при испорукама из тачке XIX овог решења, 
онда ће на прописану r-хту јединствену продајну 
дену произвођача за.р стушти део марже који им 
,у смислу тих прописа припада. 

XXIV 
Трговачка предузећа на велико при продаји 

производа са- ниж^м Јединственим продајним ценама 
произвођача са свога стоваришта формирају своју 
продајну цену ла следећи начин: 

На прописану нижу јединствену продајну цену 
произвођача »прво зарачунава ју маржу која им У 
том случају припада, а затим додају стварно пла-
ћене зависне трошкове (трошкове утовара, истова-
ра, и превоза .од истоварив станице до свога стова-
ришта). 

XXV 
Продавши на мало при продаји производа са 

ДШЖ1ИМ јединственим- продајним ценама произвођача 
'формирају своју продајну цену на следећи начин: 

1) Када набављају непосредно од произвођача 
производе за које је у тачки 1 овог решења одре-
ђена заједничка маржа* онда на прописану ш ж у 
јединствену продајну цену произвођача прво зара-
чунава ју одређену заједничку маржу, а затим дот 
дају стварно плаћене зависне трошкове (трошкови 
у г с - >а, истовара и превоза од истовари© станице 
до ' .»оѓа стоваришта). 

2) Када набављају робу непосредно од произ-
вођача у смислу ст. 2 и 3 та«. XVII овог решења, 
бнда^ на прописану нижу јединствену продајну цену 

произвођача прео з а р а ж а в а ј у маржу која им у 
смислу наведених прописа припада, а затим додају: 

а) разлику између прописане ниже јединствену 
продајне цене произвођача а- фактурисане продајне 
цене ^ркжз.вођа«**: »г лредузећа (нижа јединствена 
продајна цена- произвођача са маржом или делом 
одређене марже за трговачка предузећа на велико); 

б Стварно плаћене зависне трошкове. 
3) Када набављају робу од трговачког преду-* 

зећа на велсгко а ово им исту испоручује са свога 
стоваришта, онда на прописану нижу јединствену) 
продајну цену произвођача прво зарачунава^ мар-, 
жу која је одређена за; трговачка предузећа на мач 
ло, а затим додају: 

а) разлику између прописане ниже јединстве-
но продајне цене произвођача сг фактурисан про-
дајне цене трговачког предузећа на велико (нижа 
јединствена продајна цена произвођача маржа 
трговачког предузећа еа« велико + трошкови исто-
вара., утовара и превоза од истоварив станице до 
стоваришта трговачког предузећа на велико); 

б) стварно плаћене зависне трошкове (истовар, 
утовар, превоз и подвоз) од стоваришта трговачког 
предузећа на велико до свога стоваришта. 

4) Када набављају робу од да ован ког преду-
зећа) на велико, а ове им исту испоручује са 'стова-
ришта произвођача (транзитно) онда на прописану 
нижу јединствену продајну цену произвођача прво 
зарачунава^ маржу која им у тим случајевима при-
пада (тач. ХЈХ), а затим додају: 

а) разлику између прописане ниже јединстве-
но продајне цене произвођача и фактурисан е про-
дајне цене произвођачкс-г предузећа- (ниже једина 
ствене продајне це* е произвођача |4- део марже 
кој« произвођачу припада у смислу тач. XIX); 

*б) транзитну маржу која је одређена за трго-
вачко предузеће ата велико; и 

в) стварно пламене зависне трошкове од истовар-
ив станице до свог стоваришта. 

Заједнички прописи којп се односе на промет робе 
за коју су одређени рабати и на промет робе за 

коју су одређене марже 

XXVI 
За- промет између задружних савеза! и задруга, 

надлежни задружни органи донеће прописе У по-
гледу начина одређивања појасева допреме и места 
испоруке робе, кал и поделе одређених укупних ра-
бата и марже* између задружних савеза и задруга. 

XXVLI 
Орописи о одобравању рабата и зарачунава«^, 

маржи, који су овим решењем предвиђени за трго* 
вачка предузећа на мало, важе и* за задруге уко-
лико исте набављају робу непосредно од про изво-
ђ а ч ог предузећа односио трговачког предузећа на 
велико без учешћа задружних »савеза.. 

XXVIII 
Као произвођачу предузећа у смислу »прописа 

овог решења подразумевају се како фабрике тако 
и индустриска стоваришта (баве) према томе одакле 
се врши испорука робе купцима. 

XXIX 
Одређени рабати за трговачка предузећа! на! ве> 

лико или део тих рабата, који остају поризвођачшм 
предузећима у смислу тач. IX, XI и ХП, као и марже 
које произвођачу предузећа зарачунавају у смислу, 
тач. XVII, ХУШ и XIX^ овог -редења* употребиће 
дроизвођачка! предузећа У смислу посебних п£оп« 
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XXX 
Трговачка feta тљн&осу дужна "да из 

примљених рабата * и зарачушпих маржи одводе: 
1) име1 доприноса v за амортизацију — — 
2) на име доприноса' за фонд за' раадшб ли-
б и ј у ~ • 0,40% 

на име доприноса за фонд руководства 0,30% 
4) -на име доприноса за »подизање кадрова 0,40% 

1 Остатак рабата' ода еш о маржи трговачка пре-
дузећа-ка* велико употребиће за покриће трошкова 
(набавке и продаје. 

Трговачка -предузећа на велико чије су пословне 
просторије У ' целосни" или делимично смештене у 
сопственим зградама порад доприноса из предњег 
става,' одвојиће још и на име доприноса за закуп-
нине пословних' просторија —' 0,40% 

XXXI 
Државна трговачку предузећа на мало су дужна 

да из примљених рабата и зарачу.нЕтих маржи од-
воје: 

~ ~1) н-а име доприноса з-* амортизацијо — 0,3% 
2) на име доприноса за фонд за рациона-

лизам*! ЈУ — — — 0,2% 
3) на име доприноса за фонд руководства 0,15% 
4) ста име доприноса за подизање кадрова 0,2% 
Остатак рабата односно маржи државна трго-

вачка 'предузећа на млло употребиће за покриће 
трошкова набаса е продаде 

Ддашио пргоаачко п р е д у г е на мало аде су 
послове просторија у целости или делимично сме-
штене у со1П"С1'ведаш зградама, поред доприноса из 
предњег ctasta, одао ји ке јо.ш и на »/.ме доприноса- за 
закупнине пословних просторија — — 0,2% 

ХХХ'1 
Код купци у смислу овог решења преузимају са 

стоваришта, произвођача било робу са ј еддаптнш*-
декада у • продам из мало, било р^бу са јединстве-
ним 1прод'ј1 им цепаш нфч>давођ,гча и прегазе је о 
овом трошку до своје истовари^ е ташне ида стова-
ришта, онда ЈС произвођача предузеће дужио да 
им одобри све ?рсшк<>ве у оном износу који би сам 
произвођач имао за ту испоруку да је исту извршио 
фрш-ко в ат шлеп т и брод истовара е станице 
купца. 

.Пропис из предњег егава со не односи на случај 
кадз се купац налази у мл-гту у коме се налази про-
изеођ:чко предузеће или им ЈС истовареа стзница 
заједничка 

Ако продавац на мало преузима са стоваришта 
трговачког предузећа на велике робу са једшстве-
ксгм ценама у продаји на мало и превози је о свода 
трошку до своје истоогрне пунине или стоваришта, 
онда је трговачко предузеће на водимо дужно да 
му одобри с-Bfc трошкове у оном износу које би са-

tMO трговачко предузеће на велико имало за ту ис-
поруку да јс мету извршило франко вагон, шлеп 
или брод истањене супице купца. Изузетак од 
овога је у случају када се тр! отачко предузеће на 
мало налази v истом месту у коме се долази и трго-

предузеће иа велико или им је ест.о®дриа ста-
шшз заједничка. 

XXXIII 
За производе, односно груне ,производа из 

тач. I овог решења ЧИЈИ су укујеш рабатот односно' 
марже подељени иа рабат с ш ш а т џ ж у &а трго-
вачка предузећа иа велико и ра&ат односно маржу 
за едгхшачка (предузећа на мало дозвољава се уче-
шће ' у гдемету' ш^вттвЏвчг до потрошача нај-

више д©а посредника: трговачко предузеће на вет-
ка и тегове чко предузеће иа мало. Ади, Шо се у 
промету изузетао пој.ѕв1е д&а трговачка адеддаћа 
ка велико и -трговачка предузећа на мада, сшДа <жи 
не меѓу сн ако посебно да корист^ одобрени рлблт 
у целости W I O - C H O да за^чупавају одређену маржу 
•која им припада, већ одобрени рабат односно мар-
жу Koja им припада имају у там року међусобно да 
•поделе на тај нап,и што ће сваком припасти сраз-
меран део рабата одиооно марже пре:ма учињеним 
трошковима 

Ако се у смислу предњег става у промету по-
јаве трговачко'предузеће на велико и задружни са-
вез онда сваком од њих пиштала половна одређе-
ног рабата одношено марже. Трговачко предузеће на 
велико у том случају ако су у*. питању производи 
са јединственим ценама« у продаји иа мало одобрава 
•задружном савезу и просечни ! додатак за појасеве 
допреме. 

Кад тр.гсв?ч&л; предузеће на медико испоручује 
робу са једак ст еар им ценама у .продај« на мшо, по 
налогу задружног савеза, непосредно мешаа задру-
зи, онда трговачком предузећу на'велико припада 
70% одређеног рабата зл ТРЈОВАЧ-КО зр.едуз?еће на 
велико. Остатак рабата, за трговачко предузеће на 
велико сразмерно се дели између задружног с-в:за 
и месиле задруге. 

Кад трговачко предузеће иа велико ИСПОРУЧУЈЕ 
робу са јединственим продајним ценама произво-
ђача ©о налогу задружног савеза непосредно месној 
задрузи, он-да грго^ѕчко предузеле нз селско има 
право да зарачу^а само 7#% одређене марже тр-
говачко предузеће на велико, Остатак марже за тр-
говачко ирдеуз«ће иса велик« сразмерно се х р т из-
међу задружног савеза м ј е с н е задруге. 

XXXIV 
Производи односно групе производа за које је 

у тач. I овог решења одређен заједнички рабат од-
носно заједадака м&џша ОДУ по С®ФВЈШУ непосредно 
од произвођача т^згаае-чуом пдеед̂ ЗЈб&у ша маљо. Али, 
ако изузетно ова ро»&а иде страк© трг($шш£ог м е -
дузе ћа на -В^ЛРКО и пре-^о •леодтшзг предузећа и а 
мало, онда трговачко и предузећу т житко шршада 
25% одаеЈ^шФг рабата одново »-"»рже. 

ХШУ 
Квантитативни пријем Еобе са j ед шет® ен им це-

нама врш»/г се на истовари ој станици кузда, а квали-
тативни ша стоваришту купца уз примену Пр заид -
ника о з2дсл>учвању уговора- о п р о д а ј и куповини 
робе („Службени лист ФНРЈ" број 11/47) у п о г л е д у 
осталих принципа о квантитативном и квалитативно:.! 
пријему робе 

Кад купци у смислу овог решења преузимају 
робу са стварлшта. произвођача, односно трговачког 
•предузећа на- велико, квантитативни и квалитативна 
пријем робе врши се на стоваришту произвођача, 
односно стоваришту трговачког предузећа на ве-
шта о. 

Посебним прописима одредиће се у којим слу-
чајевима« и код које робе квантитативни и квалита-
тивни пријем робе може се вршити на другом месту. 

XXXVI 
Трошак повратка и амартшаодАа тф зи шор тае 

(круме) задишеше ноја се према ШШШШа има 
вдаатиад произвођачу ш тер^т 

ШШЋ 

wmumakam ш wsw&mm м ш ^ а т 
т т т . мара, да т т о а ш т т п т т т ѕ т т т љ 
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и да садржи све елементе из којих може да се виде 
квантдтативне и квалитаиивие ознаке робе, врста 
целе, (прописане јед инога ек е цене, в е летина одобре-
ног рабата, односио заразната маржа и слично. 

XXXVIII 
Ако је за поједине производе из тач. I овог ре-

шења прописана привремено јединствена продаји 
цена произвођача франко утоварено у вагон меси-
произвођача, онда за те производе не важе проти < 
тач. XIV"ста® 1, XXII став 1, XXV, XXVI, XXXII ос. 
решења«. За« те производе важе следећи прописи: 

а) произвођачу предузећа испоручују - наве-
дене производе франко утоварено у вагон, шлеп 
или брод своје утоварне станице; 
! б) квантитативни пријем робе врши се на уто-
варној станици »а квалитативни на стоваришту купца; 

в) трошкове од утоварне станице произвођача 
до нетварне станице купца сноси купац и зарачу-
нава их у продајну цену; 

г) купац зарачунава своју одређену маржу на 
прописану јединствену продајну цену произвођача 
франко уговорено у ватон, шлеп или брод утоварне 
станице. 

Остали прописи овог решења важе у овом слу-
чају са разликом што се као јединствена продајна 
цена произвођача франко вагон, шлеп или брод ис-
товарив сташше купца узима у о|б1зир јединствена 
продајна- цена произвођача франко утоварено у 
вагон, шлеп или брод утоварне •станице места про-
извођача. 

XXXIX 
У року од 30 дана по објављивању овог решења 

дирекције Министарства- тешке индустрије ФНРЈ « 
Министарства лаке индустрије ФНРЈ, дужне су да 
израде спискове својих производа у којима« ће тачно 
одредити минималне количине за испоруку, трговач-
ким предузећима на мало како непосредно из фа-
брика тако и из фабричких стоваришта (база). Ове 
спискове објавиће шир ед наведена министарства у 
сагласности са Минует ар ств ом трговине и" снабде-
вања ФНРЈ. По објављивању ових спискова пре-
стаће да важи Правилник о минималним количинама 
робе које се испоручују директно из произвођачких 
предузећа (.,Службена шет ФНРЈ" број 109 од 24 
децембра 1947 године). 

До об-кародовања спискова из предњег става 
©зжиће гл даље прописи правилника »поменутог у 
предњем ставу. 

XL 
Прописи овога решења неће се примењивати на 

•спс испоруке које су зећ обрачунате по досадаш-
њим прописима 

XLI 
У Ово решење ступа иа снагу даном објављивање 

у\Службеком листу Федеративен е Народне Републи-
ке Југослав«^" а примењив аћ е се од 1 јула 1948 
године, кога дана престају да важе прописа® Решења 

. Ирепседаика Савезне планске комисије о р а б е д т а 
"tei маржама („Службена' саопштења Савезног уреда 
(за! цене" бр. 8—9 од 28 фебруара 1947 године); из-
мене и допуне тих решења*-' кад и прописи Уиутста* 
tea о начину одобравања рабата и зарачунава«^ 

'маржи од страше одређених стоваришта (база). 
(„Службени лист ФНРЈ" број 17/48). 

Бр. 121215 
8 јула '1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 
Сагласан, 

Претседник Привредног савета 
Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

516. 

На основу чл. 14 Уредбе о трошковима државних 
трговачких предузећа, а по претходном мишљењу 
Централног одбора Јединствених синдиката Југослав 
вије, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСТОЈКА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ 
ДОПРИНОСА ЗА ФОНД РУКОВОДСТВА ДРЖАВ* 

НИХ ТРГОВАЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

I. — Одређују се следећи постоли за обрачуна-
ва«^ доприноса за фонд руководства државних трго-
вачких предузећа: 

1) за промет са производима који се продају по 
нижим јединственим ценама, као и да промет са про-
изводим за које нису одређене једанствене цене: 

•а) за државна трговачка предузећа на ве-
лико — — — — — — — 0,030% 

б) за државна- трговачка предузећа на 
мало — — — — — — — — — 0,150% 

&) за промет са производима који се продају по 
вишим јединственим (комерцијалним) ценама: 

а) за државна трговачка прдузећа на ве-
лико — — — — — — — — — 

б) за државна трговачка предузећа на 
мало 0,040%' 

Ови постоци обрачунаваће се од промета пре-
дузећа. 

ц _ Одређени постоци у претходној тачки важе 
за све групе производа, е тим да се исти могу снизити 
у смислу чл. 14 Уредбе о трошковима државних трго-
вачких предузећа. 

МЈ. — Ово решење ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославија, а п р и м е њ и в а се од 1 јану-
ара 1948 године. 

Ступањем на снагу овог решења, престају да важе 
прописи Решења о максималном доприносу за фонд 
руководства државних трговачких предузећа на ве-
лико si на мало и постотку добити за 1948 годину, 
које -ће предузеће уплаћивати у фонд руководства 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 3/47). 

Бр. 12219 
8 јула 1948 године 

Београд ^ 
Министар трговине ји снабдевања. 

Јаков Блажевић, с. р, 
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517. 
• На основу, чл. 5 Уредбе о трошковима државних 

трговачких 'предузећа, доносим 

Р Е Ш Е Ш Е 

Q ОДРЕЂИВАЊУ ПОСТОТНА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ 
ДОПРИНОСА ЗА ЗАКУПНИНЕ ПОСЛОВНИХ ПРО-
СТОРИЈА ДРЖАВНИХ ТРГОВАЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

I. — Државна трговачка предузећа чије су по-
словне (Просторије у целости или делимично смештене • 
•у сопственим зградама!, врше амортизации тих зграда 
из износа који се дебију обрачуном постотака одре-
ђених, у тач. 2 од промета предузећа, 

Начин коришћења као и подела ових износа про-
писани су Решењем Министра финансија ФНРЈ о 
постотку доприноса« за <амортизацију основних сред-
става (инвентара, уређаја" и превозних средстава) др-
жавних тргова(чких предузећа. 

II. — Одређују се следећи постоци за обрачуна-
вање доприноса за закупнине пословних просторија 
државних трговачких предузећа: 

1) за промет са производима који се продају по 
нижим јединственим ценама, као и за промет са про-
изводима за које нису одређене јединствене цене: 
а) за државна трговачка предузећа на велико 0,04% 
б) за државна-трговачка предузећа на мало 0,20% 

2) за промет са производима који се продају по 
вишим јединственим (комерцијалним) ценама: 
а) за државна трговачка предузећа на велико 0,0Ј% 
б) за државна трговачка предузећа на мало 0,05% 

. Д р ж а т а трговачка предузећа чије су пословне 
просторије у целости смештене у туђим зградама не 
врше обрачун доприноса за закупнине пословних про-
сторија, 

ЈОД. -г- Ово решење ступа на снагу дѕном објав-
љиван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије", а примењиваће се од 1 јану-
ара 1948 године. 

Бр. 12217 
8 јула 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

518. 

На основу чл. 2 Уредбе о ценама пољопривред-
них производа у слободној продаји, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

6 ОДРЕЂИВАЊУ СРАЗМЕРНОГ ОДНОСА (РА-
ЧУНСКОГ ФАКТОРА) ЗА МЛЕЧНЕ ПРОИЗВОДЕ, 

ПОВРЋЕ И ВОЋЕ 

' Сразмерни однос (рачунски фактор), на основу 
кога ће се то чл. 3 Уредбе о ценама пољопривред-
них производа у слободној продаји одређивати нај-
више цене, одређује се на 2—3>5 (два до три и по) 
за следеће пољпривредне производе: п#ер-(маслац); 
ситан посан сир х(крављи); кајмак (млад и стари); 
беди оир (млади и стари) пуномасни и полумастан; 
тиквице; купус; кељ; парадајз; краставци; кајсије 

(обичне и племените); крушке (сорта« и стоне обич-
не); јабуке-летње; шљиве (свеже). 

2) Ово решење ступа одмах на снагу. 

Бр. 12.742 
15 јула 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић1, с. р. 

519. 

. ' Н а основу члана 4 Закона о поштанско-телеграф-
ско-телефонс^м таксама („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 81/46 и бр. 106/46) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ЕМИСИЈЕ ПРИГОДНИХ 
ПОШТАНСКИХ МАРАКА У СПОМЕН ЛОВРЕНЦА 

КОШИРА 

На дан 21 августа 194Ѕ године у спомен Ловрен-
ца Кошира Словенца идејног творца поштанске мар-
ке, пустиће се у течај: 

1) Емисија пригодних франко марака без вишка, 
и то: 

з) од 3.— динара црвено-ружичасте боје; 
• б) од 5,— динара плаво-зелене боје;-

в) од 10.— динара оранж боје; и 
г) од 12.— динара зелено-жуте боје. 

Слика на овим маркама приказује лик Кошира. 
2) Емисија пригодните авионских марака без ви-

шка, и то: 
од 15.— динара кармин-смеђе боје. 

Слика на овим маркама приказује лево, лик 
Кошира, десно, кућу где ie рођен а изнад ње је 
авион. Поред марке остављено је празно поље на 
коме је исписана легенда о Кошару на нашем и 
француском језику. 

Марке ће се пустити у течај и продаваће се 
само код већих пошта у земљи од 21 августа до 20 
октобра 1948 године закључно а за франкирање по-
шиљака важиће још да.20 новембра 1948 године за-
кључно. 

Бр. 5321 
13 јула 1948 године 

Београд 
Министар пошта, 

др Заим Шарац, с. р. 

. И С П Р А В К А 
ПОСЛОВНИКА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУП-

ШТИНЕ ФНРЈ 

. У чл. 9, ставу другом, првом реду, стоји: „Најпре 
се бира само претседник а треба: „Најпре 
се бира претседник 

У чл. 80 исрао је цео трећи ред који гласи: 
„лучити да се овакав предлог упути нарочитом од-". 

Из Секретаријата Већа народа Народне скуп-
штине ФНРЈ. 26 јуна 1948 године. 
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УКАЗИ 
На основу члана 41 и Закона о служби у Ју-

гословенско ј армији, а на предлог Врховног коман-
данта оружните снага ФНРЈ, Президијум Народи'© 
скугсгшткно Федератибне Народне Републике Југослав 
вије 

р е ш и о ј е 
да се унапреде у чин генерал-мајора: 

пуковник Б у « « Ф, Виктор, пуковник Попивода 
С. Перо, пуковник Боловић Л. Вујадин, пуковник 
Смирио© Ф. Владимир, пуковник Ста,ите Ф. Петар, 
пуковник Шиљеговић С. Милош и пуковник Танаско-
вић Б. Рајко. 

У. бр. 1104 
16 јула 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федералне Народне Републике Југославија 

Секрет гр, Претседник, . 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративна Народне 

Републике Југославије -
на основу члан*. 2 Закона о орденима и меда-

љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ 

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

довању, осведочени рад на остварењу братства и 
јединства међу 'нашим народима ег стечене заслуге 
за изрод у току народноослободилаЧке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
лотпуков^ици: Јовановић Драгољуба Бранивој 

и Петровић Јованз Илија; 
мајори: Адамовић Саве Стево, Маричић Свете 

Радосав и Златар Петра Стјепан. 
капетани: Будимир. Петра Мићо, Бутуровић 

Ибрахима Саид, Грбић 'Бурана Спасоје, Милетић 
Бранка Тихомир, Мрђа Петра Љубомир, Рогановић 
Крсте Гојко, Раилић Милорада Радослав, Шкрбец 
Франца Милан и Шево Саве Јово; 

поручници: Блануша Ђуре Јово, Брешковић Анте 
Душан, Вуковић Николе Михаило, Вујошевић Тодо-
ра Митар, Вучковић Лазе Марко, Гњатић Петра 
Страхиња, Граовац Јове Милан, Ђукић Боже Ради-
вој, Ђорђевски Аризона Мане, Јуришић В а,се Ни-
кола, Ловре Остоје Саво, Марковић Драгана Стево, 
Михајловић Станка Јеремија, Пећанац Пере Перо, 
Стојаковић Или]е Ђорђе, Станић Милана Др'аго, Ро-
мановић Светолика Слободан, Танкосић Марка Урош, 
Фабијанчић Фабијана Иван, Хаџијовановић Лазара 
Илија, Цвитковић Николе Илија, Чановић Ђулка Иво 
и Шерета Анте Анто; 

поппоручници: Билаковић Стојан, Бјелајац Сто-
јана Саво, Бућан Марка Драган, Егелић Николе Бо-

шко, Иванишевић Ђуре Станко, Милић .Милана) Бран-
ко, Рајишић Петра Милутин и Ромић Лазара Здравио; 

1 заставници: Блајинић Драгутина Савка- Ђаковић 
Модеста 'Неђо 1 и" Лукић Симеуна-Драгољуб, 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕМ: . 
мајори: Бајић Пе!ра Миле, Влаховић Милије 

Милош, Вученовић Петра- Ђуро, Грбовић Миће Кра-
јимир, Ђаковић Миле Никола, Јапунџа Симе Николу 
Каран Ђорђа ДуШа*£ Кулашиновић Петра Војислав, 
Милтеновић Луке Јово,- Маричић Светомира Радосав, 
Перуновић Голуба1 Благоје, Перичић Ђорђа Живан, 
Секулић Марка Радојица, Томић Јована? Милорад, 
Церовић Радивоја Јован, Шевић Николе Љубомир 
и Јанковић Мила Вељко; 

капетан«*: Вереница Миљка Бранко, Будимир 
Петра Мићо, Борота Стевана Адам, Вујић Михајла 
Славко, Вранић Милана Јово, Вујтић Мерка Лука, 
Гојнић Душана Урош, Грбић Ђукана Спасоје, Докић 
Алексе Стево, Ђукић Петра Спасо, Ђукић Илије Сто-
јан, Ивић Пантелије Мерко, Јањетовић Миће Михај-
ло, Јовановић Ђуре Никол.*, 1 Јовичић Боже Перо, 
Ксњевода Ивана Марко, Лемић Обрада Ђуро, Миај-
ле* ић Крсте Момир, Мандић Илије Лука, Ожеговић 
Пепе' Лезар, П е т р о в Богомира Драгољуб, Попадић 
Петоз Симо, Поњевић Милена Станко, Поповић Ђу-
ре Лазо, Пекић Боже Спкго, Петковић Милана,Слав-
ко, Половић Петра Милош, Продица- Илије Остоја, 
Рујешћ Пепе Лука Редошевил Саве Драган Регис-
тар Ивана Војислав, Стапо1ет-ић Ђорђа Живко, Су-
шница Ђуре Лазар и Шкропи Фрпчца Милан; 

поручници: Ајдуковић Николе Душен, Бурсаћ 
Миле Ђуро, Бајић Остоје Д п с . Буза цг-ја Петра Зла-
тибор, Богдановић Лазе Љубомир, Бикић Павла Пе-
тар, Бероња Стеве Давид, Сукв-а Николе Бошко, 
Војиновић Стозана Илија, Габрић Ђуре Марко, Гња-
тић Петра Страхиња, Ђукић*Боже Радивоје, Ђена-
дија Баде Љубан, Ђорђевом Аритона Мане, Ђуоиа 
Панте Бошко, Ђукић Илије Илс-гја, Бањац Мнрка Ми-
ливоје, Ерцег Николе Давид, Жугић Василија Војина, 
Зрнић Михајла Богољуб, Јокић Јеврема Ратом«-*), 
Јерковић Пере Ђуро, Јерковић Даќе Илије, Ковачић 
Маријана Рикардо, Ковачевић Мцрка Богдан, Кукол* 
Дамјана Борко, Кунст Фрање Фрењо, Лазић Обрада 
Стеван, Лотиња Раде Милан, Љубоја Лазара Лазер, 
Љој|/гћ Глиге-Гојко, Мартиновић Ђуре Димитрије, 
Минић Љубана Илија, Мзлбашић Мила М а р к о н и -
кул а ндр а Симе Драго, Нинковић. Буде Саво, И к о -
диновић Пере Лук сн, Пенга Петра Јоа*д, Пејчин Миле 
Ђорђе, Поточник Антон i Јанез, Радаковић Милана 
Славко, Радић Раде Симо, Роквић Остоје Љубомир, 
Радојевић Божин Бошко, Радуловић Милоша Мили-
воје, Предојевић Стојана Тодор, Перин' Ђуре Лука, 
Станишић Митра Славко, Стојадииовић Крсте Бојко, 
Сушац „.Стјепана Иван, Соломун Остоје Драго, Сер-
даревић Раде Мгслс, Секулић Јанка Илија, Стојано-
вић Нике Жизко, Стаменковић Милоша Миодраг, 
Стошић Драгутина Радојло, Тршић Јована Ђуро. 
Тишма Васе Петар, Т т , Дм«гтра Драгутин, Цоного-
рац Илије Лука, Чанковић Миљ-а Миља, Чзра-ковац 
Раде Рајко, ХаџиомеровићМухамеда Фејсин, 1Чк?н-
дрић Павла Бошко, Шимац Петра Иво и Штрбац 
Николе Мирко; 

потпоручници Антоновић Јове Лезо, Балта Јо-
вана Душен, Богуновић Ивгна Матија, Билођеркћ 
Ду је Недељко, Бубоњић Душана Новак, Буковац 
Илије Стево, Гламочанин Светозара Обрад, Бзбић 
Стевана Стеван, Грба Стална МкГлош, Гвозденац Ва-
се Петар, Ганић Стојана Душан, Дракулић Дана Гој-
ко, Ђенадија Марка Милан, Дивац Раде Јован, До-
рац Станише Радомир, Жигић Ђуре Ђорђе, Завиша 
Бошка«а Милкан, Кнежевић Пере Милан, Кнежевић 
Илије Блажо, Крстановић .Јакова Мирко. Кравић 
Петра Душан, Котур Остоје Душен,.Крунић Тодора 
Петар, Калаба Спасоја. Спасоје, Кочар Голуба Илија, 
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Ковачевић Миди Драган, Комадина Петра Миле, Ла-
заревић Милоша Ђоко,* Латиновић Пере "Бура, Мач-
кић Косте Велимир, Мијатовић Мила Милан, Мило-

^шевић Мате Андрија, Мијатовић Стеве Јово, Мал-
баша Милана Микан, Миленковић Мила Добривоје, 
Макевић Саве Рајко, Милаковић Николе Милош, 
Милошевић Мила Љубан, Мишљеновић Милоша 
Стево, Пиљагић Ристг Славко, ПеДО Јована Рајко, 
Прошић ЈованаИлија, Поповић Милоша Вукојица, 
Петровић Ре тр а Владимир, Рељанозић Герас™ а 
Урош, Родић Симе Јела, Станаревић Саве Радо, 
Скоетљак Симе Јово, Свитлица Стенка Цвијо, Скакић 
Стојана Дане, Срећкоедгћ Радојице Живко, Стијак 
Стеве Миле, Совић Раде Илија, Старчевић Мила Ра-
доје, Тркуља Мила Саван, Ћазић Рада Миле, Црно-
горац Јефте Бранко, Шкорић Илије Стјепан, Балаћ 
Мије Васо, Бубовић Васкрсија Пт*еар, Бањац Раде 
Зора, Бошковић Амана Душан, Бундало Јанка Ко-
виљка, Вукобрат Ђурђа Јово, Вујичић Манета Ду-

- шанка, Вуковљак Јове Петар, Дедић Мехмеда Му-
хамед, Иванишевић Милана Никола, Иванић Ђуре 
Станко, Јелача Давида Љубица,-Колунџић Михајла 
Никола, Милисав Милоша Стана, Микелић Остоје 
Лука, Новаковић Јована Коста, Јузбашић Тоне Ђуро, 
Николић Радоја Радомир, Пилиповић Илије Божо, 
Предојевић .јанка Милан, Проле Јове Максим, Ра-
шић Ђуре Мирко, Срећа Љубомира Светомир, Са-
бљић Стевана Марица, Рељић Илије Душан, Ојданић' 
Радосава Милисав, Пешић Ђуре Крсто, Тривуновић 
Боже Милан, Чубрило Боже Илија, Шушља Крсте 
Милан, Јаковљевић Ђуре Мићо и Попивода Лазар; 

. ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНКЕ ЗВЕЗДЕ ЈП РЕДА: 
мајори: Кокар Милуна Живота, Лацмановић Јер-

ка Фрањо и Јокановић Милоша Миљан; 
капетани: Бешић Анте Јосип, Дошла Мије Јосип, 

Ђукић Гојка Славко, Лаловић Милисава Радомир, 
Наранџић Петра М^лан, Омић Михајла Данило, По-
повић Дане Новица, Пешић Радивоја Радисав и 
Сарић Неше Миливоје; 

поручници: ' Арнаутовић Николе Ђуро, Бабић 
Марка Славко, Бероња Николе Никола, Богдановић 
Милорада Витомир, Дивјак'Миладина Петар, Дошен 
Николе Миланко, Грбић Николе Душан, Ђоковић 
Благоја Душан, Ђурић Јове Бранко, Жижић Пери-
ше Станко, Зорић Томе Милгн, Костић Ранђела Ми-
лан, Лукаја Стевана Јован, Лекић Средоја Периша, 
Латес Драгише Метле, Љуштила Стеве Миле, "Љујић 
Павла Драгољуб, Марковић Драгана Стево, Матић 
Радивоја Јован, Медић Дане Бранко, Миковић Ми-
лована Јовица, Матић Николе Милан, Марјановић 
Васе Илија, Перовић Новице B'aco, Пашић Лазе Ми-
лан, Пуцар Николе Миле, Пашић Ђуре Саво, Прошић 
Мила Ђуро, Радуловић Николе Милош, Рељаиовић 
Ђока Рајко, Радловић Николе Стеван, Сладојевић 
Стенка Петар, Стојаковић Гавре Михајло, Суша 
Луке Томо, Станић Илије Перо, Јанковић Марка 
Урош, Тодорић Крсте* Јово, Урошевић Новака Дра-
гољуб, Шеховић Мухе Мехмед, Шиниковић Ђорђа 
Младен, Штрбац Триве Ђуро и Црногорац Школе 
Илија-; 

потпоручник: Ђумић Мила Видосав, Каурин 
Тривуна Илија, Новаковић Стевана Војислав-и Цвје-
тић Блаже Радоје. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД 1П РЕДА: 
пуковник 'Јовановић Аристида др Јездимир; 

- ношу ковници: Крстић Николе Бранислав, Пави-
чевић Петра Ненад и Ценић Петра Драгољуб; 

мајори: Братуш Франца Карло, Живановић Вла-
димира Славољуб, Илић Милана Идаија, Јеремић Ми-
лића Радета, Калуђер ов ић Јоке Илија, Мартиновић1 

Ѕ8&»Јајла Т<?мо» Николић Спасоја Василија«, Половић1 

Димитрија Ђорђе, Радак Светислава Радослав и Ну« 
бровић Јована Милорад; 

капетани: Аџић Гавре Војислав, Божвгћ Бранка! 
Михајло, Грбовић Милана Александар, Дервишевић1 

Мустафе Мухамед, Димитријевић Р. Методије, Ђу-« 
рић Васе Адам, Јовановић Велимира Боривоје, Кар-!' 
чић Алексе Милорад, Курта Шиме ~ Иван, Лончар!' 
Стојана Симо, Мартиновић Вида Владимир, Минић 
Ђурђа Максим, Рафајловић Милована Предраг, Ста-
меновић Косте Милоган, Хаџи-Нешић Петра Марко;-
Ађемовић Јеротија Михајло, Азањац Драгољуба Ра* 
дојко, Блажевић Филипа Вилим, Бартоловић Стева-'ј 
иа Јосип, Булатовић Богдана Јован, Бошковић Ми-; 
лутин-а Војин, Божовић Милана Илија, Божић Мар*! 
ка Милош, Величковић Николе Петроније, ВоркапићЈ 
Илије Никола, Вукићевић Радоша Михајло, Вељков; 
вић Милорада Радомир, Галечић Милорада Мирко,! 
Гавран-Капетановић Ђеашгл, Драгомановиќ Карла!' 
Станко,- Грдинић Лазе Милгн, Гоговић Игњата Ду- " 
шаи, Дундовић Николе Јо^ип, Зорић Лазара Драго-
љуб, Јовановић Павла Бранко и Јакшић Јована 
Душан; 

поручници: Јовановић Јоце Светке, Кух Хинка! 
Звонимир, Корач Васе Драгутин, Марковић Милана!] 
Златибор, Косановић Стевана Миливоје, Лебл Коро-* 
мана Стеван, Милановић Војислава Слободан, Манић'; 
Петра Ћирило, Нечовски Панчев Киро, Калић Ca'-i 
лиха С а м х , Пријовић Јовама Александар, Плацерја-! 
на Виктора Станко, Петровић Милорада Милутин,'1 

Пишкорец Стјепана Лука, Пејковић Петра Боро,1 

. Павићевић Мирка Радосав, Радокић Метра Симо; 
Ромшсјуков Трофима В^свелод, Ристић Ђорђа Алек-i 
сандар, Спасојевић Лазара Доброслав, Стергар Фра!-! 
ње Адријан, Стефановић Радована Жарко, Стани-' 
шљевић Стојана Момчило, Стојковић Владислава! 
Маринко, Стојановић Димитрија Властимир, Стојнић' 
Доброслава Владимир, Паиајотовић Јована Алексана, 
дар, Тодоровски Тодора Борис, Трикић Лазара Ми-;' 
лан, Хаци антониј евић Димитрија Томо, Чепанчић' 
Живана Гаврило, Чомагић Владимира- Милош и Ше-Ј 
бек Велимира Душан; j 

потпоручник: Булат Петра Душан, Булајић' Ва* 
силија Љубомир, Бранковић Панте Сава1, Вељковић1 

Милорада Драган, Васић Димитрија Виден, Вукоје*: 
виК, Мирка Војислав, Борих Фрање Винко, Дураниќ' 
Андрије Ђорђе, Ђукановић Вука Лука, Зиндовић Са-;: 
ве Ново, Ивановић Николе Ладислав, Јовановић' 
Стјепана Никола, Колар Стјепана -Мирко, Лабуниста|| 
Венула Кадро, Лескур Лазара Илија, Меденица Вука!] 
Бранко, Медвед Јожефа Јано, Мор Драгутина 
тутин, Мливо Дахир-а Узеир, Петаковић Антона. ШЈ , 
кола-, Радисазљвеић Вучка Макарије, Рапајић Мзд# 
Вајо, Петковић Живојина Миодраг, Стевановић Јо^ 
ван-а Градимир, Ћетковић Ђорђа Вуксан, Чубрила 
вић Веда Стево и Шћекић Милована Милисав; ј 

заставници: Антош Фрање Јосип, Алексић Ми* 
хајда Љубомир, Арсеновић Љубомира- Живорад',; 
Божовић Ђорђа! Станка, Бечејске Ар и т а Драгољуб/ 
Банићевић Видака Милутин, Беочаниаг Чедомира! 
Миломир, Божиновски Крсте Стојан, Арсић Радоја! 
Миладин, Врдољачић Петра ЈБубо, Вукосављевић! 
Саве Витомир, Бежић Мухарема Ћамил, Глишић! 
Николе Живан, Даниловић Николе Марко, Драшко*! 
вић Милана Вељко, Ђорђевић Михајла Саво, ЂукиЈјј 
Драгише Вукман, Ђуричић Жарка« Ђорђе, Јакши!)! 
Николе Митар, Јакшић Ђуре Душан, Јовановић Ду;^ 
шана Митар, Јокигћ Петра Драго, Калаба Васе Ста-]' 
со, К о м а т о в и ћ Богдана Чедомир, Кецман Вида! 
Марко, Крстић Милоша Драгутин, Косовац Манета 
'Душан, Кријешталац Ћулав.а Хамдија, Лаковић Јов^ј 

-Штован, Лончар Бранка Милан, Личана Ђуре Јовану* 
Лончар Ђуре Никола,Љељак Живана Смајо, Мими® 
Ђуре Димитрије, Милић Драгутина Саво, Миљановић*: 
'Јована Лазар, Мишковић Бранка Живојин, Маричић, 
Светрзар-а Александар, Миновски Илафијада Knp.ifrf, 
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Мијушковић Раде Илија, Милојковић Јована Слобо-
дан, Митић Богдана Константин, Мочевић Петра 
Александар, Мунћанов Владимира Миленко, Марин-
ковић Богољуба Србољуб, Мартиновић Мила Бран-
ко, Милошевић Николе Лука, Нарад Валентина Ва-
лентин, Сташевић Михајла Петар, Перуничић Мило-
јице Радивоје, Петкорић Милана Радмило, Петро-
вић Милорада Витомир, Павличић Милутина Вели« 
мир, Радоман Марка Блажо, Суботић Николе Чедо, 
Степановски Владе Петар, Стамболић Вучића Милан, 
Торбић Ђуре Саво, Тошић Димитрија Иван, Тошко-
вић Милована Бранко, Зеремски Благоја Спасоје, 
Цаковски Петра Блажо, Чарапић Милоша Пуниша, 
Шута Алија Паша, Цветковић Саве Драгоје,* Мила-
д и н о в ^ Драгутина Симо и Милутиновић Ивана 
Радоје; 

Ловренов Живка Бранко, Змијанац Ђуре Живко 
и Радуловић Илије Петар. 

Бр. 592 
1 новембра* 1947 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић,, с. р. 
. Претседник, 

др И. Рибар"; с. р. 

. ПОЗИЦИЈУ!* 

Народне скупштине Федеративна Народне 
Републике Југослав*^ 

на основу члана- 2 Закона о орденима и меда-
љама., a иа предлог Врховног команданта оружаних 
сн^зга ФНРЈ 

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

довању осведочени рад ил остварењу братства и 
јединства међу нашим нар одаш а. и стечене- заслуге 
за. народ у току нар оде оосл обади л&ч ке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ. БРАТСТВА- И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
патпуковници: Антић Мате Емил, Ковачевић 

.Ђорђа Максим и Жугић Јакова Стојан, 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
пуковници: Блажевић Димитрија Светозар«, Кока-

ловић Јована Драгољуб, Лабовић Лакића Милутин 
и Миливојевић Жива Божидар; 

потпУковници?: Антић Милана Бранислав, Китић 
Љубомира Миодраг. Лазаревић Благоја. Божидар, 
Милутинов^ Животе Ђорђе, М и л а н о в и ћ Драгути-
на Станислав, Поповић Михајла Владимир ш Стоја-
ковић Сав-е Милан; 

мајори: Ефендић Хасана Хашиб, Франкић Павла 
Бранко, Гудурић Видоја Душан, Илић Миленка Ла-
зар, Миленковић Мијата Љубодраг, Милутиновић 
Радомира Стеван, Недељковић Душана Радован, Ни-
колић- Димитрија Чедомир, Попадић Милете Милен-
ко, Станишић Јована Милован, Тошовић Владимира 
Славко, Гиздавић Марка Драголуб, Илић. Јове Јован, 
Ивановић Петра Обртен, КосаношЂ Милана Радомир, 
Куба? Милоша Милан, Минић Миливоја Гојко и По-
повић1 Јована* Вељко; 

капетани: Радуновић Радована Ми лет ја, Рајковић 
Адам ш Митот, Соп ић Давида Милат, Сте®аштић 
Ђуре Јово, Стојковиќ Радована Светозар*, Шућур 
Јоксима Радоје, Шурла ј Милана* Душан, Тот aft Луке^ 

Шгдае Робшга јоситт и В5ујо®и&' Hwice Кон-
статин'; 

поручници: Бпбвћ. Јована Никола, Бо сандић Бо-
же Петар, Брош Фране Владо, Ђуришић Филипа Ми-
лутин, Мајк^ћ Мила Јован, Максимовић Милоша: Мо-
мир, Марић Никоме Никола, Милосављеаић Вујицу 
Милош, Радуловић Филипа. Душан, Тоѓмарац Јанка 
Тошо и Зечевић Милана Љубомир; 

потпоручник: Цвијановић Дана Илетја, Дрча 
Петра Милан, Болонга Мате Јозо, Кукић Петра Ми-
лан, Рончевић Јуре Стип-е, Сердар Стеве Миле, Три-
Бановић Јована Стеван ег Зец Ду-нга&а Бранко, 

заставници: Амовић Ристе Ђорђе и Радојчић 
Ми чана Илија; 

Јосифовић Младена Богољуб и Окрајнов Лазара 
Предраг. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА IT РЕДА: 
потпук ов ЕСГЦИ: Агбаба Милоша Дане и Јанковић 

Благоја Милорад; 
мајори: Бјелица Марка Триво, Чздеж Милан, 

Ђукић- Крсте Том®' и Медић- Николе Васо-; 
капетани: Ежговић* Саве Милан., Бућа« Милоша 

Раде, Бујан Ивѕна Филипу Чешић Милоша Обрад, 
Јекић Миља' Станко, Матијевић Мана Раде, Минић 
Миливоја* Гојков Павловић. Саве Раде, Радојев Свете 
Цвеј-, Раонић Јовама Велимир', Тркуља Петра« Миле 

Жари Ф ран w ' Андриј a; 
поручници: Баби!* Луке Илија«, Бабић Јова«^ Ни-

ко ла, Бајић Јована- Јово^ Бојанић. Илије Бошко. Де-
лић Штрра Дадилка Делић Стево, Грбић Мила 
Милош- Јекић- Стојана Милић, Кондић Томе Ђуро, 
Косановић Луке- Саво, Маљковић Мије Јаков, Ман-
дић Милана Бранко, Марић Војина Милош, Мирић 
Длла Милат, Миро с а л е в и ћ Ђуре Божо, Маровић 
Светислава. Стоје«, Плазибат Ђуре Мирко,, Поповић 
ИлиГје Драгутин! Псшржен- Николе Саво-, Родић Пере 
Блажо, Рујевић Петра Богдан, Симовић Ђуре Гли-
гор, Шт е ковић« Јове Јозо, Тонић- Пере Мшге Видоје-
вић'- Митка Костадин Висковић- Јозе Јозо, Владики 

'Косте М^рк-о, Врањез Пере Никога, и Вукосављевић 
Позе Софија; 

потпоручник«: Ајдшаек Мартина Јоже; Бјељац 
Обрада Милан-, Црнобрња Илије Драгутин, Инић 
Томе Стојан, Јаворина'-Ms јел ја Ми ла,, Корица Стани-
ше Јово, Ковачевић' Михаила Бранко* Ковачевић 
Глиге Драгоје, Куруц Петра Милан, Максимовић 
Благоја; Цветко', Мз лешев ић- Миће Алекса, Малетић 
Ристе Милован, Метлић Николе Стојан, Миљевић 
Стевана Ненад, Мирић- Саве Дако, Мирић Тодора 
Душан, Мутић Стеве Младен, Репац Ђуре Душан, 
Селаи Алојза Јоже, Томић Милана Ђуро, Вученовић 
Михаила Драгоје, Вукобратов*ић Стевана Петар, Ву* 
ко-вљак Милије Милош-, Вулић Мане Раде и Зец Ду-
шана Бранко; 

зааставници: Амовић. Ристе Ђорђе, Баић Саве 
Јово, Бартулш Стјепана Иван, Дрндић Франца Дра-
го, Кнежевић Пантелије Драго, Кнежевић Стеве Ду-
шан, Лазић Пере Раде, Лончар Трифуна Гојко,, Мај-
кић Марка Љубо, Малобабић Симе Марко, Рађено-
вић Лаз« Вид, Петковић Млта Борисав, Пеурачз 
Јанка Никола, Радека Стевче Милан, Радошевић Ду-
шана Бранко, Тодоровић Тодора Перо и Видеканић 
Пере Тихомир. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКИ ЗВЕЗДЕ ГО РЕДА: 
мз јор Волк Емила Емил; 
капетани: Богдановић Јове Мирков, Буљ Ивана 

Анте, Ћулум. Михаила Михаило, Станић Владимира 
Владо, Штумф Филипа Јозеф, Цђгрлан Милана Ду-
шан, Тр-тић- Лук« Обрад,, Рур ковић' Ризвана Раздб, 
Вукала тошић Ђоке Миливоје и Загорац- Одстоје Ми-
хаило-; 

паручисци*: Богичевић Стојша Иджјф, Босанац 
Ј о m m Челара Лавре, Лгуке 
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Љубо, Суатн^ Мшна Крсто, Кон ове ц Михаила Славко, 
'Миочиновић Јована Вукашин, Радаковић Стојана 
Драгутин, Сжијуљ Раде Јово, Со.л-ар гаукае:а Јован, 
Шарић Лазе Милош и Троха И?.?-а Ром-и. 

С РДБ ЛОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
потпу,ковници: Китић Љубомира Миодраг £ Вла-

ховић Петра Стеван; 
мз јор Кривокапић Васе Радован; 
капетани: Бошњаковић Манојла Петар, Гобац 

Винка 1И)В£н и »Милић Лазара Младен; 
•поручници: Богичевић Стојана Илија, Бр иш Фра-

т Владо, Костелник Божидара Пантелија, Марић1 

(Николе Никола, Путица1 Уроша Марко, Сомрак Јозе 
Леополд, Станковић Стоена Божидар, Суџум Лаза-
ра Ратко, Тарбук Стојана Никола, Вујаковић Раде 
Илија и Зампнровић Ђоке Ристо; 

. вотпоручници; Брборић Божина Радован, Бокан 
Ђуре Душан, Брцхо Флоријана Стјепан, Будиселић 
Мате Иван, Будиселић Вјекослава Милан, Буторац 
Петра Мирко, Бруш.ко Ђуре Ђуро, Ђурђевић Мило-
ргда Владета, Гњидић Милоша Ј1пчо, Костић Мило-
ша Божидар, IiHC^CD-h Маге Јспм, К>ница И с п а 
Анте, Љубуша Тодора Ст-„згп М \л \-л) Нет ситима 
Вјекослав, Матејевић Ис:-ка Стл-ки, МЈ1 понада Ђс-
Г1 Ва-со, Осослија Д-п.ј^ла Недељко, ПериК Гк:ра 
•Милан, Пеулић Белее Вп:!, Шие бергер Антона Антон, 
Тепшић Паз/а Бошко. Турк Фрање Јосип, Вучетић 
Стјепана Драго и Вз чић оз ић Миливоја Ненад; 

заставници: Баји Алојза' Марјан. Берић Сарина 
Душан, Бобић Стевана Миле, Бошкић Лазе Милан, 
Болковац Андрије Инан, Булатовќ!* Вукота Влади-
слав, Церић Азиса Деко, ЦвигЈн^вић Саве Саво, Цве-
тиновић Цветаш -Воислав, Д: MI:новић Панте Радо-
мир, Драгичевић Јосипа МИЈО, Друлић Франца, Дра-
го, Друж«]анић Анте Грго, Д\л1»:о'иЧ Сектора Ма-
ријан, Ђековић Крете Милопл,\ Гргић Јозе Јозо, 
Гвозденовић Тривуна Саво. Ход-љ Јозе 'Ђуро, Илић 
•Мијушка Благота, Ин1;»хд М-рка Минко, Исаиловић 
Трифуна Сте вен, Јекнић Ег иди ја Маге, Јанић Јо-
вана Славко, Јордановић Живка Душан, Јунаковић 
Јосипа Стипе, Кла днр Адгма Или а, Кнежевић Пан-
телије Драго Ковачевић Илије Милан, Крупежевић 
Животе Тихомир, .Лончар Ђуре Драгутин, Мардешић 
Анте Андрија, Маричић Адалберта Милан, Милоше-
вић Петра Др?го, Округлаћ Јожефа Раде, Петковић 
Јосе Александар, Петровић Филипа Душан; Плетико-
сић 4 .Марина Љубомир, Поповић Душама Мил сн Рад-

-ман Антона Крунослав, Радојчић Јована Љубомир, 
Рађеновић Лазе Вид, Страга Анте Славко, Смиљанић 
Мила Петар, Шапоњић M'V-,a Ми Гр, Шимичић Петра 
Драго, Шгрбац Ђуре Геко, Табар Шиме Мате, Ви-
деканић Пере Ти лом мр и Жужић Антена Ивец, • 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
нотну ковници: Крстић Михала Срећко, Лазаре-

вић-Гагић МИЛАНА Д ЈГССН Максимовић Саге Воји-
слав и Стојановић Воислав 1 Милан; 

.мајори: Адамић Јосипа Рудолф, Божиновић Ђор-
ђа Јован, Цекић4 Николе Добросав, Докић Шпире 
Славко, Блезоввћ Михаила Немања, Хаџи-Витковић 
Јована Витко, Машковић Спасоја Јовица. Миладино-
в и Стеван Бранислав, Наумовић Антона Божидар, 
Петковић Николе Мирко, Спасојевић Спасоје Љубо* 
драг, ^радовић Велинка Драиомир, Васиљевић Ни-
коле Љубомир и-Зељић Милорада Михајло; 

кашеадш: Адсић Јосипа Живојин, Дамјановић 
Јакова Један, Маић Александра Ђорђе, Јеремић Ми-
хаила Богољуб, Лазара Богољуб, Нај данова 
Названа Мшадаћ Љзара Душа«, 'Перуничић 
Расшшфз ЈВладислав,, Ртић-Шћерко Школе4 Ђорђе, 
Т т т л ^ & ф т а Jtoic Јоевпа Вудалф и -Вука-
диитаић Данилг Ратомир; 

иоручотци: Весић Милана. Радослав, Вожић Ђуре 
Миле, (Будишин Мише Мирослав, Бумба Стипе Адате, 
Церовић Раде Шија , Ђекић ШЕЛ а Радосав, Твд-ић 
Милана Божидар, Ћирић Манојла Обрен, Д и м и ћ 1 

Александра Аранђел, Ђукић Алексе Милорад, Ђуро-
вић Јанка. Здравко, Иванишевић Стеве Ратко, Јарне-
в кић Јосипа Данко, Јелић Драгомира Љубинко, Кок« 
стгнтинО'Е»чћ Владимира. Зоран, Краљ Шана Алојз, 
Лазаревић Димитрија Михајло, Лопушански Автоно-
ма .Валентин, Марковић Милосава Ратомир, Милован 
НОЕ ић Животе Кузман, Мусић Ју и уза Канефија, Му-
штура Ивана' Јозо, Обрадовић Исидора Боривоје, 
Обренић Обрада Милија, Першић Марка Мате, Пла-
зибат Ђуре Мирко, Пријић Стеве Никола, Ритоша 
H'E№a Анђелко,, Родић Пере Блажо, Ру мл * Јосипа 
Миодраг, Стошић Живојина Радослав, Тодоровић' 
Тодосија Дмитар, Топић Пере Миле, Тривић Гавре 
Мирко и Жукић Љубоја Остоја; 

.потпоручник: '-Ајд?зшек Мартина Јоже, Брцна 
Флоријана Стјепан, Булајић Благоја Божидар, Буто* 
рац. Петра Мирко, Црнобрња Илије Драгутин, Диа« 
Анте Петар, Дробњак Душана Станко, Ђукић Нико-
ле Милош, Ђуровић Јездимира Душан, Финк Антона 
Антон, Гњидић Милоша Лазо, Јамкови/! Сар аф и ма 
Димитрије, Костић Живојина СТОЈИЛ Ковачевић Ми-
хаила Бо е ико, Куш ек Г-бре Андрија, М<-јовшек Ра-
д о с к а Милко, Милинковић Драгу гила Стојан, Ми-
рић Саве Дако, Мирић Тодора Душан, Перић Петра 
Милан, Радошевић Дана Јурај, Селаи Алојза Јоже, 
Срзентић Митра Вл-ѕдпм^р, Станојевић Ми чу т ки ai 
Љубомир, Станојевић Станка Станко, Стркала Нико-
ле Анте, Торбица Јована Милан и Томин Милана 
Ђуро; 

з а е д н и ц и : Абдули Шаипа Рамиз, Адић Николе 
/Бранислав, Барић Томе Анђелко, Бикић Петра Ми-
лован, Блажевски Ђорђа Славко, Бобић Стевана 
ДО иле, Бојић Милсрлдт Љу£*-"Оје, Болковић Андрије 
Исан, Церггћ Азиса Аско, Цветковић Аце Богоје, 
Дамјановић Панте Радомир, Драгаш Грге Стојан, 
Драгичевић Јосипа Мијо, Дмитровић Симе Брани-
слав, Дружијанић Анте Грго, Лугар Јожефа Цветко, 
Ђокић Ристе Страхињу Ђорђевић Милорада Рато-
мир, Ерић Јована Здравко, Гардашевић Ђорђа Радо-
љуб, Голић Јове Живко, Гвозденовић Тривуна Саво, 
Илић Милутина Микодије, Илић И Л И Ј О Петар, Јанић ' 
Јована Славко, Јереминов Живана- Иван, Јорданова^ 
Живка Душан, Коблар Андрије Алојз. Кондић Ми-
лоша Миклош, Кшстадиио-вски Наска Т Р А Ј К О , Лукић 
Живојина. Добривоје, Мандић Радојице М:рко, Мар-
јановић Ђуре Милан, Маслеша Боже Данило, Милен-
ковић Александра Боривоје, Малетић Петра Иван, 
Милашевић Петра Др>аго, Мишић Драгољуба* Мио-

, драг, Николић Бранивоја Миодраг, Никшић Митра 
Милан, Округлић Јожефа Раде, Петровић Филипа 
Душан, Пегро-зић Бошка Урош, Плетикосић Марика / 
Љубомир, Перга Ђуре Мијо, Рацан Мартина Иван, 
Савић Зарија Александар, Савић Пере Рајко, Субић' 
Андрије Петар, Свилар Тодора Ђоко, Шобор Јанеза 
Јанез, Шаровић Миће Митар, Тадић Борише Сав-з, 
Тасић Војислава Душан, Телбзн Ловре- Станислав, 
Тиосављевић Милована Слободан, Томашевић Марка 
Цвијан, Трифуновић Јована Душан, У зур ов Анка 
Цветко, Видеканић Пере Тихомир, Враничић Ивана1 

Анте, Вукчевић Лабуда Зарије, Вукић Ђуре Сретен, 
Зечевић Милана Вукан и Зорић Павла Петар; 

Зиваљевић Милете Радомир ег Радовић Јоксима 
Јелиса««ета 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Церовић Раде Илија; 
шн®<#>уад»ци: Дабић Милош а Мирко, Дел ^ши-

муновић Iferpa Андрија, Радош епз-ић Дана Јурај и 
Селман ошћ Сулејмана Ибро; i 

зашдошда: "Ђурић Милорада. Дрз^ољ^ б, 
Марка Мирко, Јовановић Адама-.Славољуб, Милета!* 
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Петра Иван, Радојчић Милана ИлиЈѕг, Симовски Ми-
хајла Владо, Шесто Јована Петар, Таталовић Сте* 
в т а Никола и Томашевић Марка Цвијан. 

.Бр. 612 
14 новембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

П Р Е З И Д И Ј У М 

Народне скупштине Фелера!ивне Народне 
Републике Југославија 

на основу члана 2 Закона о орденима « меда-
љама ,̂ а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ 

р е ш и о { е 
да се з»а показану храброст, умешност у коман-

довању, осведочени рад иа остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
з(а народ у току народноослободилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕДА: 
пуковници: Божић Иван, Хотић Салиха Месуд, 

Поповић Бранко и Узелац Ј. Миле; 
потпуковници: Ивас Стјепана Шиме и Тринки 

Соламона Алберт, 
мајор Ковачевић Ђорђа Максим, у 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
пуковници: Антоловић Ф. Јосип, Барјактаревић 

Радосава Бранислав, Мештеровић Милорада Ђуро и 
Поглајегл Ф. Фр ѕид; 

шотпуковници: Арсенић Борко, Атлагић Б. Ми-
лан, Дулић С. Ђуро, Јовановић Данила Божидар, Ка-
јић Ђуре Никола, Лечац Виктора Мирко, Маљковић 
Николе Петар, Милои^вски Р. Тихомир, Мрђа Стеве 
Симо, Новковић Ј. Момчило. Пауч Стојана Дако и 
Радић Ристе Војислав; 

мајори: Брсзак Мише Миша, Јовановић Мила 
Чедомир и Петричевић Саве Мићеп. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНКЕ ЗВЕЗДЕ II РЕДА: 
по тау кови ик Дуде С. Бранко; 
мајор Марковић Ива^а Владимир. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД »I РЕДА: 
пуковници: Митровић Јована Гргур и Видас Сре-

тена Драгиша, 
потпуковници: Леонтић А. Боривоје, Мугош Дми-

• тр'а Илија, Пајовић Паје Љубомир, Радић Ристе Во-
јислав и Струњаш Миливоја Јосип; 

мајори: Миха Јакова Авшић, Категћ 3. Миливоје, 
Кржишник Антена Љубо, Кокољевић Лазара Михај-
ло, Мајник Ивана Иван и Томић М. Вељко; 

капетани: Фрањо Игњата Јосип, Илинчић Ра-
боша Влајко, .Милеуснић Раде Саво, Перовић Миха-
ила Милета, Пешић Константина Боривоје, Побор 
Грге Бранко, Пожар Ирана Иван и Радошевић Јове 
Лазо; 

поручници: Вркљач Милана Раде, Ђукић Ђука на 
Радоња, Манојловић Саве Слободан, Мавринић Јо-
сипа Јосип, Мразовић Јована Драган, Па<ђан Марка 
Душан, Пишчевић Јована Станислав, Стојаковић Ви-

да Миле, Шербеџија Милоша Стево, Тркуља Лаз** 
Симо и Вукосављевић Павла Петар; 

засташник Колунџић Михајла Никола. , 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА И РЕДА: 
_лот1гтуковиици: Вељковић Михаила Владислав,-

Гракалић Ивана. Звонко, Леонтић А. Боривоје, Пајо-
вић Паје Љубивоје, Полезина Јована Владимир и 
Видовић Јанде Никола; 

мајори: Гудурић Чедомира Жарко, Катић 3. Ми-
ливоје, Мајдак Ивана Иван, Парезановић Милуна 
Теодосије, Тановић Жи-вка - Рако, Томић М. Вељко, 
Турчиновић Иван, Војводић Илије Ђуро и Вујато-
вић Лазе Душан; 

. капетани: Бритвић Ивана Марин, Цветан Ловре 
Фрањо, Јакшић Милорада. Милоје, Јасенко Стјепана 
Иви цз, Каран Петра Гојко, Колунџија Павла Саво, 
Пешић Александра Илија, Ранер Ћире Ћиро, Родић 
Николе Блажо, Рогл ић Андрије Стевгн и Берглот 
Антона Тоне; 

поручници: Блануша Мила Стево, Бојовић Љу-
бомира Драгиша-, Добрковић Луке Милосав, Џакула 
Паје Стево, Кончар Јована Никола, Малобабић Си-
ме Павао, ~Мркић Томе Станко, Стефановић Тихоми-
ра Драгослав, Вукос-вљевић Павла Петар, Ђукић 
Јозе Станко, Раденовић Саве Урош, Шипка Тодора! 
Душан и Војковић Јогана Марко. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНОВ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
мајори: Цундер Лудвика Стане, Доротка Јуре 

Милан, Хрле Авде Шаћир, Ивановић Бошко, Мавро-
вић Мије Иван и Турчиновић Иван; 

капетани Кабол Виктор, Милеуснић Раде Саво, 
Новаковић Јована Никола, Новаковић Станка Нико-
ла, Скеиџић Јанко от Влзковић Радоње Богић; 

поручници* Бојовић Љубомира Драгиша, Ћирић 
Стевана Миодраг, Ђук".ћ Ђукана Радоња, Јанеш Ма-
рије Јожеф и Митровић Светозара Лазар; 

потпоручник Војновић Јована Марко. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
пуковник Мештеро-вић Милорада Ђуро; 
потшуковници: Богдановић Станка Будо, Коен Ц. 

Милан, ПаЈОггћ Пај^. Љубивоје, Полезина Јована 
Владимир-и Жуњић Ратка Јела; 

мајори: Грч?р Алојза Алојз и Лев Алфреда 
Павле; 

капетани: Милеуснић Раде Саво, Печек Jypaia 
Стане, Пешић Кенет антена Боривоје, Побор Грге 
Бранко, Пожар Ивана Иган, Рађеновић Паје Мићо 

»и Заилатунски Тадеуш; 
пор учи ид и: Аћић Петра Драго, Блануша М#ла. 

Стево, Чивић Стевана Миодраг, Милошевић Томе 
Јаков, Мразовац Јована Драган и Петровић Влади-
мира Стојан; -

потпор учинци: Голец Драгутина Драго, Ка1биљо 
Јосипа Едо, Каленић Јоге Гојко и Катић Луке Ду-
шан; 

заставници: Башкар Франца Франц, Јовановић 
Јакше Драголуб, Кецман Стојана Јова«, Коројкић 
Д. Веш лага, Крагуљ Мирка Љубо, Николорић Анте 
Вјекослав, Павшић Томаша Јернеј, Шимић Арсенија 
Никола и Синчић Јове Илија. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
мајор Брејц Јанка Божидар; 
капетани: Брајевић Аћима Глиго, Доран Јосипа 

Иван, Клипа Мила Илија, Мартић Василија Драго-
љуб ег Мирковић Ђорђа Димитрије; * - -

•поручници: Дрвеница Јована Васо, .Гергец Алек-
сандра Радомир, Kapai ић Васе Илија, Маравић Илије 
Душак, Павловић Зарка Брано, Подрека Др;аге Дра-
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тан," Просинечки ' Антона 'РудоИфГ јин" 'Ивана 
Владимир и Вукичевић Мамчилф-Сзмљѕ; 

потпоручник:' (Бајтајић 'Андрије Чедомир, Ка-
Фиљо Јосипа Едо, Катић Луке Душан, Лутења Јове 
Дејан; Таневски' Томе "Благој«;' Бајић* Јосипа Ернест 
и Вуковић Милутина Светозар; 

Заставници: Башкар Франца Франц, Борјан ов ић 
Триве рс^оја, Форенба^ер Фрање, Јурај, Керковић 
Анте Борис, Мркоци Драгутина Габријел, Обрадовић 
Раде Никола,vt Павшић Томаша Јернеј; 

војни чиновници: Крмпотица Милана Јосип и Ми-
лошев Јована Стеван; 

Верлјевић Антонија Велимир. 

•Бр. 602 
1 новембра 1947 тодине 

Београд 
Секретар, ' Претседник, 

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

. П Р Е З И Д И Ј У М 

НАВОДНЕ ОКУ ШТЕНЕ Ф Е Д Е Р А Л Н Е НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛВИЈЕ 

на основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама;*^ .на- предлог .Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ 

р е ш и о ј е , 
, да се за показану храброст и стечене заслуге за 

нгрод у току народноослободилачке борбе, одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Богићевић Милана Бранко, Головић 

Раде Петар, Љубојевић Кузмана Остоја, Марјановић 
Тодора Јово, Миладшовић Лак* Миле, Морожин 
Боже Божо, Парт&ло 'Станка Стојан, Радановић Ду-
шана Миле, .радомир Стојана Петар, Сашћ Милоша 
Милан, Шподар Јанеза Франц и Вучковић Јове 
Бранко; 

водници: Алексић Николе Жарко, Белић Милоша 
Марко,'Дукић Матере*Марјан, Илић Радомира Ду-
шен, Мрак Фране Темо, Петковић Душана Милан, 
Петковић Михајла Рајко ^Радовић Машана Обрен, 
Ракић Владимира Миладин, Трифковић Цвијанз Ди-
митрије и Ничић Јосипа Јосип; 

мл. ©одани«*: Кла вања Душана Живко, Бабић 
Стеве Мијо, Бећирбдицић Мехе Бего,, Чавић Кузма-
на Петар, Ђурацшнсшаћ -Николе Стеван, Карајица 
Пере Недељко,- Муже®ић Јована Кармељ, Нашковић 
Драгутина Дуда«, Педанта Тодора Шаи, Перковски 
Ја^ка Пер цо и Ширила Јосипа Љубомир. 

. ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
ст. водници: Цвијић Станимира Крсто, Дурковић 

Радула Момир, Гужвић- Митра Раде, Наковић Дми-
тра Дмитар, - Ковачевић Милана. Душан, Мавђука 
Реаема Хитно, Моровић Марка Анте, Морожмн Бо-
же Божо, Пѕртало Станка Стојан, Радановић Душа-
на Миле, С&едћ Милоша Милан, Шподар Јанеза 
Бране и Вучковић Јозе Душан; 

водници: БабиК Игњатија Лазар, Бакалов Христе 
Васил, Батина Марина Тамо, Бекавац Луке Иван, 
Белић Милош Мирко, Благојевић Богдана Новица, 
%днћ Ђуре Миле, Чатља Јована Јхи*2н, Ђурин 
Максиииљша $орис, -Ћирић Вељка Радивоје, Пајић 
Млана Милорад* Голаћа Андрије Андреј, Холовка 
Владаш^ 'Мти, Ш А 'Радомира В&шт, Илић Ни-

коле "Марко, Калаба' Јована1 ММе,1' Калапић Марка 
Јбво, Канкараш Праоце Малиша, Каталина Душана 
Милош, Кузмић' Радована Гвозден,' Маринковић Дра-
гољуба Животије, Миленковић Стојана Стефан, Пет-
•ксвић Душана Милан, Петковић »Михајила Рајко, 
Р-анчић Јеленка Часлав, Рашковић Ђуре Никола, 
Репац Дмитра Бвгдан, Стокић Добросава Станиша 
и» Трифковић Дви јана Димитрије; 

мл. водници .-Алић Радована Радомир, Антић Ду-
шана Светозар, Арсеновић Велимира Живојин, Бећир« 
пашић Мехе Бего, Берит Тодора Недељко, Благојевић 
Чедомира Војислав, Богдановић Милана Милутин, 
Бранкован Андрије Спасоје, Цветко Михаила Иван, 
Ђорђевић Милована Јован, Ђукић Јеврема Стеван, 
Ђуран Јована Милан, Ђурашииовић Николе Стеван, 
Горјанац Ивана Маринко, Ивановски Ђорђа Јован, 
'Јовановић Алексе Димитрије, Карајица Пере Не-
дељко, Касалица Боје Никола, Костовски Ђорђа: Спи-
ро, Курдањев Славка Радивоје, Ласкови^ Карола 
Јосип, Медведец Јурја Степан, Мгаадино-вић Живка 
Миливоје, Миладинови!* Костадин Миодраг, Мило-
шевић Боривоја Младен, Милошковмћ Јована Ради-
лица, Миловановић Миленка-Ж^рко,-Миљке**ић ЈБу-
бисава Добросав, Мишевеки Крсте Ангел 4 Митевски 
Стојана Стеван, Нухи За ји ул а Реџеп1, Паж гини То-
дора) Иван, Рајчић Станка Милисав, Петковски Јанка 
Перцо, Петровић Најдана Гаврило, Пр-ашће&ић Вука 
Велимир, Прокаповић Чедомира Владо, Ружичић 
Велизара Михајло, Савић Милутина Никола, Смајић 
Авде Садик, Станковић Игња Стеван, Стоиљковић 
Л%ке Драгољуб, Шика« гоши? Митра Ђорђе, Шими-
чић Јосша Љубиша* Шир ол а* Јосипа Љубомир. Те-
мелев Ивана Велимир, Тимотијевић Драгића Чедо-
мир, Трифуновић Богољуба Богољуб, Вељкоиш 
Апостола Милан, Величковић Добросава Милутин и 
Витановић Caeiosap^ Стојан; 

борци: Анђелковић Божила Милан, Павичић 
Мартина Марин и Пејичић Миленка Миленко. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст водници: Цвијић Станимира Крсто, Дурковић 

Радуле Момир, Гужвић Митра. Раде, Ивковић Дмитра 
Дмитар, Јеремијаш Фрање Анте, Ковачевић Милана 
Дупки, Максимовић Јоце Мирко, Сарић Михајла 
Стеван и Шењуг Фрање Иван; 

водници: Бранковић Василија Ђорђе, Чолић Ми-
лорада Иван, Тшрић Вељка Радивоје. Гајић Милана 
Милорад, Гол анда Андрије Андреј, Холовка Влади-
мира Јосип, Кн тг лина Душана Милош, Мрак Фрање 
Томо, Пејовић Михајла Симо, Петковић Михајла 
Рајко ст Репац Дмитра Богдан; 

мл. водници: Цветко Михајла Иван, Ђукић Је-
врема Стеван, ЛаскоЕић Карола Јосип, Медведе Јур-
ја Стјепан, Митевски Сто јка Стеван, Младеновић 
Душана- Петроније, Темељни Ив&на Велимир и Вита-
новић Светомира Стоти, 

МЕДАЛзОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
водници: Адамовић Радована Милутин, Бранко-

вић Милова Д17митрине, Ћовић Јозе Стипан, Ћирић 
Светозара Станислав, Дамјановић Радоја Милан, Ђу-
рић Влајка Драгутин, Ђуричин Душана Стеван, Мла-
деновић Мирка Светислав, Петровић Војина Никола«, 
Симић Радомира Милан, Стефановић Александра 
Милорад, Тасић Милана Милутин и Васић Милана 
Алекса. 

Бр. ОД 
14 новембра 194? године 

Београд 
Секретар, Пребеда**, 

М. Перуничић, е. p. др И. Рибар. е. p. 



Страна 924 — Број 62 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда, 21 јул« 1948 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник народне! републике Србије" 
У броју 32 од 26 .јуна 1948 године објављује: 

Уредбу о оснивању Стоматолошког факултета У 
Београду; 

Уредбу издвајању Техничког * факултета из 
састава Универзитета у самосталну Техничку велику * 
школу у Београду; / 

Уредбу о издвајању Медицинског и Фармацеут-
ског факултета из састава Универзитета у самостал-
ну Медицинску велику школу у Београду; 

Решење Владе НР Србије о укидању женских 
занатских школа; 

хм- решење Министра трговине и снабдевања f$P 
Србије о среским маржама откупа за говеда, овце, 
јагњад, мршаве и дебеле свиње које се откупљују 
•по одређеним државним (везаним) ценама; 

Наредбу Министра трговине и снабдевања НР 
Србије о класир.ању државних угоститељских обје-
ката на територији НР Србије. 

У броју 33 од 5 јула 1948 године, објављује: 
Указ Президијум^ Народи© скупштине НР Срби-

је о проглашену бања Иланџа и 'Меленци као и •кли-
матског лечедапта на Златибору за установе ре-
публиканског значаја; 

'Уредбу о оснивању Комитета за водопривреду; 
Уредбу о оснивању Главне дирекције републи-

. канских магацина Министарство трговине и снабде-
вања; 

Уредбу о струци експлоатацнје железница; 
Наредбу Владе НР Србије о изради калкулација 

(анализа цена) и предрачуна за инвестиционе радове 
које изводе 'Грађевинска предузећа републикана ог, 
по крајинског, •обласног и локалног значаја; 

Наредбу Владе НР Србије о изради калкулација 
и предрачуна занатских услуга у грађевинарству у 
Tsity 1948 године; 

Решење Министра трговине и снабдевања НР 
Србије о среским маржама за-откуп житарица (бела 
жита и кукуруза) које се откупљују по одређеним 
држсшим (везаним)- цепаш; 

Решење Министра трговине и снабдевања НР 
Србије о "маржама откупа! пољопривредних произво-
да који се купују од произвођача по одређеним 
државним (везакглм) ценама; 

Решење Министра трговине и снабдевања НР 
Србије о среским маржама пасуља који се откуп-
љује од произвођача по одређњеним државним (ве-
заним) ценама; 

Решење Министра трговине и снабдевања КР 
Србије о среским) маржама откупа за кромпир који 
се откупљује од произвођача по државним (везаним) 
ценама. ' 

Страва 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

499. Основна уредба) о додељивању прелазних 
застава кајааслужнијим радним ко л е к о -
вима — 

500. Уредба о издавању бонова за куповину 
робе пч> нижим јединственим} ценама еа 

. _ откуп слободних девиза и валута 

897 

— 900 

902 

501. Уредба о успостављању царинске гра-
нице између Федеративна Народне Репу-
блике Југославија и Народне Републике 

502. Наредба о заштити усева од пожара — 
.603. Решење о општој сто гм добити која- ула-

зи у продајну" цену превозне услуге у 
експлоатацији аутомобилског саобраћаја 

504. Правилник о државним ловиштима он 
штедржавнсг значаја — 

506. Упутство о коришћењу амортизациони* 
отписа од стране привредних предузећа 
друштвених и инвалидних организација. 

505, Упутство бр. II о поступку вршења на-
плате разлике (регреса) за робу продату 
по нижим јединственим ценама потроша-
чем а преузетим еа савезно обезбеђено 
снабдевање на основу бонова за допун-
еко снабдевање — —? — — ~ 

507. Наредба о "потврди привремене важности 
Правилника о наградама — премијама ру-
дарских службеника у рудницима угља 
ФНРЈ и њиховим централним установама 

508. Наредба о потврди привремене важности 
прописа о одређивању накнаде службе-
н и ц и « Главне геодетске управе —ѓ 

509. Наредба о регулисању .промета- (клћх жи-
тарица до завршетка о б а в е з и ^ откупа 

510. Решење о одређивању »постоткагза обр»з-
чунавање доприноса за амортизацију о-
сновних средстава (инвентара, уређаја 
и превозних средстава) државних трго 
вач«их предузећа 

511. Решење о маржама трговине за пољопри-
вредне производе који се купују од про-
извођача по одређеним државним (веза-
ним) ценама, као и начину формирања 
продајних цена за те производе 

б1'2. Решење о одређивању постотка за обра-
чун "вање доприноса- за подизање кадро-
ва државши трговачких предузећа 

513. Решење о одређивању постотна за обра-
чунавање доприноса за фонд за рацио-
нализгцију пословања и подизање нивоа 
културног трговања« државних трговачких 
предузећа 

514. Решење о расподели одређених укупних 
рабата за производе односно групе про-
извода који се тр од а; ју по вишим једин-
ственим (комерцијални^) ценама 

516. Решење о рабат™а и маржама за« произ-
воде односно групе производа за које су, 
пропиеше јединствене цене са важношћу 
на целој територији Федеративна Народ-
не Републике Југославије-

516. Решење о одређивању постотна за обра-
чунава«^ доприноса за Фонд руководства 
државних трговачких предузећа — 

517. Решење о одређивању постотна за обра-
чунава«^ доприноса за закупник^ по-
словних просторија државних трговачких 
предузећа- — — 

518. Решење о одређивању сразмерног односа 
(рачунског фактора) за млечне произво-
де, поврће и воће 

519. Решење о пуштању у теч»ај емисаре при-
годних поштанских марака у спомен Ло-
вреица> Котира t 

•Исправка Пословника Већа народа П л о д н е 
скупштине ФНРЈ . 

899 

900 

902 

т 

ш 

903 

903 

— 904 

905 

906 

Ж 

т 

— 916 

917, 

917 

917; 

91*, 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
Директен и одговорни уредник Слободан м . Нет анић Ма1ке Јевоосиме бо. 20 — Штампа Југословен-


