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554. 
На основу члана 10 У,редбе о трошковима трго-

вине на велико и на мало од 31 децембра 1946 го-
дине („Службе-ни лист ФНРЈ" бр. 106/46), у сагла-
сности са Претседнр ком Привредног савета Владе 
ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОДРЕЂИВАЊУ НОРМИ ГУБИТАКА НА РОБИ У 
ТРГОВАЧКОМ ПРОМЕТУ 

I. — Под губицима на роби. за које се одређу,ју 
ндр ме, сматрају се оли губици на роби који код 
нормалног поступка са робом настају, Ј било као 
последица природних ути.цаја, било као последица 
радњи неопхо,дних у промету и пословању са робом. 

П — Губици еа Роби појављују се у следећим 
видовима: 

а) као природни кало (посушење, непажење, 
за!М1рзавање); 

б) као расту,р (расипање, исцурење, топљење, 
разливање и растур при подели); 

в) као лом (разбијање, кршење); и 
г) као квар (угинуће и иструљење). 

ТИ. — Губици на роби у трговачком промету се 
разликују на: 

1) губитке на роби од произвођача до исто-
в а р е станице купца (губици на роби црн тран-
спорту); и 

2) губитке иа роби од истоварне станице купца 
до потрошача (губици на роби у трговини на велико 
и на мало). 

IV. — Норме губитака на роби одређују се за 
п,оједине в,рсте робе и то у процентима од количине 
те робе. 

V. — За промет робе од произвођача до потро-
шача одређују се следеће норме губитака на роби, 
и то: 

Назив производа: 

1 

ЖИТАРИЦЕ 
1) пшеница 

јечам 
зоб 
раж 

2) кукуруз 

II 

СТОЧНА ХРАНА 
1) тер ес ов ако сено и слама 
2) непресо:вано сено и слама 

Проценат б и т а к а на Процену губитака иа 
роби ори транспорту ^ Ј Ј П а мало 

Примедба: 

без обзира иа начин 
паковања 

ринфува 

3% 
5% 

0;5% 

0,5% 

1% 
4% 

III 

ВОЋЕ 
А) за свеже воће које У место 

(потрошње долази са удаљено-
сти до 20 км 

!) ако воће 
2) остало воће 
Б) за. свеже воће које у место по-

трошње долази са удаљености 
преко 20 км 

јаподасто: 
"огрозд) 
ма дине, свеже 
смоква 

1) рано воће 
(јагоде, рибизле и 

7% 

7% 

%% 
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Назив производа: 

б) коштичаво (трешње, вишње, 
кајсије) 
брескве 

в) јабучасто (ране крушке и ја-
буке) 

2) остало воће 
а) јабуке, крушке, шљиве, купине, 

дуње, мушмула 
диње и лубенице 

б) грожђе 

В) СУШЕНО ВОЋЕ 
1) суве шљиве 
2) суве смокве 
3) суве јабуке, крушке, брескве, 

кајсије и остало 

Г) ЈУЖНО ВОЋЕ 
поморанџе, лимуни, нар и ман-
дарине 

IV 
ПОВРЋЕ 

ГА) за поврће које У место п о ј р о -
шње ^долази са удаљености до 
20 км 

1) ,рано поврће 
2) остало поврће 

Б) за поврће које у место потро-
шње долази са удаљености пре-

ко 20 км 

1) свеже поврће 
а) рани кромпир, рани купус, кељ, 

карфиол, шпаргле, келераба и 
тиквице 

б) боранија, грашак, паприке, па-
радајз 

в) рана шаргарепа, целер, першун 
рани 

2) остало поврће 
кромпир, шаргарепа, паштрњак, 
цвекла-, першуна црни и бели 
лук, бела репа и празилук 

3) варива 
пасуљ, сочиво, грашак и боб 

Процен.ат губитака 
роби при транспорту 

6% 

5% 

4% 

н а Проценат губитака на 
роби у трговини на , 

велико и на мало 

3% 

2% 

Примедба: 

Ђ% 

1,5% 
4% 
3% 

1,5% 
2% 

1% 

2% 

3% 

6% 

3% 

1% 

3% 

4% 

3% 

2% 

1% 

АЛКОХОЛНА ПИЋА 
1) вино 

2) ракија 

VI 
КОЛОНИЈАЛ 

1) алева паприка 
2) шећер 
3) бонбо,не, какао, кекс и кафа 
4) бадем 
5) ораси, лешници и кестена 
6) мед 
7) мармеладе и пекмез 
8) пиринач 

9) квасац 

2% 

до 20 км 2%, преко 
20 к,м 2,5% 

0,5% 
0,5% 

1% 
1% 

1% 
ринфуза 1%, у џако-

вима 0,5% 

-губитак на теж,ини 
при преради 3%, гу-
битак на јачини 0,5% 
губитак иа тежини за 
прва 3 месеца 1,5%, 
а преко овог рока за 
сваки месец по 0,2% 

1,5% 
0,5% 
0,5% 
1% 
3% 
1% 
1,5% 
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Назив производа: 

10) тестенине 
11) сирће 
112) брашно, гриз и мекиње 
113; сапун 

VII. 
МАСНОЋЕ 

1) маст, лој и масло 
2) уље за јело 

VIII 
МЛЕКОМ МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ 

1) млеко: 
а) непастеризирано 
б) пастеризирано 

2) јогурт и милер ам 
3) бели сир 

а) бели млади сир и ситни сир 
б) бели сир зрео 

4) качкаваљ 
а) млад качкаваљ и трапист 
б) качкаваљ зрео . 

5) путер 
6) кајмак 

а) млади кајмак 
б) зрео кајмак 

Проценат губитака на 
роби ори транспорту Примедба: 

0,5% 
0,5%. 
1% 

0,5% 
т, 

0,5% 
0,5% 

2% 

1,5% 
1% 
1,5% 

0,5%, 
0,5%; 

1% 
0,5% 
1% 
2% 

1% 
1% 

ако не долази у од-
ређеним комадима 

Ако уље долази У 
трговину у гвозденој 
и лименој амбалажи 
ше признају се губици 

ири транспорту 

0.5% 
0,5% 

еа пастермзацију. 
2% 
1% 

2%' 

2%' 

3% 

IX 
ЖИВА .СТОКА И МЕСО 

1) с,итна стока за клање 
а) овце, козе, јагањци и јарићи 
б) свиње: 

а) нетовљене и мршаве 
б) дебеле 

2) крупна стока за клање 
3) телад 
4) свеже месо 

10% 

4%! 
8%' 
9%' ^ 
0,5%' месо у свежем ста-шу 

СУХОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ 1% 2% 

XI 
СТАНАРСКА И ПОРЦЕЛАНСКА 

РОБА 
1) шупље стакло 1,5% — 2% 
2) порцелан и керамика 
3) равно стакло 0,5 — 1% 

ХИ 
ХЕМИКАЛИЈЕ 

1) деривати нафте 
а) петролеум, терпентин и 

нафта 
б) бензин 

2) фирнајз, боје и лакови 
3) земљане боје, гипс, креч и це-

мент 
4) туткало и кит 
5) патетична сода, 

11%' 
1 т 

0,5% 
0,6% 

1% 
1% 
1,5% 

2% 
1% 

ако је сода У ДОДИРУЈ 
са ваздухом, за врела! 
пр еко 2 месеца и ако!1 

се продаје на ма лф 
2%, иначе 0,5%, 

Проценат губитака ка 
роби у трговини на 

велико и на мало 
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Назив .производа: Проценат губитака на 
роби при транспорту 

6) зелена галица, плави камен и 
карбнд 

7) кол ома ст и катрал 

XIII 
УЖАРИЈА 

XIV 
ДРВЕНИ ЋУМУР 

0,5% 

0,5% 

1% 

у џаковима 
0,5% 

Проценат губитака на 
роби у трговини на 

велико и на мало 

за период дужи од 2 
месе,ц,а до 1.5%, 

коначе 0,5%, 
1,5% 

до 2 месеца до 1%, 
а -сваки даљи месец 
до 6 месеци по 026%. 

5% 

Примедба: 

VI — Одређене норме губитка ка роби су 
максималне. 

Ако објективни разлози захтевају да нор,ме тих 
губитака у појединим народним' републикама буду 
мање од одређених, министри трговине и снабде-
ва-ња дотичних народн.их р-епублика, уз претходну 
сагласност Министра трговине и снабдевања ФНРЈ, 
могу прописати и мање -норме. 

VII. — За производе, који у трговину долазе 
унапр-ед паковани и припре,мљени за продају У 
одређеним количин,а,ма, одређене тежине или вели-
чине, одређене норме губитака н,а роби се не при-
мењују. 

VIII. — Уколико је овом наредбом предвиђен 
рок примене норме за поједене производе, онда се 
норме примењују за назначено в.реме. Ако пак тај 
рок није предвиђен, онда се назначене норме при-
мењују без обзира на време трајања ускладиштења 
и мани пу лација. 

IX. — Забрањен је отпи-с губитака на роби код 
државних трговачких предузећа пре него што је исти 
настао и пре него што је утврђен. 

От,пис губитака на роби врши се само за оне 
губитке који су настали под условима из тач. I ове 
наредбе, али не и за оне ,губитке к-оји су проузро-
ковани нехатом или непажњом руковалаца: 

X. — Отпис губитака на роби у трговини на ве-
лико и на мало врши се након установљења ра,злике 
између стварних количина робе и количина које би 
по књигама требало да се налазе на лицу ме-ста. 

Установљење и евентуални отписи (уколико пре-
дузеће не добије робу франко његова истоварна ста-
ница) губитака на роб,и пр.и транспорту врш-и се на-
ко,н утврђења -разлике између количина у фактури 
назначених и количина примљених иа ист ов ар-но ј ста-
ници купца. 

XI. — Отпис губитака на роби врши се према 
стварној величини губитака, али отпис тих губитака 
по правилу не сме прећи висину одређене норме. 

Уколико су установљени губици на роби већи 
од норм.и предвиђених у овој наредби, управа преду-
зећа је дужна да испита узроке тога повећања. 

Ако су повећања настала под услов-има из тач. I 
ове -наредбе, управа предузећа, уз претходну са-
гласност административно-оперативног руководиоца, 
може да изврши отпис целокупног износа губитака 
на р-оби. 

У случају пак да су повећања настала нехатом 
или .не,пажњом руковалаца робом, разлику из1међу 
одређене норме и стварно-г губитка дужан је да 
сноси ру-ковали,ц чијим је нехатом или непажњом 
повећање настало. 

Ако управа предузећа или административно-
оперативни руководилац утврди да су губици на-
стали злонамерно, руковали је дужан да плати цео 
износ губитака. Поред тога управа предузећа против 

таквог руковаоца дужна је да предузме одговара-
јућ,е законске мере. -

ХП. — У губитке на роби у тргов.ини на ,велико 
и на мало улазе губици који су настали: 

а) пр-и истовару робе иа истоварној ста-ници 
купца и на путу од истоварие -станице до складишта 
кјупца; 

б) при ускладиштењу робе у ма-гацинима длћ 
-продеви ицама; 

в) приликом п.рипреме робе за ,продају (прет-
ходно мерење, паковање, сечење и сл.) и прил,ико,м 
њеног издавања п о т р о ш а ч к а ; и 

г) при иопоручивању робе од стране продавца" 
на велико продавцу на мало иа путу од продавца н,а 
велико до Утоварне станице продавца на ма,ло 
(уколико су у питању производи за које је одре-
ђена јединствена цена у прод,аји на мал-о). 

ХШ. — Норме губитака на роби у трговини на 
велика и на мало означене у табели из тач. V ове 
наредбе, обухватају како губитке у трговини на 
велико, тако и губитке у трг-овини -на мало. 

Министри трговине и снабдевања народни,х ре-
публика одредиће за своја подручја који се део 
процента норме признаје продавцу .на велико (и то 
само у оним случај,евима када роба иде преко ње-
говог стоваришта), а који продавцу на мало. 

Ако продавац ,на ма,ло набавља- робу непосредно 
са стоваришта произ,вођача, онда за продавца на 
мало важе укупне норме губитака предвиђених у 
рубрици: ,,у трговини на велико и на мало3'. 

XIV. — Министар,ства трговине и снабдевања 
народних република обавештавање редовно Мини-

, ста решо трговине и снабдевања ФНРЈ о свим ме-
рама и одлукама у по,гледу губитака и норм,и- на 
њиховој територији. 

XV. — Норме губитака донете овом наредбом 
одн-осе се на производе који у трго-вину долазе у 
ок,ом стању који је нормалан за такву врсту про-
извода. 

При куповин,и робе, трговачка предузећа су 
дужна да уговором редовно предвиде квалитетна 
својства робе (сте-пен исушености, зрелости, итд) 
врсту амбалаже и уговорне ка-зне (пенале) за 'не-
извршење тачака уговора које се одн-о-се на квали-
тетна својства ,робе и амбалаже. 

- XVI. — Држа.вна трговачка предузећа су дужна 
да одмах установе књигу евиденције губитака- на 
роби. У књигу евиденције ће се уносит,и сви настала 
губици. 

Из књиге евиденције се морају јадао видети 
услови под којима су настали губици. Нарочита 
пгокња им,а да се обрати на: 

1) дужину скдадир-ања (или т,ранспорта); 
2) временске и географске услове тод којима су 

губи,ци настали; 
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3) врсту амбалаже и степен њене ноп ра ви ости, 
као и то да ли та амбалажа одговара природи те 
робе; 

4) да ли су губици настали при ,постојању тех-
ничких уређаја и постројења или без ових; 

5) да лет су губици настали под условима из тач. 
I ове наредбе или нехатом или непажњом рукова-
лаца робом; и ! 

6) вредност губитака изражена у динарима. 
XVII. — Службеник одређен за вођење књиге 

евиденције лично је одговоран за редовно вођење 
евиденције и тачи ) уношење података из тачке XVI 
ове наредбе. 

XVIII. — Руководилац предузећа- је дужан да 
на крају сваког месеца изврше? преглед књиге еви-
денције и да стави своја запажања. 

На основу књиге евиденције и запажања руко-
водилаца, на крају сваког тром-есечја саставиће се 
извештај о висини губитака на роби, о условима под 
којима су ти губици 'настали, о запажањима руко-
во,дства предузећа, о личном запажању службеника 
који води књигу евиденције и о томе да ли норме 
одговарају потребама трговачког промета и да ли 
постоји могућност снижења ових норми. 

Државна- трговачка предузећа дужна су нај-
даље 15 дана по истеку тромесечја по један при-
мерак Ј^звештаја из предњег става доставити мини-
старству трговине и снабдевања односне народне 
републике. 

XIX. — Државна трговачка предузећа су дужна 
да воде евиденцију Јубитака на роби при транспорту 
и за оне производе кој,има се одређују јединствене 
цене и где губици на роби при транспорту до исто-
варне станице купца падају на терет произвођача. 

Иста предузећа су дужна да гл у погледу ових 
губитака достављају извештаје према одредби ст. 3 
тач. XVIII ове наредбе. 

XX. — Министарства тр! овине и снабдевања на-
родних република, на основу примљених извештаја, 
израдиће преглед губитака на роби на територији 
дотичне " народне републике и исти доставити Мини-
старству трговине и снабдевања ФНРЈ. 

XXI. — Ова наредба ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном, листу Федеративн-е Народне 
Републике Ју гос ла ви је".-. 

Бр. 15756 
10 септембра 1947 године 

' Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

др Заим Шарац, с. р. 
Сагласан, 

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

555. 
На основу члана 2 и 17 Опште уредбе о коми-

тетима Владе ФНРЈ, а у сагласности са Министром 
пошта, Комитет за заштиту народног з,дравља Вла-
де ФНРЈ издаје 

ПРИВРЕМЕНУ НАРЕДБУ 
О КОНТРОЛИ ЛЕКОВА УВЕЗЕНИХ ИЗ ИНО-
СТРАНСТВА ПУТЕМ ПОШТАНСКИХ ПАКЕТА И 

ПИСМОНОСНИХ пошиљки 
1) Поштанско-царински службеници исп ору чува-

ће примаоцима пакете и писмоносле пошиљке из 

иностранства, у кој.има се налазе лекови, на следећи 
начи,н: -

Ако се приликом прегледа пакета који се врши 
и присуству .примаоца утврди Да се у пакету (по-
шиљци) поред осталог налазе т ниже наведен,и ле-
кови, пакети (пошиљке) ће се одмах издати при-
маоцу, и то: 

a) Aspirin (Aciidum acetylo-sailicylicum), Phena-
eetin, An tip уга п, Antipyrin. coffeino-oitricum (Migrae-
mn), Antipyrin salicylic. (Sailiiipydn), Albumin, tannic. 
(Tann album), Bismut. siubnitric., Bismuth, tribroimpheny-
lic. (Xerophiorm), Bismut. subgalUc. (Dermatol), Chiini-
num hydrochloirioum или sulfuricum, Chiniinum tann i cum, 
Hexamethylentiraminum (Urotroipiin), Magnesium pero-
xydat. (Magnesium-Perhydrol), Acid, phenylchinolincar-
bonicum (Atophan, Topho'san), Natrium phenylchinoliin-
carbonicum (Natrium-Atopham), Natrium salicyliicum, 
Phenyliium salicyliicum (Salol), Snlfamiiaimiidum, Sulfat-
hiaizolum, Sulfapyrridmum, Sulfadiazinum, Ciibaizolum, 
Sulfaguanid'inum, Thebrominum natnic^salicylicum (Diu-
retin), Kalium snlfoguajacolkum (Thiocol) y таблетама 
различне тежине или у суи станци ји до укупне тежине 
за сваки поједини лек з,а једно лице до БО гр.; 

b) Amrdopyrin (Pyramidon, Dymapyiran) y табле-
тама различне тежине или у супстанцом до укупне 
тежине за једно лице до 30 гр; 

c) Car bo medicinalis, Calcium glue oni cum. Cal-
cium Lacticum y таблетама различне тежине или у 
еунет анди ји за једно лице до укупне тежине 200 
грама; 

d) Sirup. Thymi comp.;" Sirup. Кат mlfoguajaco* 
lici, Sirup. Kreosoti lactici. Tonioum до укупне тежине 
за једно лице до 500 грама; 

e) Oleum jecoris (рибљи зејтин) до у,купне те-
жине за једно лице до 1 кг; 

f) Saintonm tabl. по 0.01, 0.02 или О.Ш гр за 
једно лице до 20 таблета; 

g) Масти: Unguentum Acidi borici, Uniguentum 
Zinoi oxydat'i, Паста Zincii Lassari до укупне тежине 
за једно лице до 100 грама; 

h) Un.geunturn sulfuratum до укупне тежине за 
једно лице до 200 гр; и 

i) Saccharin tabl. за једно лице до 1000 таблета. 
У случају да се у (пакету (пошиљци) налазе веће 

количине наведених лекова или других лекова, одре-
дишне поште предаће пакет (пошиљку) примаоцу 
осим лекова за које је потребно лекарско уверење, 
о чему ће се саставити записник. Одредишне поште, 
испоручиће примаоцу и задржане лекове 1ако у току 
истога дана када је пакет отворен поднесе потврду 
лекара У државној или другој јавној служби о томе 
да су му послате количине лекова потребне за њего-
во лечење или лечење чланова његове породице. 

Ако прималац у току истог дана када је пакет 
отворен ради прегледа не поднесе лекарску потврду, 

,пошта ће сутрадан предати лекове на.длежном ме-
сном односно извршном .градском (рејонеком) или 
ор веком одбору, а примаоца упутити да се са лекар-
ско.м потврдом обрати извршном одбору народлсс 
одбора коме су предати лекови. 

Надлежни извршни одбор народног одбора из-
даће ,примаоцу само оне лекове и у оној количини 
за воје ,донесе потврду лекара у државној или дру-
гој јав,ној служби да еу му послате количине лекова 
потребне за његово лечење или лечење чланова ње-
гове породице. Прималац је дужан да ову лекарску 
потврду поднесе надлежном извршном одбору у ро-
ку од осам дана. 

Уколико прималац не поднесе лек.арску потв.рду, 
у одређеном року или ако се на основу лекарске 
потврде извесна количина лекова не може испо,ру-
чити! примаоцу, надлежни извршни одбор најродног ' 
одбора дужа,н је о томе донети одлуку и исту до-
ставити примаоцу. По правоснажности ове одлуке 
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задржа-не ,количине лекова, сем стр ел то мицина, над-
лежни народни одбор послаће следећим државним 
1слагалиштима лекова. 

За територију НР Србије — Земаљском -слага-
ли шту левова Србије „Срболеку", Београд, Сар-ајев-
ска ул. бр. 84. 

За територију НР Хрватске — Зе,маљском сла-
г а л и ц у лекова ЈМедика", За-греб, Прерадовићева 
ул. бр. 16. 

За територију НР Босне и Херцеговине — Зе-
маљском слагалишту лекова у Сарајеву, Кундур-
тџилук ул. бр. 8. 

За територију НР Словеније — Земаљском сла-
г а л и ц у лекова „Здравпром", Љубљана, Цигалетова 
ул. бр. 5. 

За територију НР Македоније — Земаљском сла-
г а л и ц у лекова „Реплек", Скопље. 

За територију НР Цр,не Горе — Земаљском сла-
г а л и ц у лекова „Зап", Цетиње. 

За територију Аутоном,не покрајине Војводине 
— Предузећу за про,мет леко-ва ,,Санитарија", Нови 
Сад. 

Изузетно, лек стрепео мичин надлежни на,родни 
одб-ори послаће Ко-митету за заштиту народног 
здравља Владе ФНРЈ. 

2) Државна слагалишта лекова наведена у тач. 1) 
дужна су све послате количине леко-ва преузети и 
исте накнадити -примаоцима пакета (пошиљака) по 
одређен,им цена,ма. Транспорте трошкове сносе др-
жавна слагалишта лекова. 

Ово исто важи и за Комитет за заштиту народ-
ног зд,равља Владе ФНРЈ када преузима лек стрен-
томицин. 

3) Пакете (пошиљке) који садр-же сам-о лекове, 
издаваће одредишне ,поште примаоцима иа основу 
потврде лекара У државн-ој или другој јавној слу-
жби. Ако прималац у року од 4 дана дана од дана 
обавештења не поднесе одредишној пошти лекарску 
потврду, пошта ће поступити по чла,ну 1) ст. 5 ове 
наредбе. 

4) У случају да се у па,кету (пошиљци) налазе 
опојне дроге и други лекови, кој,и се не смеју сла-
ти поштом према прописима опште поштанске кон-
венције, о-дредишна пошта зап лен,и ће такве леко-ве 
и послати их надлежном слагалицу лекова. При-
маоцу односно пошиљаоцу за такве лекове не при-
пада ника,ква- накнада. 

„ 5) Уколико прималац пакета (пошиљке) одбије 
да исти прими због задржаних лекова, тикет (по-
шиљка) ће се вратити пошиљаоцу у иностранство. 

6) Државна слагалишта лек-ова-' наведена у тач. 
1) дужна су сваког месеца сласти из-вештаје надле-
жном министарству наро,дног здравља народне ре-
публике, као и Комитету за заштиту народног здрав-
ља Владе ФНРЈ о врстама и кол-ичин,и преузетих 
лекова. 

7) Овом се наредбом ставља ван сна(ге Решење 
Комитета за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ 
бр. 6922 од 7 јуна 1947 године. 

Бр. 11330 
11 септембра 1947 године 

Београд 
Министар бе,з редара 

и Претседник Комитета за зашти,ту 
народног здравља Владе ФНРЈ, 

др Дмитар Несторов, с. Р . 
Сагла-сан, 

Министар пошта, 
др Драго Марушић, с, р, 

556. 
На основу чл, 1 и 2 Уредбе о привре-меним нор-

мама ,и привременим техничк-им прописима У грађеви-
нарству („Службени лист ФНРЈ" бр. 32 од 18 априла 
1947 године). а У -сагласности са Претсед,ник ом Са-
везне планске комисије, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИВРЕМЕНИМ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА ЗА 
ИЗРАДУ ДРВЕНИХ ТАВАНИЦА МАЊИХ РАСПОНА 

1) Пр,ивремени технички прописи за ,израду дрве-
них тав-аница мањих распона, који су саставни део 
овог решења и који ,су отштам.пани као посебно из-
дање Министарства грађевина ФНРЈ, важе на целој 
територији Федера,тивле Народне Републике Ју-го -
славије, а пр,имениће се на сваку грађевинску делат-
ност. 

2) Ово решење сту,па на снагу даном објављиван 
ња ,у „Службеном листу Федерати,вне Народне Ре-
публике Ју гос ла-в ије". 

Бр, 10800 
4 августа 1947 годин-е 

Београд 
(Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с. р, 

Претседник 
Саве,зне планске комисије, 

Андрија Хебранг, с. р. 

о д л и к о в а н 

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

на предлог Претседник Владе ФНРЈ 

р е ш и о ј е : 
да се за нарочите заслуге учињене народима Ју-

го с л а в иј е одли-ку ју: 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕДА: 
Головков Владимир Ал ек-с андро в ич, генерал-лајт-

нант техн. војске; 
Зин-горенко Григориј Исаков,ич, генерал-директор 

III ранга; 
Кол око лов Николај Михајлович, директор-пуков-

ник; 
Пицхелаури И-ва-н Семенович, потпу,ковник; 
Коневскиј Наум Јосифовим, инж-ињер-мајор, Сп-

лин Константин Сер ге ев ич инжењер-мајо р, Соколове 
Арка ди ј Иванович, инжињер-мајор, Дубр овск,и ј Алек-
сандр Иванович, инжењер-мај-ор и Бољшаков Алексеј 
Николаевич, инжењер-мајор; 

Коробенков Степан Јаковљевим, капетан, Шчерба-
ков Александр Петрович, капетан и Александров 
Георгиј Семенович, капетан; 

Кљуев Александр Петрович, ст. лајтнант; 
Кузманов Ретр Никол ас БИЧ, техник-лајтнант и 

Филатов Сергеј Алексеевич, техЈН,ик-лајтнант; Кесо-
п-уло Николај Харит-оневич, лај ти ант; 

Кор зин Иван Матвеевич, стариш сержант и Голша 
Трофим Никифор ович, сержант; 

Тарапура Николај Иванович, солдат. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА; 
Ту ријеш ј Владимир Васиљевић, гвардиски пу-ков-

ник; - , 1 
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Мајоров Јаков Михајлович, потпуковник, Голо-
винцов Анатолиј Григоревич, потпук ов ник, Богомолов 
Александр Иванович, инжењер-потпуковник и Ка-
са ев Дмитриј Ерастович, директор-потпуковник; 

Корнеев Михаил Порфиревич, инжењер-мајор, 
Збруев Василиј Иванович, инжењер-мајор, Николај 
Кирилл Викторович, инжењер-мајор и Астахов Сергеј 
Петрович, инжењер-мајор; 
Панифедов Михаил Васиљ ев ич, мајор; 

Луга Александр Александрович, инжењер-мајор и 
Глотов Николај Митрофанович, инжењер-мајор; 

Соколов Николај Василевич, мајор. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
Ковалчук Кузма Иванович, капетан и Игнатенко 

Михаил Григоревич, капетан; 
Толстова Ирина Васњљевна, инжењер-капетан; 

Ануреев Василиј Федорович, капетан, Салников Гри-
гориј Филипович, капетан и Ја-голник Иван Пантелеј-
монович, капетан; 

Кокотов Анатолиј Иванови-ч, ст. лајтнант, Костин 
Димитриј Григоревич, ст лајтнант, Линдрик Иван Ха-
ритонович, ст. лајтнант и Трубников Николај Васи-
љевич, ст. лајтнант; 

Писаревскиј Виктор Афанасиевич, ст. техник-лајт-
нант; 

Бобров Алексеј Кузмич, ст. лајтнант, Желтов Олег 
Евтихиевич, ст. лајтнант и Соломатин Иван Димитри-
евич, ст лајтнант; 

Бабинскиј Иван Јовин, лајтнант и Михеев Аркадиј 
Тимофеевич, лајтнант; 

Головко Владимир Николаевич, гв. мл. лајтнант; 
Осипов Григориј Јосифович, лајтнант и Јакунин 

Иван Петрович, мл. лајтнант; 
Малцев Александр Ефимович, мл. лајтнант и Тро-

губ Алексгндр Пантелеевич, мл. лајтнант; 
Тузов Сергеј Иванович, старшина и Киреев Алек-

сеј Федорович, старшина; 
Грошев Сергеј Алексеевич. ст сержант, Тињаниј 

Алексеј Алексеевич, ст. сержант, Попов Вјачеслав 
Иванович, ст. сержант, Фом,ичев Иван Михајлович, 
ст. сержант, Неколаев Василиј Иванович, ст. сержант, 
Игнатов Иван Герасимович, ст. сержант, Лунев Фи-
липи Федорович, ст. сержант, Ткаченко Иван Петро-
вич, ст. сержант. Шум Иван Радмонович, ст. 
сержант, Жару-нченко Федор Фомич, ст. сержант, 
Пегунин Иван Михајлович, ст. сержант и Пручковскиј 
Андреј Дементиевич, ст. сержант; 
Силка Федор Степанович, старшина 1-ог степена; 

Мшпелов Михаил Јаковљевич, сержант, ТегтЈарев' 
Михаил Сергеевич, сержа-нт, Архип-ов Сергеј Захар о-
вич, сержант, Ле-сников Алексеј Василевич, сержант и 
Ефимов Валериј Павлович, сержант; 

Епифанови Алексеј Семенович, ефрејтор и Школ-
ников Петр Иванович, ефрејтор; 

Тимонин Сергеј Јаквљевич, борац, Токар Пла-
тон Кал ино БИЧ, борац, Боровков Владимир Ретрович, 
борац, Новиков Александр Дементиевич, борац, Ере-
меев Гавриил Андреевич, борац, Перевишко Иван 
Алекс еевич, борац, Гар ку ша Александр Степанович, 
борац, Разгон Емелјан Пантелеевич, борац, Залогин 
Семен Григориевич, борац, Пашч-енко Иван Петрович, 
борац, Анферов Павел Федорович, борац, Литиченко 
Петр Мануилович, борац, Га,рбуз Григориј Иванович, 
бора-ц и Трубчани,ков Григориј Алексеевич, борац; 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
Галактјонов Сергеј Јосифович, мајор и Зотиев 

Павел' Саавич, мајор; 
Тјавин Николај Дмитри ев ич, мајор мед сл.; 

Пашченко Иван Андреа БИЧ, мајор, и Мазалов 
Сергеј Илларионович, м-ајор; 
Ганношченко Петр Н,иколаевич, капетан и Головнев 
Павел- Михајлович, капетан; 

УНТИЛОЈВ Константин Андреевич, ин-жењер-кап стан 
и Караваев Виктор Алексан дрович, инжењер-капетан; 

Жаровцев Николај Никифорович, капетан и Коз-
лов Иван Петрович, капетан; 

Масљанников Георгиј Сергеевич, капетан мед. сл.; 
Мелник Александр Николаевич, старији Л"ајтнант,, 

КунициД Василиј Спиридонович, ст. лајтнант, Гусев 
Лев Борисович, ст. лајтнант, Лејтас Хаим Насонович, 
ст. лајтнант, Косоуров Иван Василјевич, ст лајгнант, 
Белов Петр Андреевич, ст. лајтнант, Катаев Михаил 
Степанович, ст. лајтнант, Поддубниј Никифор Ефимо-
вич, ст. лајтнант, Салецкиј Иван Григориевич, ст. лајт-
нант, Гришин Константин Дмитриевич,. ст лајтнант, 
Дмитриев Кприлл Николаевич, ст. лајтнант, Привалк,о 
Павел Павлович, ст. лајтнант и Филиппенко Николај 
Александрович, ст. лајтнант; 

Кузнецов Николај Петрович, лајтнант; 
Рассин Лев Исакович, гв. лајтнант; 

Чистјаков Степан Иванович, лајтнант; 
Мохов Николај Николаевич, ст. лајтнант; 

Мартинов Николај Алексеевич, мл лајтнант и Пре-
светог Иван Иванович, мл. лајтнант. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
Соколов Александр Михајлович^ гл. стар шина; 
Хохолков Григориј Јаковљевич, ст. сержант, Вет-

вицкиј Тимофеј Ефимо-вич, ст. сержант, Илиев Иван 
Петрович, ст сержант, Бесков Дмитриј Степанович, 
ст. сержант, Угрјумов Алексеј Семено вин, ст. серж ЈПГ 
и Игбаев Хамзја Ахмирзаевич, ст. сержаит; 

Панченко Јаков Васиљевич, сержант, Гор ел ов И-
ван Дмитриевич, сержант, Чистјаков Олег Никола евич, 
сер жан т, Трошилов Ретр. Николаевич, сер жан т, Ефи-
мов Валериј Па-влович, сержант и Захаров Павел Гри-
гориевич, сержант; 

За-рубежниј Михаил Васиљевич, мл. сержаш; 
Шчербак Николај Васиљевич, старшина II степена; 
Аухориев Гариф Абдуалиевич, ефрејтор, Марги-

ненко Григориј Иванович, ефрејтор, Шчербак Федор 
Иванович, ефрејтор, Никифоренко Иван Емелијанович, 
ефрејто-р и Дедук Роман Павлович, ефрејтор; 

Михајлов Василиј Алексеевич, борац, Корчагин 
Григориј Петрович, борац, Левценко Н,иколај Ивано-
вич, бора.ц, Кулгавиј Јарослав Белгељимович, борац, 
К-вачев Александр Андреевич, борац и Гаврилов Гро-
фим Антон-ович, борац; 

Честних Владимир Иванович, ефрејтор; 
Жуков Иван Александрович, борац, Мехасенко 

Василиј Андреевич, борац, МНхалев Александр Алек-
сандрович, борац, Чесноков Александр Фед-орович, 
борац, Петребчук Анатолиј Акимович, борац, Маљу-
шенко Вашлиј Федорович, борац, Сорокин Кирилл 
Максимович, борац, Кот Ваеилиј Данилович, борац, 
Калиберов Михаил Иванович, борац, Крјучников Ни-
колај Афанасевич, борац, Солјахов За-хар Мамо лови ч, 
борац, Касјанов Тимофеј Василевич, борац, Сорока 
Иван Василевич, борац, Дробот Степан Феофанович, 
борац, и Сергиенко Иван Степанович, борац; 

Костин Иван Борисович, ст. лајтнант и Ники тин 
Всеволод Петрович, ст. лајтиан?;\ 

Сисоева Ефросинија Даниловића, мл. лајтна-нт мед. 
сл.; 

Јушков Федор Григориевич, старшина и Кулик-ов 
Алексеј Иванович, старшина; 

Муравкин Василиј Егорович, ст. сержа,нт, Рез-
ниченко Иван Бен-едиктович, ст сержант, Семенов-
скиј Андреј -Маркович, ст. оержант и Короп Сергеј 
Нитович, ст. сержант; 

Попов Иван Степанович, гв. ст. сержант; 
Андрианов Федор Андрианович, сержант, Сандјук 

Иван Филипович, сержант, Задорожниј Павел Панте-
леевич, сержа-нт, Чехун Јаков Романович, сержант, Ли-
сенко Иван Павлович, сержант, Голобченко Иван Ни-
китовић, сержант, Ка мен ској Георгиј Максимович, 
сержант, Ки,слухин Гурјан Федорович, сержант, Ба-
имов Николај Александрович, сержа,нт и Срабиањан 
Лусеген Хаирсович, сержант; 

Кули ев Надж,ар Кули ев ич, старшина I степен; 
Чу мишев Умар Исакович, старешина II степ.; 
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Овчиићиков Иван Јовнч, старшнаа I степ. и Ва-
лашов Лев Сергеевич, стар шина I степ.; 

Јухананов Хајбој Абрамович, мл. сержант; 
Попо-в Иван Тито БИЧ, ефрејт-ор, Борождов Алек-

сеј Андреевич, ефрејтор, Боровков Павел Василевич, 
ефрејтор, Редченко Андреј Федорович, ефрејтор и 
См ол ник-он Иван Герасимович, ефрејтор; 

Бондар Григориј Иванович, ма грос; 
Ли-сјук Ефим Афанасиевич, борац, Золотарев Ва-

силиј Илич^ борац, Кр ас јуне Григориј Савелиевич, бо-
рац, Сербијан Гр,игориј Павлович, борац, Таран Ар-
сентиј Федерович, борац, Трифонов Сергеј Ро ман ови ч, 
борац, Михеев Николај Александрович, борац, Валов 
Петр Јаковљевич, борац, Кочелаевскиј Константин 
Федорович, борац, Уруков Апхохан, борац, Крјучков 
Василиј Антонович, борац, Новиков Алексеј Дорофее-
вич, борац, Богар Сергеј Иванович, борац, Чечеринда 
Виктор Гаврилович, борац, Михајлов Васили,ј Ј-осифо-

Овчинников Иван Ј-ович, старшина I степ. ет Ба-
грин Павел Остап-ович, борац, Кор-отенко Бор,ис Гри-
гориевич, борац, Бојко Степан Евдокимович, борац, 
Скрјабин Константин Ивановић, борац, Репиев Јаков 
Николаевич, борац, Баронецкиј Всеволод Павлович, 
борац, Каренко Дмитриј Иванович, борац, Марушчак 
Иван Павлович, борац и Глазирин Иван Иванович, 
борац. 

Бр. 193 
12 фебруара 1947 године 

Београд 
Секретар,, Претседн,ик, 

Миле Перуничић, с. р. др Иван рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Ју гос лави је 
на основу члана 2 Закона о орденима и медаљама, 

а на предлог Врховног команда,нта оружаних снага 
ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
Да се за умешност у командовању, показану хра-

брост :и стечене заслуге за народ у току на,родноосло-
5одилачке борбе, одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА : 
мајори: Андрић Р. Јован, Пелев,ић М Милош и 

Шћепановић Т. Јово; 
капетани: Арбанас И. Фрањо, Хасан С. Иван, Ко-

лар А. Рудолф, Љубић А Антун, Миличевић И, Жар-
ко, Милошевић Ђ. Стево, Мишчевић Ј. Бранко, Пин-
тарић Ф. Анту,н, Радовић Ж. М,илош, Римац М Милан, 
Стојковић Н, Милан, Сврабић П. Милан и Томић М. 
Станко; 

поручници: Босанац О Мирко, Борјановић С. Јо-
вица, Бућа Ј. Иван, Ћеранић П, Војо, Дабић В. Вла-
димир, Дамјановић Р. Ђуро, Деспотовић М. Мирко, 
Ђукановић Н Саво, Максимовић М. Драгоје, Михаи-
ловић М. Петар, Михаиловић И. Стево. Милешеви^ 
П. Славко, Пећанац М. Никола, Пејковић Ј. Душан, 
Војводић Ј Стеван и Жилић О. Др. Марјан; 

потпоручници: Бајић М. Сава, Чучковић Г, Ђуро, 
Кузман Б. Сретко, Лучић Ђ. Милош, Сти,јећа Б. Сте-
во, Стоиљковић А Миливоје, Вашалић О. Вицо, Вре-
бац П. Владо, и Вукотић Н. Обре,н; 

заставници: Дракулић Д Никола, Колунџија С. 
Јован и Радојевић П. Ми,рко; 

Рајевић В. Божидар и Трагало Ј. Давор. 
ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА : 
потпуковник Кисић Ђ. Бранислав; 
мајори: Шелевић М Милош и Шћепановић Т,. 

Јово; 

капетани: Арбанас И. Фрањо, Игњатовић Г. Ду-
шан, Љуштина М. Марко, Срдић М. Јошко и Врача-
ревић Љ. Никола; 

поручници: Глишић М Чедо, Клипа И. Славко, 
Орлић Н. Ђуро и Ђоковић Р, Митар. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА : 
поручници: Барбарез В. Милан, Босанац П Бо-

жо, Божић М. Иван, Хот Ш. Хасан, Ловрић Н. Васо, 
Мандекић Ђ, Иван, Мишков С Др. Душан, Момић Ј. 
Ада,м, Моргенштерн А. Вилим, Опачић Ђ. Славко, 
Павлић М. Божо, Пјеговић М. Вељко, Саханић X 
Мехмед, Секулић М. Војин, Стојић М. Ђуро, Штукељ 
Ј. Леополд, Тадић П. Стеван, Тиодоровић Н. Буди-
мир и Вучковић М. Вера; 

потпоручници: Ашанин Ј. Божидар, Блажевић С. 
Бранко, Бобичак Ђ. Јанко, Бокан Д Миле, Бреговић 
Ј. Павао, Чанковић Р. Ђуро, Калић Р. Душан, Ћоро-
вић Ф. Илија, Дамјановић П Мићо, Дивјакиња С. Ду-
шан, Драговић Ж. Милош, Ђорђевић Р. Петар. Гвоз-
ден Н. Мирко, Јанковић В. Дмитар, Јањатовић И Јо-
ван, Качавенда Л. Милан, Крстић Г. Нада, Лазић Б. 
Миливој, Мапакања С. Никола, Мајдак С. Стјепан, 
Марјановић Н. Војин, Марендић Ф. Јуре. Марић Д. 
Раде, Милашиновић М. Никола, Митровић В. Жива-
д,ин, Мркобрада М. Милојко, Мугош М. Ва-силије, Ње-
гован Л. Стипо, Огњеновић Ђ. Симо, Перишић Б. 
Томислав, Поповић С. Ђорђе, Поповић П. Мило, Ре-
новира Н Обрад, Родић М. Петар, Рот М. Јосип, 
Симуновић Ф. Мијо, Скенџић С. Светозар, Стипец А, 
Антун, Шаврљуга Л. Божидар, Шегрт Ђ. Шпиро, Ши-
муновић Ј Здравко, Узелац Ђ. Душан. Војиновић Н. 
Илија, Вучић И. Саво, Вучковић С. Чедомир, Вујичић 
Ј. Петар и Вујовић Б. Петар; 

заставници: Аџић В. Илиј,а, Бабић П. Саво, Баук 
С, Илија, Билкан С. Цвијо, Блажиновић Ј. Мато, Дага 
Г. Милан, Чокорац К Лазо, Ћурчић С. Јован. Дејано-
вић П. Драгић, Драгољевић Ф, Гаврило, Двинчић М, 
Милорад, Ду дуковић М. Милош. Ду јано-вић П Игња-
тије, Ђерић М. Никола, Ђуковић С, Душан, Гвозданић 
Б. Вељко, Тубић Т. Ђуро, Јавор Ј Неђа, Јоксовић С, 
Михајло, Кодеља Ј. Љиљан, Коркут Ј. Дамјан, Коро-' 
совац М. Ненад, Ковач С Вељко. Коврлија М. Ду-
шан, Лазаревић С. Сибин, Лукић Ђ, Ђур-о, Мандић Ј. 
Пане, Мартиновић Н. Саво, Машовић М Љубомир, 
Матановић Н. Иван, Милић Б. Драгољуб, Може И. 
Милан, Пауновић Д. Станко, Поповић Ј Малиша. Рау-
сављевић П. Јован, Рекић Т. Матија, Сладић Б. Не-
ђељко, Соро Н. Симо, Сто-јановић Д Божидар, Сто-
јовић И. Љубо, Шишић А. Мухамед, Торбица В. Илија, 
Тошић П. Жарко, Вукојев,ић Т Светозар. Вуковић Н. 
Милош и Жујић М, Драгоје; 

Зриншчак Ј. Стјепан. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
Трујић Д. Милош. 

Б р 205 
! 19 фебруара 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

С А Д Р Ж А Ј : 
Страла 

554. Наредба о одређивању норми губитака на 
роби у трговачком промету 1141 

555. Привремена- наредба о контроли лекова 
увезених из иностранства путем поштан-
ских макета т писмоносних пошиљки — — 1145 

556. Решење о п.ривременим техничким про-̂  
писима за израду дрвених таваница мањих 
распона — — — — — — — 1146 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М, Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа Југословен-

ског штампарско^ предузећа, Београд 


