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На основу чл. 74 тач. б Устава ФНРЈ, Презида 
јун Народне скупштине Федеративне Народне Репу-
бликс Југослава је, у вези с Указом о образовању 
области као административ-но-територн јалних јединица 
и привремених народних одбора области на терито^-
рији Народне Републике Србије, Народне Републике 
Хрватске, Народне Републике .Словеније, Народне Ре-
публике Македоније и Народне Републике Босне и 
Херцеговцне, бр. 290 од 24 марта 1949 године, на 
предлог Владе ФНРЈ, доноси 

У К А З 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОСТИ ОБЛАСНИХ НА-
РОДНИХ ОДБОРА У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВА УТВРЂЕ-

НИХ ПОСТОЈЕЋИМ ЗАКОНИМА ФНРЈ 

I. 

С обзиром на права 1г дужности обласних народних 
одбора одређе-них у Општем закону о народним одбо-
рима од 6 јуна 1949 године и сабласно одредби Указа 
о образовању области као админнстративно-територи-
Јалних јединица, и привремених народних одбора обла-
сти на териториј Народне Републике Србије, Народне 
Републике Хрватске, Народне Републике Словеније, 
Народне Републике Мадсдоније и Народне Републике 
Плене и Херцагомше, бо. 290 од 24 марта 1949 године, 
потврђеног од Народне скупштине ФНРЈ 28 маја 1949 
године, стављају се у надлежност обласних народних 
одбора' следећи послови прописани у савезним за-
конима: 

I. 1) Право установљења одређеног постотка према 
порезу на дохо-дак на својој територији предвиђеног 
ва ракије окружне одбодо (чл. 16 ст. Закона о по-
љима, „Службени лист. ФНРЈ", бр. 105/46). 

Одлуку дон-оси обласни народни одбор. 

2) Оснивање управе пољопривредних машинских 
станица и установа пољопривредне машинске службе, 
руковођен,е пољоетршвредном машинском службом н 
давање упутстава за вршење те службе на подручју 
области (чи. 6 и следећи За-кона о организацији др-
жавне пољопривредне машинске службе, „Службени 
лист ФНРЈ", бр. 91/46). 

Решење доноси извршиш одбор обласног народног 
одбора. 

3) Проглашење шума месног и среског значаја за 
стално илн привремено заштитне, уз претходну са-
гласност минист-ра шумарства народне републике (чл. 
17 ст. 2 у вези са ст. 1 Општег закона о шумама, 
„Службе-ни лис? ФНРЈ", бр. 106/47), 

Решење доноси површни одбор обласног народног 
одбора. 

4) Давање дозволе за сечу дубећих стабала шума 
месног ћ србског значаја ух времену од 1 а-прила до 
1 октобра и под усло-вима предвиђеним у закону (мл. 
20 ст. 1 и 2 Општег закона о шумама, ,,Службени ли.ст 
ФНРЈ", бр. 106/47); 

Решење доноси извршни одбор обласног народног 
одбора. 

5) Проглашење које ће се шуме месног, среског и 
градског значаја, као и ,важнији приватни шумски 
комплекси сматрати за шу-ме угрожене од пожара (чг. 
12, ст. 2 у вези са ст. 1 Општег закон-а о заштити 
шума од пожара, „Службени лист ФНРЈ", бр. 29/47). 

Решење доноси извршни одбор обласног народног 
одбора. 

6) Изв-ршење мобилизације свега здравог с^ажов-
пиштва од 16 до 50 година, као и возила и алата, па. 
предао! извр-ш-ног одбора среског народног одбора 
може, поред министра шумарства народне република, 
наредити и извршни одбор обласног народног одбо,ра 
(Општи закон о заштити шума од пожара. „Службени 
лист ФНРЈ", бр. 29/47). 

Решење доноси извршни одбор обласног народног 
одбо-ра. 

7) Доношење решења о одузи-мању додељене шуме 
и шум-ског земљишта и о казни под условима предви-
ћеии-м у закону за извршни одбор ранијег окружног 
одбора (чл. 12 ст. 2 у вези са ст. 1 и 3 Основног'за-
кона о поступању са скспроприсаним и ко иф искован и.м 
шумским поседима, ,,Службени лист ФНРЈ", бр. 61/46). 

Решење дон-оси из-вршни одбор облаоног народног 
одбора. 

8) а) Вршење свих п-ослова инспекције рт да па 
подручју области; 

б) Вођење а д м ич ги ст р а т и вио -пази еног поступка и 
доношен,е решења од стране повереника рада обласног 
народног одбора у првом степену о 'прекршајима из 
мл. 28^и 29 Закона о инс-пекцији рада, кад је прекршај 
утврдила обласна инспекција рада; 4 

в) Руковођење целокупном службом инспекције 
рада на под-ручју области и вршење послова преузе-
тих из надлежности среске и градске инспекције рада. 
(Закон о и-нопекциј-и рада, „Службени лист ФНРЈ", 
бр. 108/48). 

Наведене послове врше обласна инспекција рада и 
повереник рзда. 

9) Реги-страција средњег и нижег медицинског 
особља (чл. 6, ст. 2 Закона о изменама и д и н а м а 
За-кона о обаве-зној служби медици-нског особља, ,,Слу-
жбени в-ист ФНРЈ", бр. 3/49). 

Овај посао врши ловереништво за народно здрав-
ље обласног народног одбора. 

10) Руковођење целокупном влужб^м санитарне 
инспекције и проти вепид ем неком службом на подручју 
области; старање о извршењу општих задатака сани-
тарне инспекције; вршење надзора над струч-ним радом 
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иимшх органа санитарне инспекције н других органа 
санитарне и тгретииепе деми оке службе; старање о 
стручном нивоу н ефикасности санитарне инспекције 
на подручју области, као ц право непосредног вршења 
санитарне инспекције на подручју области (Основни 
закон о санитарној инспекцији, „Службени лист ФНРЈ" 
бр. 37/48). -

Ове послове вгше санитарне инспекције и повере-
ншш за народно здравље обласног народног одбори. 

11) Послови спречавања н сузбијања заразних бо-
ле-ст на подручју области (чл. 7 Општег закона о 
спречавању и сузбијању заразних болести, „Службени 
лист ФНРЈ", бр. 37/48). 

Ове послове врши повереник нвродмос здравља 
обласног народног одбора. 

12) Доношење решења о промени личних имена 
(чл. 21—22 Закона о личним именима, „Службени дм сг 
ФИ! \ бр. 105/47). 

Решење доноси повереник унутрашњих послова, 
13) Оснивање, н нд устриско-заведене народне мили-

ције у споразуму са управом предузећа, завода в уста-' 
нове, као и давање сагласности за пријем у службу 
и за престанак службе припадника индустрнско-за-
водске милиције, предвиђене законом за окружни на-
редни одбор (чл. 22. ст. 1, на. 44, ст. 2 и чл. 49 За-
кона о народној милицији „Службени лист ФНРЈ" 
бр. 101/46). 

Решење доноси извршни одбор обласног народног 
одбора. а 

14) Оснивање ученичких домова интерагатског типа 
У местима сак најмање 30 неонскрбљених ученика 1ЈОД-
условима предвиђеним законом за' раније окружне- на-
родне одборе (чл. 22 Закона о ученицима у привреди, 
„Службени лист ФНРЈ", бр. 28/46). 

Решење доноси извршни одбор обласног народног 
одбора. 

15) Оснивање, по овлашћењу министра унутра-
шњих послова народне републике, радних група за 
извршење казне поправног рада, као и руковођење тим 
групама (чл. 44 Закона о извршењу казни, „Службени 
лист ФНРЈ", бр. 92/48). 

Решење доноси повереник унутрашњих послова. 
16) Послови стграњп о ратним војним инвалидима 

и о ми ри одо и ек и.м војним инвалидима на подручју 
области (Указ Президијума На,род-не скупштине ФНРЈ 
о преносу послова старања о ратним војним инвали-
дима и мири одоле ким војним инвалидима у надлежност 
Комитета за социјално старање Владе ФНРЈ од 9 но-
вембра 19^8 године, „Службени лист ФНРЈ", бр. 99/48). 

Ове послове врши повереништво за-социјално ста-
рање- обласног народног одбора. 

2. Овлашћења предвиђена наведеним законима за 
одређене државне органе народних република остају 
у важности, осим ако нису потпуно и изричито овим 
указом пренета на обласне народне одборе. 

II. 
На обласне народне одборе односно на њихове ор-

гане као на непосредно више органе власти преноси се 
прало решавања по жалбама против ахата среских на-
родних одбора н народних одбора градова издвојених 
мз среза у свим случајевима у којима је савезним за-
конима прописана надлежност министарства н других 
органа владе народне републ-ике. 

Ш. 

Президијум!) народних- скупштине народних репу-
блика донеће сагласно овоме указу своје указе о пре-
ношењу на обласне народне одборе одређених послова 

предвиђених у републички^ законима за министарства 
н друге органе влада република 

IV. 
Овај указ ступа на снагу даном сваљивања у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југослвије". 

Бр. 1208 
14 децембра 1949 год,ине 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослвије 

Заступа Секретара 
Потпретседник, 
М. Пијаде, с. р. 

Претседник, 
др И. Рибар, с, ЈЧ 

803. 

На основу мл. 80 ст. .2 Устава ФНРЈ, Влади ФНРЈ, 
на предлог Министра за науку и- културу ФНРЈ, до-
носи 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ И РАДУ ШКОЛСКИХ КУХИЊА 

Члан 1 

У циљу побољшања исхране ученика основних 
н седмогодишњих школа, нижих и средњих стручних 
школа, гимназија, уметничких и аиецијалних школа, 
н у циљу помоћи мајк ма које су запо-слене, осни-
вају се школске кухиње. 

Члан 2 
У школску кухињу примају се на исхрану уче-

ници једне ИЛИ' више школа за које је-кухиња осно-
вана, и то приенсЈвено они чија је мајки запослена 
или чију исхрану треба појавити,, као н о т е -који не 
станују у месту школовања. ' 

Члан 3 
Ученици који се хране у школској кухињи плаћају 

део износа или нео износ нормираних трошкова ис-
хране, према тач. 7 под б) Општег упутства о при-
мању н издфкавгњу деце у установама за заштиту и 

васпитање деце и омладине (,,Службени лист ФНРЈ" 
бр. 39/49), а могу се потпуно ослободити од плаћан.;). 
Елементе из којих се састоје нормирани трошкови 
исхране у школским кухињама одреди-ће Министар 
за науку и културу ФНРЈ у сагласности са Министров 
финансија ФНРЈ ц 11 реге ед'Ј иком ва социјално етат 
рање Владе ФНРЈ, 

Члан 4 
Народни одбори су дужни да школске кухиње 

обезбеде потребним претранбеннм артиклима савезног 
н републичког обезбеђеног снабдевања н да одреде 
предузећа која ће их снабдеват.и артиклима који не 
спадају у обезбеђено снабдевање. 

Члан 5 
Школске кухиње могу име тп своје економије. 
Принос са ових економија, као и цржлозн које 

кухиња добије, користе се за побољшање исхране 
ученика. 
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Члан 6 
У оквиру годишњег плана који донесе Влада 

ФНРЈ, Длан мреже школских кухиња доносе сагласно 
(Министар за науку и културу ФНРЈ, Министар трго-
вине и снабдевања ФНРЈ и Министар финансија ФНРЈ. 
У оквиру овога ш а л а министри просвете народних: 
(република, на основу предлога народних одбора, 
израђују предлоге планова мреже вза народне репу-
блике и подносе кх владама народних република на 
одобрен,е. 

Предлози народних одбора о плановима мреже 
школских кухиња морају садржати: 

а) спи-сак школа за чије се ученике оснивају 
школске кухиње, означујући школе чији се ученици 
могу хран-ити у једној кухињи; 

б) број ученика који ће се хранити у појединим 
школским кухињама; 

в) план потреба у мамкрилцима за сваку школ-
ску кухињу: 

г) пашове материјалног и финансиског обезбе-
ђења школских кухиња. 

Члан 7 ^ 
Школске кухиње оснивају месни, градски и ре-

јонски народни одбори према плану мреже школских 
кухиња. 

Школске кухиње стоје под руководство^ повере-
ништва просвете градских и рејонских народних од-
бора, а у месним народним одборима под руковод-
ством месног народног одбора које врши преко члана 
извршног одбора КЧже је поверено старање о шко-
лама. 

Надзор над радом школских кухиња месних на-
родних одбора и народних одбора градова у саставу, 
срез' врше повереник за просвету среских народних 
одбора. 

Руководно^ школа за чије је ученике основана 
школска кухиња дужни су да врше непосредни надзор 
над школским кухињама и да им пружају помоћ у, 
раду. 

Члан 8 
Обласни народни одбори старају се о извршењу 

плана мреже школских кухиња на свом подручју, о 
њиховом правилном - снабдевању, о кадровима који 
раде у школским кухињама, о целокупном утрошку 
артикала, као и о извршењу планова материјалног 
и финансиског обезбеђења. 

Министарства просвете народних република врше 
погрдни ани ју рада обласних народних одбора у вези 
са школским кухињама, врше надзор над радом школ-
ских кухиња и старају се да планови материјалног и 
ф кленси ок ог обезбеђења буду' унети у одговарајуће 
републичке планове, воде евиденцију о снабдевању, о 
кадровима и о броју ученика који се хране у школ-
ским кухињама. / 

Члан 9 
Обласни народни одбори и министарства просвете 

народних република имају одговарајуће организационе 
је дин це за обављање свих послова у вези са школским 
кухињама. 

Члан 10 
Општи надзор над радом школских кухиња врши 

Министарство за науку и културу ФНРЈ. 

Члан 11 
Новчаном казном до 20.000 динара казниће се 

повереник односно члан извршног одбора народног 
одбора или друго одговорно лице: 

в) које пропусти да изв-рши што је погребно за 
оснивање школске кухиње према утврђеном плану; 

б) које пропуст да обезбеди за школску ку-
хињу пот-ребно особље, просторије, инвентар и на-
мирнице или које са инвентаром и намирницама не 
поступа ни прописан начин. 

А д мкннс тр ати в но- казн ен и поступак води и ре-
шења у првом степену доноси извршни одбор обла-
сног народног одбора према одредбама Основног за-
кона о прекршајни^. 

Члан 12 
Упутства за доношење републичких прописа о 

организацији, раду и пословању, као и о начину на-
бавке инвентара и намирница за ђачке кухиње доноси 
Министар за науку и културу ФНРЈ у сагласности са 
Министром трговине и снабдевања ФНРЈ. 

Прописе о начину финансирања школских кухиња 
донеће Министар финансија ФНРЈ у сагласности са 
Министром за науку и културу ФНРЈ 

Члан 13 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федерације Народне Републике 
Југославије". 

14 децембра 1949 године 
Београд 

\ 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

' - Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тнто, с. р. 

Министар за науку и културу ФНРЈ, 
Родољуб Чолаковић, с. р. 

804. 

На основу чл. 40 ст. 1 Закона о петогодишњем 
плану развитка народне привреде Федеративне На-
родне Републике Југославије у годинама 1947—1951. 
у вези са чл. 1 Уредбе о оснивању и раду Савезног 
статисгичког уреда и статистичких уреда у народним 
републикама, Влада ФНРЈ, , на предлог Претседник 
Владе ФНРЈ, издаје 

Н А Р Е Д Б У 

о ПОПИСУ СТОКЕ, ЖИВИНЕ И КОШНИЦА ПЧЕЛА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУ-

БЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1) У сврху установљења бројног стања стоке, 
живине и кошница пчела извршиће се-у времену од 
16 до 23 ј а н у а р 1950 године, а према стању иа даи 
15 јануара 1950 године, на територији Федератнвне 
Народне Републике Југославије попис стоке, живине 
и кошница пчела. 

2) Пописом ће се обухватити сва државна, задру-
жна, приватна пољопривредна газдинства (добра, еко-
номије), пољопривредна газдинства друштвених орга-
низација, као и она газдинства (установе, предузећа, 
задруге, кућанства итд.), која нису пољопривредна али 
поседују стоку, живину и кошнице пчела. 

3) Припремним радњама, организацијом и кон-
тролом пописа на територији Федератизне Народне 
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Републике Југослав!^ руководиће Савезна пописна 
/комисија, а на територији народних република репу-
бличке пописне комисије. 

Савезну попишу комисију именује Претседник 
владе ФНРЈ. 

Републичке пописне комисије именују претседник! 
влада народних република: 

4) У сврху, организације и спровођења пописа на 
лчуфучју обласних, среских (градских) и месних на-
родних одбора основаће сб пописне комисије при 
обласним, среским (гралскгм) и месним народним од-
борима. 

Обласну пол испу комисију именује извршни од-
мор обласног народног одбора. У састав комисије 
улазе: 

а,) претседник или секретар извршног одбора 
обласног народног одбора у својству претседник по-
писне комисије; 

б) повереник за пољопривреду и претседник план-
ске комисије обласног народног одбора као чланови; 

в) шеф статистичког уреда при обласном народ-
ном одбору као секретар пописне комисије; н 

г) представници друштвених организација. 
Среску (градску) попи сну комисију именује избр-

иши одбор среског (градског) народног одбора. У 
састав комисије улазе; 

В) претседник ИЛИ секретар извршног одбора сре-
ског (Градског) народног одбора у својству претсед-
ника пописне комисије; 

б) повереник за пољопривреду и претседник план-
с.ке комисије среског (градског) народног одбора. 

в) шеф статистичког уреда при среском (град-
ском) народном одбору као секретар покисне коми-
сије; и 

г) претставки ци друштвених организација. 
За .извршење овог пописа извршни одбори народ-

них одбора дужни Су да ставе на расположен^ попи-
сној комисији довољан број особља. 

Месну пописну комисију именује медени народни 
одбор. У састав месне пописне комисије улазе: 

а) претседник или секретар месног народног од-
бора ; 

б) 1—2 члана месног народног одбора; и 
в) иретставиици задружних и друштвених орга-

низација. 
Непосредни извршиоци полиса су пописивачи, т,), 

лип,а која у ту сврху одреди и овласти извршни одбор 
надлежног среског (градског) народног одбора. 

5) Обрасце и упутства за извршење пописа про-
писаће Савезни статистички уред. 

6) Одговорни руководиоца државних, задружних 
и друштвених газдинстава (добра, економије) као и 
власници, држаоци односно управитељи приватних 
пољопривредних и'непољоприврвдннх газ дине гава, ду-
жни су дати одговоре на сва питања постављена у 
пописном обрасцу. Они одговарају за тачност датих 
података. 

7) Ко намерио онемогући вршење пописа или 
ускрати податке које је дуж!ан дати или да неистините 
податке, или ма на који друга начин омета извршење 
пописа, казниће се за прекршај новчаном казном до 
10.000 динара или поправним радом до 30 дана. 

Административно-казнени поступак воде и решења 
у првом степену доносе извршни одбор!! среских 
(градских) народних одбора по прописима Основног 
закона о пре крша јима. 

8) Трошкови спровођења овог пописа падају на 
терет Савезног буџета. 

9) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 10899 
14 децембра 1949 године 

Београд 

Претседник Владе ФИК) 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослава!је 
Јосип Броз-Тито, с, р. 

805-' 

На основу тач.- IX Општих упутстава о организа-
цији службе за заштиту" и подизање народног здравља 
(..Службени лист ФНР.Ј" бр. 48/48), Комитет за за-
штиту народног здравља Владе ФНРЈ прописује 

П Р А В И Л Н И К 

О ОСНИВАЊУ, ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ПОРОДИ-

ЛИШТА 

1. Опште одредбе 

Члан 1 
Породилиште је тералеутско-профилактичка уста-

нова која указује стационару медицинс.ку помоћ же-
нама за време порођаја и после порођаја. 

Члан 2 

Породилкшта оснивају срески односно градски 
(рејонски) народни одбори. 

Члан 3 

Подручје породилишта обухвата, по правилу, по-
дручје среза односно града (рејона). 

По потреби, подручје појродилишта може да обу-
хвата и подручја више срезова односно рејона У овом 
случају, седиште породилишта одређују ^неразумно 
надлежни народни одбори у сагласности са понере-
ништвом за народно здравље надлежног обласног на-
родног одбора. 

Члан 4 

Стручио-методолошки ,надзор над радом породи-
лишта врши повсреннштво за народно здравље надле-
жног среског односно градског (рејонског) народног 
одбора. 

11. Унутрашње уређење 

Члан 5 

Свако породилиште мора да има ове просторије: 
собу за пријем породиља, просторију, за купање и 
пресвлачење пролил,а пре порођаја, собу за поро-
ђаје, собу за лежање после порођаја, собу за изола-
цију и остале помоћне просторије. 

Поред ових просторија, породилиште, по могућ-
ству, треба да има и собу за трудне жене пред поро-
ђајем, собу за новорођенчад и собу за бабицу и дечју 
неговатељицу. ' 

Ако породшшште нема посебне собе за иово-
рођенчад, о т се смештају заједно са мај-кама, али у 
васебне дечје кревете или кошарице. 



Среда; 21 децембар 1949 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 106 — Сфана 1405 

Члан 6 
Породилиште може да има посебно одељење које 

врши саветовање трудних жена и жена после поро-
ђаја (саветовалиште за трудне жене). 

Са1етовалиште за трудне жене треба да има про-. 
сторије одвојене од просторија лородилишта и по 
могућству засебан улаз. / 

:: - )- V 

. : Члан 7 

На челу породнлишта стоји управник који руко-
води свим пословима породилишта и одговара за це-
локупан његов рад. Управник породилшнта је, по пра-
вилу, лекар специјалиста за гинекологију и акушер-
ство. У недостатку лекара специјалисте за гинеколог 
гију и акушерство, породилиштем може да руководи 
и лекар опште праксе. 

Породилиште има потребан број лекара,' бабица, 
дечјих неговатељица и болничарки. 

Само изузетно, мањим породилнштем са највише 
10 постеља може у недостатку лекара да руководи и 
ба-бица. У овом случају, повереништво за народно 
здравље надлежног народног одбора одредиће лекара 
ЗА вођење сталног надзора над радом оваквог поро-
дилишта, као и за старање о здравственом стању по-
родиља и новорођене леце и за указивање, по потре-
би, лекарске помоћи трудним женама, породиља-ма и 
новорођеној деци у породилишту. 

Саветовалиштем за трудне жене у породилишту 
може у недостатку лекара да руководи и бабица. 

Члан 8 

У циљу евиденције стручног рада, нородилиште 
води одређене књиге, картоне и спискове, чије обра-
сце утврђује министарство народног здравља народне 
републике према упутствима Комитета за заштиту 
народног здравља Владе ФНРЈ. 

НК Задаци и рад 

Члан 9 

Основни задаци породилишта јесу: указивање те-
рапеутско-профилактичке помоћи женама при поро-
ђају, обезбеђење хигијенских услова при порођају и 
првих дана после порођаја, указивање прве неге но-
ворођеној деци и спровођење здравствено-просветног 
рада међу трудним женама, породиљама ц женама 
после порођаја. 

У вези са овим основним задацима, породилиште 
врши нарочито ове послове: 

а) обавља прегледе трудних жена и даје им 
стручне савете у погледу хигијене трудноће; 

б) указује стручну медицинску помоћ женама 
пред порођајем, за време порођаја и после порођаја, 
као и новорођено^ деци; 

в) пружа хигијенску негу женама за време и по-
сле порођаја и новорођеној деци; 

г) упућује у одговарајуће здравствене установе 
трудне жене и породиље код којих -постоји или се по-
јави било каква сметња за нормалан порођај, као и 
оболеле жене после порођаја и оболелу новорођену 
децу; 

д) води бригу о здравственом стању породиља и 
новорођене деце и после отпуштања из иороднлишта; 

ђ) даје стручне савете породиљама о хигијени 
порођаја и бабина; поучава младе мајке о хигиЈеп-
ској нези и правилној исхрани новорођенчета и одој-
чета. 

Члан 10 
У циљу што успешнијег извршења својих зада-

така, породилиште сарађује еа осталим здравствеиим 
установама са свога подручја, а нарочито са диспан-
з е р у за жене, општом и клиничком болницом (гине-
кслошко-акушерским одељењем одно-сно клини ком), 
материнска домом и дечјим диспанзером. 

Члан 11 
У породилиште се примају само здраве жене 

пред порођајем и породиље. Изузетно, У поро-дилиште 
се могу примати и здраве жене непосредно после по-
рођаја. 

Трудне жене к^д којих се могу очекивати компли-
кације при порођају, као и пород-иље са пови-шеном 
температуром или са акутним или заразним обоље-
њима, не примају се у породилиште. 

Члан 12 
Ако код трудне жене постоји било каква сметња 

која може омести нормалан ток порођаја, породили-
ште је дужно да такву жену одмах упути у најближу 
општу или клиничку болницу (гиненолошко-акушер-
ско одељење односно клинику). На исти начин, поро-
дилиште ће поступити ако се код жене поеле по-рођаја 
или код но-ворођеног детета појави обољење које мо-
же да угрози њихово здравље или живот. 

Члан 13 ' 
Же-не се отпуштају из породилишга кад престане 

свака опасност по њихово здравље и здравље ново-
рођеног детета, а најраније осам дана по порођју. 

IV. Остале одредбе 
Члан 14 

Целокупно особље по-родили шта дужно је даг се 
свака три месеца подвргне лека ре ком прегледу. Осо-
бље које долази у непосредан додир са породиљама 
и новорођеном децом може бити, по потреби, и че-
шће подвргнуто овом прегледу. 

Члан 15 
Породилишта ф дужна да на утврђеним обра-

сцима састављају извештаје и достављају их у одре-
ђеном року повереништву за народно здравље надле-
жног среског односно градског (рејонског) народног 
одбора. 

На основу примљених извештаја, повсреницЈТва 
за народно здравље среских односио градских (ре-
јонскпх) народних одоора саетављају извештаје и 
достављају их у одређеном року Повереииштву за 
народно здравље надлежног обласног народног од-
бора. 

Повереншнтва за народно здравље обласних на-
родних одбора састављају извештаје и достављају их 
у одређеном року министарству народног здравља 
народне републике. 

Министарства народног здравља народних репу-
блика састављају извештаје и достављају их у одре-
ђеном року Комитету за заштиту народног здравља 
Владе ФНРЈ. 

Члан 16 
Обрасце за извештаје из претходног ч^ана. као и 

Ракове у којима се они подн-осе, прописује Комитет 
за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ. 

Повереништва за народно здравље среских од-
носно градских (рејонске) народних одбора снабде-
ваће овим обрасцима ПорОдилишта. 
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Члан 17 
- Ближа упутства за извршење овог правилника да-

ваће, ио потреби, Претседник Комитета за зани,ну 
народног здравља Владе ФНРЈ. 

Члан 18 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вати у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 17019 
13 децембра 1949 године 

Београд 

Министар — Претседник 
Комитета за заштиту народног здравља 

Владе ФНРЈ, 
др Павле Грегорић, с, р. 

806. " 

На основу тач, УШ Наредбе о одређивању -потро-
шача којима се обезбеђује снабдевање („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 22/49) и чл.. 26 Правилника о потро-
шачким картама („Службени лист ФНРЈ" бр. 26/49), 
а у сагласности са Претседник ом Комитета ва соци-
јално старање Владе ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О СНАБДЕВАЊУ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ИНВАЛИДА 
РАДА И ГРАЂАНСКИХ ЛИЦА ОРТОПЕДСКОМ И 

СПЕЦИЈАЛНОМ ОБУЋОМ 

1) Војни инвалиди имају право, сваких 8 месеци 
на бесплатно снабдевање и без отсецања тачкица из 
потрошачка карата за индустриске производе обез-
беђеног снабдевања на један пар ортопедске обуће 
или годишње на један пар специјалне обуће. 

Право на бесплатну специјалну обућу и без о с е -
цања тачкица из потрошачка карата војни инвалиди 
имају уколико им специјална обућа следује због при-
роде њихових рана осакаћена а иа основу постојећих 
прописа о војним инвалидима. 

Поред права на бесплатну обућј^ војни инвалиди 
могу куповати ортопедску обућу по нижим јединстве-
ним ценама без осецања, а специјалну обућу уз от-
сецање тачкице из потрошачка карата или уз о т и -
цање купона из бонова за трговину по везаним и-ти 
по вишим јединс-твеним ценама. 

2) Инвалиди рада и грађанска лица старија од 18 
година .могу купити годишње један пар ортопедске 
обуће по нижим јединственим ценама без одсецања 
тачкица из потрошачких карата односно без отсецања 
купона из бонова за трговину по везаним ценама'. 
Уколико оза лица желе набавити још који пар орто-
педске обуће, могу је купити само уз одсецање тачкица 
из потрошачкнх карата или уз отсецање купона из 
бонова за трговину по везним или по вишим једин-
ственим ценама. Иста лица могу куповати специјалну 
обућу уз отсецање тачкица из потрошачка карата, уз 
отсецање купона из бонова аа трговину по везаним 
или по вишим јединственим ценама. 

Инвалиди рада и грађанска лица цо 18 година 
старости могу куповати годишње један пар ортопедске 
или специјалне обуће по нижим јединственим ценама 
без отсецања тачкица из потрошачких карата односно 
без исецања купона из бонова за трговину ло везаним 
ценама. Сваки даљи пар ортопедске или специјалне 
обуће могу ова лица набављати на наши предвиђен 
у претходном ставу. 

3) Намена ђонова (петретирање) ортопедске обу-
ће вршиће се без одсецања купона за ђон из потро-
шачких карата за потребе домаћинска, а пенцетирања 
специјалне обуће само уз одсецања купона за ђон. 

4) Издавање ортопедске и специјалне обуће вој-
ним инвалидима, инвалидима рада и грађанским лици-
ма, вршиће државна ортопедска предузећа оамо на 
основу' налога лекара Државног завода за социјално 
осигурање, лекара ортопедска клиника или лекара 
државних ортоиедоких предузећа. 

5) Ортопедску и специјалну обућу која се даје 
бесплатно и без отсецања тачкица, као и ону која се 
продаје ио нижим јединственим ценама бев отсецања 
тачкица из потрошачких карата, израђују искључиво 
државна ортопедска предузећа. Ова предузећа изра-
ђују и специјалну обућу коју продају по нижим је-
динственим ценама уз отсецање тачкица из потрошач-
ких карата, затим по везаним ценама уа одсецање 
купона из бонова за трговину по везаним ценама и 
по вишим јединственим ценама. 

Државне и задружне обућарске радионице које 
одреди министарство .комуналних послова у споразуму 
са министарство^ за социјално старање народне ре-
публике, могу израђивати само специјалну обућу, и 
то ону која се продаје по нижим једин-ственим ценама 
уз огсецање тачкица са потрошачки!- карата, као и по 
везаним ценама уз отсецање купона са бонова за тр-
говину по везаним ценама и по вишим јединственим 
ценама. 

6) Државна ортопедска предузећа дужна су водити 
евиденцију о утрошеном материјалу за израду орто-
педске и специјалне обуће, а правдање утрошеног ма-
теријала вршиће према прописима које ће донети Ко-
митет за социјално старање. Владе ФНРЈ. 

Исеченим тачкицама из потрошачки! карата за ин-
д у с т р и ј е производе и исеченим купонима из бонова ка 
трговину по везаним ценама, државна ортопедска пре-
дузећа правдаће продату робу на начин како је то про-
писано за правдање продате индустри је робе ове-
вбеђеног снабдевања и продате робе у тргов-ини по 
везаним ценама. 

7) Материјал за израду специјалне обуће државне 
и задружне радионице добијаће преко министарства 
комуналних послова народне републике, а утрошак ће 
његов правдати исеченим тачкицама из потрошамких 
карата и исеченим куповима из бонова за трговину 
по везаним ценама. 

8) Ово решење ступа на ЈИ Јогу одмах. 
Бр. 22868 

18 децембра 1949 године 
, Београд 

Министар т,рговине и снабдеван.а ФНРЈ, 
Осман Карабеговић, с. р. 

807. 

На основу тачке 52 став 3 Привремених технич-
ких прописа за бетон и армирани бетон, који су са-
ставни део Уредбе о привременим техничким пропи-
сима за бетон и армирани бетон („Службени лист 
ФНРЈ" бр, 46/47), у сагласности са Министром грађе-
вина ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОПУНСКИМ ПРИВРЕМЕНИМ ТЕХНИЧКИ.М ПРО-
ПИСИМА ЗА АРМИРАНО-БЕТ0НСКЕ СТУБОВЕ ЗА 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ВОДОВЕ 
1) Прописују се привремени технички прописи ва 

армирано-бетонске стубове за електричне далек-оводе, 
који су саставни део овог решења и који ће бити по-
себно штампани 
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2) Ови привремени технички прописи обавезно ће 
се примењивати при градњи армирано-бетонскшх сту-
бова за електричне водове на целој територији Феде-
ративне Народне Републике Југослдвије. 

Оно решење ступа на снагу 30 дана по објављи-
вању у „Службеном листу Федералне Народне Ре-
публике Ју посланије". 

Бр. 4.7891 
6 децембра 1949 године 

Београд 

Министар елсктропрнвреде ФНРЈ, 
ити. Никола Петронић, с. р. 

Сагласан, 
Министар грађевина ФНРЈ, 

Влада Зечевић, с. р. 

О Д Л И К О В А Н А 
На основу чл. 2 Закона о орденима и медаљама, 

а иа предлог Врховног команданта оружаних снага 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федератиине 
Народне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 

да се за показану храброст, умешност у комамдо-
вању, осведочени рад на остварењу братства и једин-
ства међу нашим народима и стечене заслуге за народ 
у току Народноослободнлачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 

помоћник министра Зорко Петра Петар. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ц РЕДА: 

службеник Авбељ Антона Франц; 
управник дома Падовинан Габријела Владимир; 
службеници: Цвет Антона Антон и Фегич Бого-

мира Божо; 
шеф отсека Фукс Густава Манек; 
службеници: Главан Јожефа Пири л, Голобич Иван 

Албин, Гру бар Петра Иван, Гржељ Томажа Рудолф, 
Јг-реб Јожефа Карл и Јемшнгкар Франца Јоже; 

шеф стегна Кланчар Антона Алојз; 
службеници: Кошир Антона Јоже. Костеров Ми-

хаела Адолф, Ковач Антона Винко, Кукмач Едварда 
Јанез, Дужник Јожефа Станко, Меле Антона Аница 
Пицељ Франца Франц. Пири Јожефа Јоже, Срнел 
Јожефа Франц, Срше Франца Алојз и Верденик Вин-
це ица Карл; 

шеф огсека Волк Андреја Изидор. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА П РЕДА: 

службеник Анжић Мартина Мирко; 
управник дома Бадовинац Габријел Владимир; 
шеф отсека Брадан Франца Антон; 
службеници: Цвет Антона Антон и Цветан Матије 

Матија: 
шефови отсека: Доленц Антона Јоже и Фукс Гу-

става Мачек; 
службеници: Главан Јоже Цнрил, Главни Јакоба 

Јакоб, Голобич Ивана Албии, Грнчар Јожета Франц, 
Грубар Петра Иван, Худалес Јосипа Зоран н Јереб 
Јожефа Карл; 

шеф отсека Кланчар Антена Алојз; 
службеници: Коло вин Јанеза Иван, Костсров Ми-

хаела Адолф, Кошир Антона Јоже, Ковач Антона Вин-
ко, Кржишник Јернеја Марија, Ку иман Едварда Јанеза 
Ловшин Мартина Алојз, Дужник Јожефа Станко, Ман-

фреда Јожефа Даница, Млекуж Ивана Иван, Пири Јо-
жефа Јоже, Пнрц Андрија Карл и Пицељ Франца 
Франц; 

управници дома: Нлос Андрија Франц и Прило-
жи ч Алојза Виктор; 

службеници: Прелогар Јанеза Адолф, Ринк Ивана 
Здравко, Срнел Јожефа Франц, Шобар Франца Петер, 
Валенчић Франца Милан, Летикоња Франца Венчеслав, 
Вер де кик Винценца Карл, Видмар Антона Бреда, Вид-
мар Матевжа Јанко, Врховник Франца Стане и Жеф-
ран Франца Франц. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
службеник Анчић Мартина Мирко; 
шеф отсека Фукс Густава Манек; 
службеници: Гержељ Томажа Рудолф, Кукмац 

Едварда Јанез и Костеров Михаела Рудолф. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
службеници: Бизјак Франца Мартин, Богатај Ја-

коба- Франц и Бокал Антона Рудолф; 
шеф.одсека Брадан Франца Антон; 
службеници: Брезиц Јосипа Антон, Цоља Фри-де -

рика Франц, Ц%т Антона Антон, Чик. Антона Драго 
и Добоиичник Мартина Јанез; 

шеф отсека Дрлое Урбана Цирнл; 
службеници: Ерјавшек Испада Милка, Фегнћ Бо-

гомира Божо, Фил ипу т Петра Драго, Голобнч Ивана 
'Алвин и Горкич Јакоба Бењамин; 

управник дома Горше Маркота Јоже; 
службеници: Гнезда Већеслава Конрад, Грнчар 

Јожефа Франц, Грубар Петра Иван, Грошељ Јанеза 
П,ир ил, Худопивннк Јожета Јанез, Јешиникар Франца 
Јоже, Јерас Јулке Марјан Језешшк Б а л т а з а р Јожеф. 
Кенда Франца Рафаел, Копич Ивана Иван и Кнез 
Мартина Мартин? 

шеф отсека Кланчар Антона Алојз; 
службеници: Кобал Леополда Леополд, Кодовнч 

Јанеза Иван, Комељ Јожефа Нада, Корошец Јожефа 
Јеже, Котник Филипа Миро, Ковач Антона Винко, 
Кржишинк Јерпеја Марија, Даг Игнаца "Алекоандер. 
Ловити Мартина Алојз, Маренче Франца Франц, и 
М е т а к Алојза Марјан; 

шеф отсека Млекуш Ивана Иван; 
службеници: Мнколич Франца Дане, Мартић Фран-

ца Милан, Мољк Валентина Алојз, Мужић Ивана Јоже 
Мравље Франца Франц, Оражсн Јанеза-Лудвик,-Псс-
кар Јожефа Алојз, Пернц Антона Антон и Перин Ру-
долфа Едвин; 

шеф отсека Перчић Петра Јанез; 
службеници: Печанац Виктора Хедвика, Пирц Јо-

жета Јоже, Пири Андреја Карл, Плесничар Јожефа 
Станко, Подлуншек Франца Стане н Пуркарт Алојза 
Јоже; 

управници дома: Плос Андреја Франц и Приможпћ 
Алојза Виктор; 

службеници: Прелогар Јанеза Адолф, Теповж Ива-
на Иван, Ринк Ивана Здразко, Слак Франца Франц, 
Селншник Јанеза Вида, Штиглиц Антоније Франц, Све-
тлиш Јожефа Стане и Сршс Франца Алојз; 

шеф отсека Собар Франца Петер; 
службеници:- ПЈкабар Антона Франц, Шкорјони 

Павла Август, Штампар Томажа Роберт, Шток Јуриј 
Албнн, Штуцнн Јожефа Лудвик. Швајгер' Јанеза Ру-
долф Тавчар Доминика Виктор, Томиног Михаела 
Иван, Валенчпч Франца Милан, Ваљавец' Франца Макс 
Видергар Јанеза Франц, Видмар Матсвжа Јанко, Внн-
клер Ивана Иван и Великоња Франца Венчеслав; 

шеф отсека Волк Андреја Матор; 
службеник Врчем Ивана Иванка; 
начелник одељења Врховник Франца Стане; 
службеници: Задати Мирнога Виктор и Зефрап 

Франца Франц. 
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ОРЕНОМ ЗАСЛУГ-Е ЗА НАРОД ИТ РЕДА 
службеници: Анжић Маргина Мирко, Бајт Франца 

Франц, Бајжељ Антоније Винко, Бизјак Франца Мар-
вин, Богатај Јакоба Франц, Болтар Михаела Алфонз, 
Брезец Јосипа Антон, Поља Фридерик Франц и Чик 
Антона Драго; 

шефови отсека: Добовичник хМартина Јанез, До.-
ленц Антона Јоже и Дроле Урбана Цирил; 

службеници: Ерјавшек Игнаца Милка, Филипут 
Петра Драго. Гашпершић Франца Франц, Главник Ива-
на Иван ,и Гнезда Венчеслава Конрад; 

управник дома Горше Маркота Јоже; 
службеници:. Грегорич Франца Станислав, Гро-

шељ Јанеза Цирил, Грубар Франца Ана, У г̂тобжвник 
Јожета Јанез, Језерник Балтазарја Јожеф, Кенда Фран-
ца Рафаел. Кнез Мартина Мартин, Корошец Јожета 
Јоже, Копач Ивана Иван, Котннк Филип Миро, Јерес 
Јулке Марјан, Комељ Јожефа Мада, Кобал Леополда 
Леополд, Керч Антон Милица. Клеменчић Франца Јан-
ко, Клеиндиенст Винценца Марија, Колович Јанеза 
Иван. Лах Игнаца Александер, Лесјак Алојза Цирнл 
Мавер Јожета .Јоже, Манфреда Јожета Даница, Ма-
рснче Франца Франц, Метљак Алојза Мариан, Миколич 
Франца Дане, Моле Антона Франчишка, Мољк Вален-
тина Алојз, Мужич Ивана Јоже, Мравље Гранца 
Франц, Најгер Антона Стане, Пескар Јожефа Алојз. 
Перин Антона Антон и Периц Рудолфа Едвин; 

шеф отсека Перчиц Петра Јанез; 
службеници: Печанац Виктора Хсдвика, Плесничар 

Јожефа Станко, Подлуншек Франца Стане, Прелогар 
Јанеза Адолф, Петрич Андрија Лидија, Плајер Јо-
сипа Андреј, Подјет Ивана Павла, Пуркарт Алој-
за Јоже", Пудар Ивана Богомир, Рибачир Јосипа Да-
вор, Адовник Франца Ернест, Селншник Јанеза Ви-
да, Штиглиц Антоније Франц, Светичич Јожефа Стане 
Сорчан Јожефа Марија, Скабар Антона Франц, Скочир 
Франца Станко, Шкорјанц Павла Август, Штампар 
Томажа Роберт, Шток Јурја Албин, Стуциц Јожефа 
Лудвик, Швалер Лука Франц и Швајгер Јанеза Ру-
долф; 

^ шеф отсека Собар Франца Петер; 
службеници: Тавчар Доминика Виктор, Турчино-

вић Јожефа Јоже, Урањек Филипа Јоже, Балончић 
Франца Милан, Видертар Јанеза Франц, Винклер Ива-
на Иван, Врчек Ивана Иванка, Великоња. Френца Вен-
чеслав, Видмар Антона Бреда, Видмар Матевжа Јанко, 
Ваља вец Франца Макс, Задник Миркота Виктор, За-
виршек Јакоба Нада, Жабкар Јожефа Кристина и 
Жигон Михаела Иван. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
службеници: Бајжељ Антоније Винко, Болтар Ми-

' хаела Алфонз, Језерник Балтазарија Јожеф, Скочир 
Франца Станко и Завиршек Јакоба IГада. 

Бр. 139 
23 јуна 1949 године 

Београд 
Секретар, Претседник,, 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖИШ ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

МАКЕДОНИЈЕ 
„Службен весник Народне Републике Македоније" 

у броју 25 од 23 новембра 1949 године објављује: 

Решење о отварању тромесечног курса за учи--
теље основних школа; 

Решење о отварању Ниже воћарске школе у 
Ресну; 

Наредбу о обавезном пријављивању рајнских ка-
зана, озиданих казана за печење ракије и дестилаци-
оних апарата, као и о обавезној продаји ујма доби-
веног од печења ракије; 

Наредбу о регулисању промета оризове арпе (не-
ољуштеног пиринча) и Пиринча на подручју Народне 
Републике Македоније до завршетка обавезног от-
купа; ' 

Упутство о начину на кот ће приватне занатске 
радн,е и предузећа документова/1 и стварао набавне 
цене потрошених сировина и матеоијала. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

,,Службени гласник На,родне Републике Србије" у 
броју 51 од 1 децембра 1949 године објављује: 

Уредбу о исплаћиван^ дневница и на-кнади трош-
кова судијама-поротницима; 

Уредбу о стављању Медицинске високе школе у 
Београду под руководство Министарства народног 
здравља; 

Наредбу о одређивању .државних органа за управ-
љање риболовом у риболовним водама; 

Упутство о начину задуживања ^земљорадника и 
лица у закупиом и на-поличароком односу за испоруку 
житарица, стоке ТЦ свиња. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИ НЕ 

„Службени лист Нрздне Републике Босне и Хер-
цеговине" у броју 48 од 1 децембра 1949 године нема 
службени део, 

У броју 49 од 8 децембра 1949 године објављује: 
Упутство о замени семенског кромпира за жита-

рице и куку-руз; 
Наредбу о укидању Наредбе о забрани печен,а 

ракије и обавез-ној пријави рапских казана; 
Решење о количинама про-извода са државних и 

задружних пољопривредних добара који се дају пољо-
прив-редним рад-ницима као додатак обезбеђеном снаб-
девању. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

802. Указ о одређивању надлежности обласн-их 
народних одбора у погледу послова утвр-
ђених постојећим законима ФНРЈ 1401 

803. Уредба о оснивању п.раду школских ку-
хиња 1402 

804. Наредба о попису стоке, живине и кошница 
пчела на територији Федеративне Народ-не 
Републике Југославије — — — 1403 

805. Правилник о оснивању, организацији и 
раду породилишта — — 1404 

806. Решење о снабдевању војних инвалида, 
инвалида рада и грађанских лица ортопед-
ском и специјалном обућом 1406 

807. Решење о допунским привременим технич- , 
ким прописима за армнрано-бетонске сту-
бове за електричне водове — 1406 

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

Штампа Југесловенског штам верског предузећа, Београд 


