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476. 
На основу члана 7 Основне уредбе о принадле-

жностима државних службеника („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 54/49), а на предлог Претседник Комитета 
за законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ОСНОВНЕ ПЛАТЕ ЗА НОВОУВЕ-
ДЕНО ЗВАЊЕ „НАСТАВНИК ПРЕДВОЈНИЧКЕ 

ОБУКЕ" 

1) За звање „наставник предвојничке обуке" које 
је уведено Наредбом о увођењу новог звања „настав-
ник предвојничке обуке" у просветно-научној струци 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 57/49) одређује се основ-
на плата у износу од 3.500.— динара, а са повиши-
цама по годинама службе до 5.400.— динара. 

2) Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
ња у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

IV бр. 5354 
28 јуна 1949 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник 

Комитета за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 

477. 

На основу чл. 2 Уредбе о продаји пољопривред-
них производа везаној са правом на куповину одре-
ђених индустриских производа по нижим јединственим 
ценама, на предлог Претседника Привредног савета 
Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ДРЖАВНОЈ (ВЕЗАНОЈ) ЦЕНИ ЗА КОКОШЈА 
ЈАЈА 

I. — Овлашћена откупна предузећа куповаће ко-
кошја јаја од произвођача но просечној државној 
(везаној) цени од динара 150.— за 100 комада. 

Ова цена је просечна, а подразумева се франко 
вагон, шлеп, брод или магацин овлашћеног откупног 
предузећа. 

Министар државних набавки ФНРЈ, у сагласности 
са Министром трговине и снабдевања ФНРЈ односно 
по његовом овлашћењу министри државних набавки 

народних република, у сагласности са министрима 
трговине и снабдевања народних република, пропи-
саће цене за поједине квалитете, водећи рачуна о 
сезони, тако да те цене могу бити више или ниже 
од горе наведене цене. 

II. — Ова наредба ступа на снагу даном објав-
љивања у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије", када престаје да важи цена 
за кокошја јаја одређена у Наредби о државним (ве-
заним) ценама пољопривредних производа („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 12/48). 

IV бр. 5630 
28 јуна 1949 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југослапије 

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

Владе. ФНРЈ, " 
Борис Кидрич, с. р. 

478. 
На основу члана 3 Закона о изменама и допунама 

Закона о установљењу права на пензију и о пензио-
нисању државних службеника преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
о ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗАКОНА 

О УСТАНОВЉЕН^ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ И О 
ПЕНЗИОНИСАЊУ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

Члан 1 
Члан 3 Правилника за извршење Закона о уста-

новљен^ права на пензију и о пензионисању држав-
них службеника („Службени лист ФНРЈ" бр. 101 Мб) 
мења се и гласи: 

„Министар рада ФНРЈ, у оквиру своје надлежно-
сти за извршење Закона о установљењу права на 
пензију и о пензионисању државних службеника (чл. 
55 ст. 2 закона), врши контролу свих решења о пен-
зијама преко органа Државног завода за социјално 
осигурање. 

У том циљу органи надлежни за доношење ре-
шења о пензијама достављаће решења са преписом 
докумената, на основу којих је решење донето, фили-
јали Државног завода за социјално осигурање тери-
торијално надлежној по ме.сту сталног становања пен-
зионера. Ако филијала нађе да решење не одговара 
законским прописима, вратиће га органу који га је 
донео са примедбама. Уколико орган који је донео 
решење о пензији не прихвати ове примедбе, пред-
мет ће се доставити Министарству финансија ФНРЈ 
на одлуку (чл. 41 закона)." 
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„ Члан 2 
Члан 4 правилника мења се и гласи: 
„Исплату пензија и помоћи одређених по Закону 

о установљен^ права на пензију и о пензионисању 
државних службеника и по прописима народних репу-
блика о установљен^ права на пензију и о пензиони-
сању службеника бивших административно-политичких 
самоуправних јединица вршиће филијале Државног 
завода за социјално осигурање. 

За ове исплате предвиђаће се кредит у предрачуну 
Државног завода за социјално осигурање од 1 јануара 
1950 године. 

Начин исплате пензија по. кредитима савезног 
и републичких буџета до краја 1949 године регулисаће 
се посебним прописима. 

Члан 3 
ОваЈ правилник ступа на снагу даном објављива-

ње у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југослвије" , а по члану 1 поступаће се о д , 1 
септембра 1949 године. 

Бр. 5630 
30 јуна 1949 године, 

Београд 
Министар рада, 

Љубио Арсов, с. р. 

479. 
На основу чл. 21 Уредбе о оснивању дечјих ја-

сала и дечјих вртића („Службени лист ФНРЈ" бр. 81 
од 22 септембра 1948 године), у сагласности са Мини-
стром рада ФНРЈ, Претседником Комитета за заштиту 
народног здравља Владе ФНРЈ и Министром за науку, 
и културу ФНРЈ, преписујем 

Изабрано место мора з адовољава^ основне усло-
ве хигијене, треба да је довољно удаљено од главних 
комуникација и заштићено зеленим појасом. До згра-
де не треба да допире улична б ^ Г ^ К ш и н а и испа-
рења. Зграда треба да буде заштићена рд ветрова. од 

Члан 4 
Ситуирање дечјих јасала и вртића у оквиру ин-

дустриског комплекса мора се извршити у свему пре-
ма одредби члана 3 с тим што ће се они подизати 
близу главног улаза на територији индустриског ком-
плекса. 

Дечје јасле и дечји вртићи не смеју се градити у 
иидустриским комплексима са штетним испарењима, 
гасовима или где се ствара нечистоћа. У оваквим слу-
чајевима морају се дечје јасле и дечји вртићи сме-
стити у станбену колонију или на свако друго погод-
но место придржавајући се услова из члана 3 овог 
правилника. 

II. Изградња 
Члан 5 

Дечје јасле и дечје вртиће треба по правилу гра-
дити као слободне стојеће зграде. Само у великим 
градовима може се у изузетним случајевима дозво-
лити изградња дечјих вртића капацитета већег од 40 
деце, и дечјих вртића капацитета већег од 50 деце 
у затвореном систему у склопу стамбених, управних и 
сличних зграда. 

Дечје јасле и дечји вртићи морају се градити 
ТЈКО да зграда има највише подрум, приземље и је-
дан спрат. ! 

У градским рејонима, постојећим индустриским 
комплетима и сељачким радним задругама могу се 
уз услове из чл. 3 и 4 вршити адаптације постојећих 
просторија за дечје јасле и дечје вртиће. 

П Р А В И Л Н И К 

0 ГРАЂЕЊУ ДЕЧЈИХ ЈАСАЛА И ДЕЧЈИХ ВРТИЋА 

А. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

I. Ситуирана 
Члан 1 

Дечје јасле и дечји вртићи могу се градити у гра-
довима, градским рејонима, станбеним колонијама, ин-
дустриским комплексима и сељачким радним задругама. 

Члан 2 

Дечје јасле и дечји вртићи подижу се на месту 
где је то најпогодније за највећи број мајки из истог 
предузећа, установе иди организације. 

Дечје јасле и дечји вртићи које оснива народни 
одбор подижу се на подручју тог народног одбора 
за децу са територије која обухвата највише 1 км2 и 
то на месту које је по могућству једнако удаљено од 
периферних улица тог подручја. 

Члан 3 
Ситуирана дечјих јасала и дечјих вртића у гра-

ду, градском реону, станбеној колонији и сељачкој 
радној задрузи мора бити тако, да зграда у којој су 
они смештени стоји тангенцијално на правац главне 
комуникације којојм мајке одлазе на посао или се 
.враћају с посла. 

III. Конструкција 

Члан 6 
Конструктивни делови зграде дечјих јасала и деч-

јих вртића могу бити само од масивних зидова од 
опека, камена и сличћог материјала, дебљине одго-
варајуће климатским условима предела због постиза-
вања довољне топлотне изолације. Међуспратне кон-
струкције могу бити дрвене или од армирано бетон-
ских монтажних елемената. Међуспратне и гредне кон-
струкције могу имати највећи светли распон 6,00 м1. 

Унутарња обрада зидова, подова и других елеме-
ната мора да буде у свему прилагођена основним ус-
ловима хигијене у одговарајућим здравствених уста-
новама. 

Б. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

I. Дечје јасле 
1. Капацитет 

Члан 7 
Дечје јасле подизаће се као засебне зграде само 

за капацитет од 40 до највише 100 деце. Дечје јасле 
капацитета мањег од 40 деце, које немају перспек-
тиву повећања, треба пројектовати3 односно сместити 
у за ту сврху предвиђене просторије пројектованих 
односно постојећих зграда друге намене, првенствено 
у станбене зграде, зграде разних надлештава, уста-
нова 11 СЛ. 
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2. Подела 

Члан 8 
Дечје јасле подељене су према узрасту деце у 

најмање две групе; У прву групу улазе деца од 6 не-
деља до 16 месеци а у другу од Лб месеци до 3 године. 
Свака група има од 18 до 20 деце. 

Група мора да има посебан улаз споља и посебне 
просторије. 

Члан 9 
Дечје јасле имају четири групе просторија: а) про-

сторије за боравак деце, б) просторије за изолатор, 
в) просторије за администрацију и здравствене про-
сторије, г) просторије за економат. 

3. Намена, функционални односи и величине 
просторија 

а) П р о с т о р и ј е з а б о р а в а к д е ц е 

Члан 10 
Просторије за боравак деце обухватају: 
У групи деце од 6 недеља до 16 месеци: 1) собу 

за пријем деце; 2) собу за пресвлачење деце; 3) собу 
за дојење деце; 4) спаваћу собу; 5) купатило и про-
стор за ноћне судове са изливом; 6) бокс за изолацију; 
7) терасу. 

У групу деце од 16 месеци до 3 године: 1) собу 
за пријем деце; 2) собу за пресвлачење деце; 3) собу 
за дневни боравак и игру; 4) собу за одмор (спава-
ње); 5) купатило и простор за ноћне судове са кло-
зетима; 6) бокс за изолацију; 7) терасу. 

Члан 11 
У групи деце од 6 недеља до 16 месеци спаваћа 

соба треба да има величину од 2,50 м2 површине 
пода по једном детету и да њено осветљење износи 
најмање 1/5 а највише 1/3 површине пода. 

У групи деце од 16 месеци до 3 године соба за 
дневни боравак и игру смештена је поред собе за од-
мор и треба да буде одељена од ове покретном пре-
градом. Соба за дневни боравак треба да има вели-
чину од 2,50 м2 површине пода по једном детету, а 
соба за одмор (спавање) треба да има величину од 
2,00 м2 по 1 детету и да њихово осветљење износи нај-
мање 1/5 а највише 1/3 површине пода. 

Испред ових соба морају се предвидети терасе 
или балкони величине 1,3 м2 површине по 1 детету. 

Просторије из става 1 до 3 треба да буду оријен-
тисане према сунчаној страни (југ-југоисток). 

Члан 12 
Просторија за пријем деце мора да има непосредну 

везу (вратима) са собом за пресвлачење, а ова са 
купатилом и собом за боравак деце. 

Соба за дојење деце мора да има непосредну везу 
(вратима) са спаваћом собом. Соба за одмор (спа-
вање) деце мора да има непосредну везу са купати-
лом за децу. 

Бокс за изолацију детета треба да буде директно 
везан (вратима) са собом за пријем и да, по правилу 
-има непомичну стаклену преграду према спаваћој 
соби односно соби за дневни боравак. 

Купатило мора да има каду за купање деце, оста-
ву за ноћне судове (полице), клозет или излив према 
узрасту деце. 

б) П р о с т о р и ј е з а и з о л а т о р 

Члан 13 
Просторије за изолатор обухватају: 1) улаз, 2) 

собу за изолацију, 3) купатило са клозетом. 

Члан 14 
Изолатор треба да буде предвиђен за 10% од у-

купног броја деце у јаслама. 
У јаслама до 60 деце изолатор може да буде је-

дна соба, а у већим јаслама треба да буду две собе 
с тим да свака од њих има засебан улаз из ходника. 

У собама за изолацију дечји кревети морају бити 
одвојени један од другог стакленим преградама ви-
сине 1,80 м од пода. 

Код мањих јасала депозицију изолатора треба из-
вршити тако да се деца у изолатору могу посматрати 
кроз непокретну стаклену преграду из собе за боравак 
деце. 

Улаз у изолатор мора да буде одвојен од улаза 
у друге просторије. 

в) П р о с т о р и ј е з а а д м и н и с т р а ц и ј у 
и з д р а в с т в е н е п р о с т о р и ј е 

Члан 15 
Просторије за администрацију и здравствене про-

сторије обухватају: 1) собу за канцеларију, 2) собу 
за преглед деце. 

Члан 16 
Просторије за администрацију и здравствене про-

сторије треба сместити близу главног улаза, тако да 
су лако приступачне и да леже на централним кому-
никацијама зграде. 

Собу за канцеларију треба предвидети за једног 
или два службеника. 

г) П р о с т о р и ј е з а е к о н о м а т 
Члан 17 

Просторије за економат обухватају: 1) кухињу и 
кухињу за чај, 2) оставу, 3) магацин за намирнице, 
4) оставу за чисто рубље, 5) оставу за прљаво рубље, 
6) перионицу рубља, 7) сушионицу рубља, 8) оставу 
за инвентар, 9) простор за гориво, 10) гардеробу, туш 
и клозет за персонал, .11) стан за домара (економа), 
зграде, 12) оставу за колица. 

Члан 18 
Кухиња, остава и остава за чисто рубље морају 

бити смештени у приземљу, кухиња за чај на првом 
спрату ако овај постоји, магацин за намирнице, остава 
за инвентар и простор за гориво могу бити смештени 
у подруму или засебној згр.ади. 

Перионица, сушионица рубља и остава за прљаво 
рубље треба, по правилу, да буду предвиђене у та-
ванском простору, а у изузетним случајевима у за-
себној згради. 

Стан за домара који се састоји из две собе са 
нузпросторијама без кухиње, треба да буде смештен у 
приземљу и мора да има сасвим одвојен улаз, или у 
посебној згради у дворишту са засебним ограђеним 
двориштем. 

Оставу за колица треба предвидети само у ја-
слама која се граде у градовима и у развијеним инду-
стриским местима, где се за то према броју дечјих 
колица укаже потреба. Остава за колица треба да буде 
смештена у близини улаза у поједине групе, тако да 
је могуће из ове просторије улазити непосредно у, 
просторије групе. 

' Члан 19 
Просторије дечјих јасала треба одмерити тако да 

укупно изграђена површина (бруто површина) сни^ 
етажа зграде, не рачунајући подрум, таван и евентуч 
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алке посебне зграде за просторије за економат не 
буде мања од 6,00 ма, ни већа од 9,00 м" по једном 
детету за зграде које се граде од опеке и сличног ма-
теријала, а 6,50 м2 односно 9,50 м2 за зграде које се 
подижу од ломљеног или тесаног камена. 

Члан 20 
Уколико се у дечјим јаслама остава за колица 

гради на површини предвиђеној у претходном члану 
дозвољава се додатак од највише 0,25 ма површине 
по једном детету. 

Површине тераса за лежање не рачунају се у 
напред наведене површине. 

Члан 21 
Величина парцеле на којој ће се градити дечје ја-

сле треба да буде толика да на једно дете отпада нај-
мање 30 м2 површине парцеле укључивши ту и повр-
шину зграде. 

Подизање или адаптација дечјих јасала на ма-
њим парцелама може се, уз сагласност санитарног 
инспектора, одобрити само ако то не иде на штету 
здравл,а деце и уколико су испуњени сви остали ус-
лови прописани овим правилником. 

II. Д е ч ј и в р т и ћ и 

1. Капацитет 

Члан 22 
Дечји вртићи подиааће се као засебне зграде са 

капацитетом од 50 до највише 100 деце у једној 
згради. 

Дечје вртиће капацитета мањег од 50 деце, који 
немају перспективе повећања, треба пројектовати од-
носно сместити у специјално за ту сврху предвиђене 
просторије постојећих односно новопројектованих 
вграда друге намене. 

2. Подела 

Члан 23 
Дечји вртићи подељени су према узрасту деце у 

Три групе: за млађу децу од треће до навршене чет-
врте године, за средњу децу од четврте године до на-
вршене пете године старости и за старију децу од 
пете до навршене шесте године. Свака група има нај-
више 25 деце. 

Свака група треба да има засебан улаз споља. 

г Члан 24 
Дечји вртићи имају три групе просторија: а) про-

сторије за боравак деце, б) просторије за администра-
цију и здравствене просторије, в) просторије за еко-
номат. 
3. Накгна, функционални односи и величина просторија 

а) П р о с т о р и ј е з а б о р а в а к д е ц е 

( Члан 25 
^ Просторије за боравак деце обухватају: 1) собу за 
'пријем деце (претсобље), 2) собу за пресвлачење деце 
(гардеробу), 3) групну собу, 4) оставу за креветиће. 
5) умиваоницу (купатило), 6) клозете за децу, 7) те-
расу за лежање, 8) бокс за изолацију, 9) посебну спа-
ваћу собу. 

Члан 26 
Групна соба за највише 25 деце, која служи као 

трпезарија, дневна и спаваћа соба, треба да буду 

Среда, 6 јуод 1949 
^ 1—— 

издвојене једна од друге, тако да се у случају заразе 
о^а не би могла пренети на све групе. 

Улаз у; групну собу мора, по правилу, да буде 
одвојен од улаза у просторије за администрацију 
економат. 

Групна соба треба да буде оријентисана према 
сунчаној страни (југ-југоисток), да има величину од 
2,5 м2 површине пода по једном детету и да њено 
осветљење изнеси најмање 1/5 а највише 1/3 повр-
шине пода. 

Групна соба треба да буде подељена покретном 
дрвеном преградом на приближно 1/3 и 2/3 површине. 
Испр!ед групне собе треба да се налази тераса или 
балкон за лежање (одмарање) деце, величине 1,50 м5 

површине пода по једном детету. 
Групна соба треба да буде непосредно везана сг 

оставом за кревете, посредно са својом гардеробом, 
умиваоници, клозетом и просторијама за администра-
цију и економат. Свака групна соба треба да има 
довољан број умиваоница и клозета, тако да једна 
славица дође на петоро деце, а један туш на 25 деце, 
Код млађе групе деце треба да дође један клозет на 
10 деце, а код старије групе деце један клозет на 15 
деце. 

Члан 27 
Посебне спаваће собе са ноћивање деце у врти-

ћима дозвољавају се изузетно у нндустриским цен-
трима где се рад обавља у више смена. 

Ове собе могу се предвидети за 30% од укупног 
броја деце у вртићу. 

Величина ових соба треба да буде два квадратна 
метра чисте површине пода по једном детету. Поред 
ових соба треба предвидети једну собу за ноћно де-
журство у величини око 8 м2. 

Површине посебних спаваћих соба рачунају се као 
додатак на дозвољене површине по 1 детету. 

б) П р о с т о р и ј е з а а д м и н и с т р а ц и ј у , 
и з д р а в с т в е н е п р о с т о р и ј е 

Члан 28 

Просторије за администрацију и здравствено про-
дори је обухватају: 1. собу за канцелари ју 2. собу за 
преглед деце. 

Члан 29 

Просторије за администрацију и здравствене про-
сторије треба сместити близу главног улаза тако да 
су лако приступачне и да леже близу централних ко-
муникација зграда. 

Собу за канцеларију треба предвидети за једног 
до два службеника. 

в) П р о с т о р и ј е з а е к о н о м а т 
Члан 30 

Просторије за економат обухватају: 1) кухињу, 
2) оставу, 3) магацин за намирнице, 4) оставу за чисто 
рубље, 5) оставу за прљаво рубље, 6) перионицу ру-
бља, 7) сушионицу рубља, 8) оставу за инвентар, 9) 
простор за гориво, 10) гардеробу, туш и клозете за 
персонал, 11) стан за домара (економа зграде). 

Члан 31 
Кухиња, остава и остава за рубље морају бити 

смештени у приземљу, а магацин за намирнице (са 
одељењем за суву храну и одељењем за воће и повр-
ће), остава за инвентар и простор за гориво могу 
бити смештени у подруму или засебној згради. 
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Перионица и сушионица рубља и остава за пр-
љаво рубље треба по правилу да буду предвиђене у 
таванском простору, а у изузетним случајевима у за-
себној згради. 

Стан за економа који се састоји из две собе са 
нузпросторијама без кухиње, треба да буде смештен у 
приземљу и мор:, да има сасвим одвојен улаз, или 
у посебној згради у дворишту са посебним ограђеним 
двориштем.. 

Члан 32 
Просторије дечјих вртића треба одмерити тако да 

укупна изграђена површина свих етажа зграде, не ра-
чунајући подрум, таван и евентуалне посебне зграде 
за економске просторије, не може да буде мања од 
6,50 м2 ни већа од 9,50 м2 по 1 детету за зграде које 
се граде од опеке и сличног материјала, а 7,00 м2 од-
носно 10,00 м2 за зграде које се подижу од ломљеног 
или тесаног камена. 

Члан 33 
Величина парцеле на којој ће се градити дечји 

вртић треба да буде толика да на 1 дете отпада око 
40 м2 површине парцеле укључивши ту и површину 
^гладе, 

В. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34 
Упутства за примену овог правилника прописаће, 

по потреби, Министар грађевина ФНРЈ. 

Члан 35 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

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

Мгбр. 9852 
23 маја 1949 године 

Београд 
Министар грађевина, 

Влада Зечевић, с. р. 
Сагласни: 

Министар рада, 
Љубчо Арсон, с. р. 
Претседник Комитета 

за заштиту народног здравља 
Владе ФНРЈ 

др Павле Грегорић, с. р. 
Министар за науку и културу 

Родољуб Чолаковић, с. р. 

480. 
На основу тач. IX Општих упутстава о организа 

цији службе за заштиту и подизање народног зхфав 
ља („Службени лист ФНРЈ" бр. 48/48) Комитет 31 
заштиту народног здравља Владе ФНРЈ, прописује 

П Р А В И Л Н И К 

О ОСНИВАЊУ, ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ 
АМБУЛАНТИ 

Опште одредбе 
Члан 1 

Амбуланта је терапеутско-профилактичка уста-
нова која указује терапеутеко-профилактичку помоћ 

становништву амбулантно и код куће, и то или само 
општу медицинску помоћ или "општу и специјализи-
рану медицинску помоћ највише из три основне 
специјалкости. 

Члан 2 
Амбуланте оснивају: 
1) градски (рејонски) народни одбори у градо-

вима односно рејонима, ако не постоје услови за 
оснивање поликлиника, и у предузећима и устано-
вама; и 

2) срески народни одбори у местима или већим 
предузећима односно установама. 

Амбулантом управља извршни одбор среског 
(градског, рејонског) народног одбора преко пове-
реништва за народно здравље. 

Члан 3 
Према подручју на коме амбуланте пружају сво-

ју медицинску помоћ оне могу бити: секторске, као ос-
новни облик амбуланте, рејонске, градске, среске, 
амбуланте предузећа односно установа. 

Подручје амбуланте одређује надлежни народни 
одбор преко повереништва за народно здравље, у 
сагласности са министарством народног здравља на-
родне републике. Подручје амбуланте треба да има 
просечно од 2.000—20.000 становника. Приликом одре-
ђивања подручја амбуланте узима се у обзир: струк-
тура становништва, особине патологије становништва, 
капацитет амбуланте и да ли има на том подручју 
других амбуланти или поликлиника. 

Члан 4 
У местима где постоји болница и где нема услова 

да болница обухвати послове поликлинике, може бол-
ница својом једном оргаиизационом јединицом обу" 
хватити послове амбуланте. 

Члан 5 
Амбуланте пружају медицинску помоћ станов-

ништву према територијалном принципу. Подручје 
амбуланте које пружа поред опште и специјализи-
рану медицинску помоћ, дели се на у ж е и шире под-
ручје. Становништву ширег подручја амбуланта пру-
жа специјализовану медицинску помоћ, а становни-
штву ужег подручја поред специјализоване и општу 
медицинску помоћ. 

Амбуланте врше секторску службу по прописима 
који виже за секторске амбуланте. 

Организациона структура амбуланти 

Члан 6 
Амбуланта, по правилу, има у своме саставу сле-

деће организационе јединице: 
1) општу ординацију; 
2) регистратуру, евиденцију и статистику; 
3) зубну ординацију; 
4) рентген; 
5) приручни ЛЈабораторијум; и 
6) административну службу за вршење админи-

стративних, економских и финансиских послова. 

Члан 7 
Амбуланте могу имати сталне специјалистичке 

ординације из највише три основне специјалности са 
свакодневном службом. Сем тих сталних ординација 
у оквиру амбуланте може се организовати и повре-
мена служба других опецијалности, и то на та ј начин, 
да лекари-слецијалисти виших здравствених установа 
у одређеним роковима и у одређено време, једном или 
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више пута недељно, обилазе амбуланту и тамо врше 
прегледе из своје струке. 

Према потреби амбуланта може имати у своме 
саставу још и организационе јединице које обухва-
тају послове других здравствених установа (савето-
валиште за жене, антималаричне станице и др.). 

Члан 8 
Амбуланте са сталним ординацијамв и специјали-

стима имају у своме саставу још физикалну терапију 
и библиотеку, а место приручног лабораторијума кли-
ничко-дијагностички лаб ораторијум, а такође могу 
имати и кабинет за хигијену рада са ординацијом за 
професионалне болести. 

Члан 9 
На челу амбуланте налази се управник, који ру-

ководи целокупним радом амбуланте, и за њега је 
одговоран. Управник амбуланте је, по правилу, ле-
кар опште праксе или интерниста. 

На челу ординације амбуланте налазе се одгова-
рајући стручњаци, који су за целокупан рад свога 
сектора одговорни управнику амбуланте. 

Члан 10 
Сваки сектор амбуланте са специјалисгачким ор-

динацијама им.а свога секторског лекара. Секторском 
лекару помаже у раду медицинска сестра, која ујед-
но врши и патронажну службу у сектору. Ови лекари 
непосредно су потчињени руководиоцу интерне ор-
динације, који руководи њиховим радом, а ако ру-
ководиоца нема, онда управнику амбуланте. 

Члан 11 
За извршење својих задатака амбуланта распо-

лаже, према своме капацитету и броју посета, одре-
ђеним бројем медицинског и административно-помоћ-
ног техничког особља, које се поставља по одређе-
ним нормативима. 

Члан 12 
Управника, лекаре и остало медицинско особље 

поставља извршни одбор надлежног народног од-
бора, у споразуму са министара твом народног здрав-
ља народне републике. 

Члан 13 
Руководиоци специјалних јединица у методоло-

шко-стручном погледу подређени су својим специјал 
лизованим вишим центрима, које одређује извршни 
одбор надлежног народног одбора преко поверени-
штва за народно здравље. 

Задаци амбуланти 

Члан 14 
Основни задаци амбуланте су: спречавање и 

сузбијање заразних болести, побољшање санитарних 
прилика,, указивање терапеутско-профилактичке по-
моћи становништву, смањивање побољевања међу 
становништвом и подизаше здравствено-просветне 
свести становништва. 

У смислу ових основних задатака амбуланта 
врши следеће послове: 

1) указује амбулантну помоћ и хитну помоћ код 
куће, и упућује болеснике у болницу, а уколико има 
специјалисте и специјализовану помоћ у амбуланти 
и код куће; 

2) проналази и пријављује заразна обољења, хо-
спитализира заразне болеснике, врши санитарно-про-
филактичке и противепидемиске мере међу становник 
штвом и у установама свога делокруга; 

3) указује помоћ код порођаја и врши заштиту 
трудница; 

4) пружа терапеутско-профилактичку помоћ деци, 
уколико у њеном делокругу не постоје специјалне де-
чје установе; 

5) одабира и благовремено упућује болеснике на 
специјализовано лечење (у установе са специјалисти-
ма, диспанзере, бањска и климатска лечилишта и др.), 
уколико сама нема могућности пружања специјализо-
ване помоћи; 

6) спроводи мере за сузбијање туберкулозе, ве-
неричних болести, маларије, трахома, мере у борби 
против рака и сл.; 

7) врши здравствено-просветни рад; 
8) проучава здравствено стање, оболевање и смрт-

ност на својој територији; 
9) развија масовну иницијативу становништва по 

питању заштите здравља, иницијативно сарађује у 
организацији Црвеног крста и здравствених актива 
са народним властима и друштвеним организацијама 
у свим питањима заштите здравља; 

10) врши регистрацију болесника, води докумен-
тацију и шаље у одређеним роковима извештаје; и 

11) спроводи мере за повећање квалификација 
средњег и нижег медицинског особља. 

Члан 15 
Уколико амбуланта има више лекара и средње-

медицинског особља, онда врши перманентну службу 
дежурства, а у свим осталим случајевима, ван ре-
довног радног времена, морају бити на располагању 
л^кар и медицинско особље за указивање помоћи у 
хитним случајевима. 

Амбуланте са спсцијалистима имају обавезно 
перманентну службу дежурства квалификоване ин-
тернистичке и хируршке хитне помоћи, уколико у 
томе месту не постоји поликлиника односно болница. 
Уколико амбуланта има само једног хирурга, службу 
дежурства хитне помоћи врше лекари опште праксе, 
који у случају потребе зову хирурга односна интер-
н а т у . 

За ову службу амбуланта треба да има сопстве-
на превозна средства за превоз болесника, ако у том 
месту нема станице за хитну помоћ. 

Члан 16 
У регистратури амбуланте посебна медицинска 

сестра врши прву тријажу болесника, те их упућује 
у одговарајуће ординације амбуланте. 

Члан 17 
Свака амбуланта мора имати на располагању до-

вољну количину конзервисане крви и створити мо-
гућност за одређивање крвних група. 

Чла.н 18 
Чланови социјалног осигурања имају првенство 

пријема у радно време и ван радног времена, а пре-
ма потреби одређују се и посебни часови за њихов 
преглед и лечење. 

Члан 19 
У циљу помоћи амбулантама у организацији ме-

д и ц и н о м рада и подизању њиховог квалитета упу-
ћиваће извршни одбор надлежног народног одбора, 
односно министарства народног здравља народних 
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република, у амбуланте лекаре из болница, поликли-
ника и осталих виших здравствених установа. 

Члан 20 
У циљу обрађивања свих питања рада амбулан-

те, управник сазива радне конференције особља ам-
буланте према потреби а најмање једанпут месечно. 

Остале одредбе 

Члан 21 
Стручно-методолошки надзор над радом амбулан-

те врши поликлиника односно болница, коју одреди 
извршни одбор надлежног народног одбора преко 
повереништва за народно здравље. 

Члан 22 
Упутства за примену овог правилника даваће, по 

потреби, Комитет за заштиту народног здравља Вла-
де ФНРЈ. 

Члан 23 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

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

Бр. 328 
28 маја 1949 године 

Београд 
(Министар — Претседник Комитета 

. за заштиту народног здравља 
Владе ФНРЈ, 

др Павле Грегорић, с, р. 

481. 

На основу чл. 15 Основне уредбе о просветно-
научној струци („Службени лист ФНРЈ" бр. 68/47), 
у сагласности са Претседником Комитета за законо-
давство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, из-
дајем 

Н А Р Е Д Б У 

0 УВОЂЕЊУ НОВОГ ЗВАЊА „НАСТАВНИК ПРЕД-
ВОЈНИЧКЕ ОБУКЕ" У ПРОСВЕТНО-НАУЧНОЈ 

СТРУЦИ 

1) У просвстно-научној струци уводи се ново 
звање: 

Основнипосло- Услови за стицање 
ви звања звања 

3 Наставник Извођење Свршена средња школа 
предвој- наставе из са завршним испитом; 
личке предвојнич- изузетно нижа средња 
обуке ке обуке школа са завршним ис-

питом, с тим да се у 
року од пет година од 
дана постављења поло-
жи завршни испит сред-
ње школе; и 

б) свршена војна школа у 
ЈА или школа за резер-
вне официре 

2) Звање наставник предвојничке обуке укључује 
се у чл. 2 Основне уредбе о просветно-научној стру-
ци под Б, иза звања „стручни учитељ", и добија ред-
ни број 3. 

3) Редни бројеви звања „наставник" и даље по-
мерају се за по један. 

4) Ова наредба ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

Бр. 10312 
13 маја 1949 године у 

Београд 
Министар за науку и културу, 

Родољуб Чолаковић, с. р. 
Сагласан, 

Претседник Комитета за законодавство и 
изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 

482. 

На основу чл. 16 Основне уредбе о просветно-
научној струци, Комитет за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, издаје 

Н А Р Е Д Б У 

о РАСПОРЕДУ У ВРСТЕ НОВОУВЕДЕНОГ ЗВАЊА 
„НАСТАВНИК ПРЕДВОЈНИЧКЕ ОБУКЕ" У 

ПРОСВЕТНО-НАУЧНОЈ СТРУЦИ 

1) Новоуведено звање „наставник предвојничке 
обуке" распоређене се у 111 врсту. 

2) У Наредбу о распореду звања просвстно-на-
учне струке у врсте бр. 3739 од 10 јануара 1949 го-
дине („Службени лист ФНРЈ" бр. 5/49) укључује се 
звање „наставник предвојничке обуке" у III врсту. 

Ова наредба ступа на снагу даном објављиза-
ња у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

Бр. 2071 
20 маја 1949 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за законодавство 
и изградњу народне власти 

Владе ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

483. 

На основу чл. 14 у вези чл. З, 4, 5 и 6 Уредбе о 
планској употреби готовог новца у привреди („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 71/48), ,издајем 

Н А Р Е Д Б У 

о ОБАВЕЗНОЈ ПРЕДАЈИ НОВЦА БАНЦИ ОД СТРА-
НЕ ИМАЛАЦА ТЕКУЋИХ РАЧУНА (КОМИТЕНАТА) 

1) У циљу да се банкама омогући контрола извр-
шења касеног плана и употребе готовине сва трго-
вачка, транспортна, угоститељска предузећа, предузећа 
за приказивање филмова и сл,, задруге, службе рад-
ничког снабдевања, радничко-службенички ресторани 
и мензе, друштвене организације и т.ел. — обавезни 
подносиоци касеног плана, дужни су да сав новац 
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примљен у току дана полажу на свој рачун код банке 
истог дана или најкасније наредног радног дана. По-
требан новац за исплате на својим благајнама коми-
тенти су дужни да подижу из банке. 

Изузетно дозвољава се да комитенти могу врши-
ти и исплате из примљеног новца, у оквиру постоје-
ћих прописа о употреби готовине и у оквиру износа 
одобрених касеним планом, под условом да са бан-
ком код које имају текући рачун изврше обрачун ових 
исплата. 

За исплату плата и надница, као и за аконтације 
за плате и наднице, комитенти морају претходно до-
бити од банке одобрење за такву употребу прикуп-
љене готовине. 

2) Комитенти ће вршити обрачун на тај начин, 
што ће за нето износ плата, надница, награда (по 
одбитку пореза и социјалног доприноса) односно за 
износ исплаћен на име откупа пољопривредних про-
извода или за материјалне расходе попунити чек од 
носно налог за исплату из рачунске књижице, на коме 
ће означити намену (шифру) исплате, и заједно са 
уплатницом (налогом за уплату) на бруто износ 
примљеног новца тога дана предати банци или иа 
пошти са разликом готовине. За случај да су исплате 
веће од дневног примања, због чега је за исплату упо-
требљен и благајнички максимум, комитенти ће попу-
нити чек на износ извршених исплата и на тај начин 
примити од банке новац за попуну благајничког мак" 
симума. 

Чекови и уплатнице морају носити ознаку тока 
(намене) шифром (бројем или словом) према касеном 
плану, тако да за сваки ток комитенти предају банци 
посебан чек односно посебну уплатницу. 

Овакав обрачун са банком комитенти могу вршити 
преко пошта. 

3) У случају да је чек односно налог за исплату, 
помоћу кога се врши обрачун исплаћене готовине, 
потписало лице које није овлашћено у предузећу за 
располагање по текућем рачуну, банка ће извршити 
задужење комитента, с тим што ће предложити адми-
нистративно-казнени поступак против таквог лица. 

4) Банке су дужне да врше контролу над коми-
тетима да ли се придржавају прописа ове наредбе. 

У случају непридржавања одредаба ове наредбе, 
према одговорним лицима примењиваће се санкције 
прописане Уредбом о планској употреби готовог нов-
ца у привреди и Уредбом о финансиским прекршајима 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 8 од 26 јануара 1949 
године). 

5) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије. 

Бр. 21430 
28 јуна 1949 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

484. 

На основу члана 36 Основног закона о буџету 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 105/46), у вези чл. 26 и 
ст. 2 чл. 34 Уредбе о извршењу буџета („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 24/47), издајем 

Н А Р Е Д Б У 
о РОКОВИМА ОБРАЧУНА И УПЛАТЕ ДРЖАВНИХ 

ПРИХОДА ИЗ ПРИВРЕДЕ 
1) Предузећа су дужна да разлике цена сировина 

и материјала обрачунавају месечно. Ако је збир пози-

тивних разлика у току једнога месеца већи од збира 
негативних разлика, предузећа су дужна да разлику 
између та два збира уплате у корист одређеног ра-
чуна код Народне банке ФНРЈ у року од 10 дана по 
истеку месеца. Ако је збир негативних разлика у току; 
једнога месеца већи од збира позитивних разлика,' 
онда се разлика измећу та два збира на основу обра-
чуна потражује из буџета или преноси у наредни ме-
сец у коме се обрачунава на претходни начин, с тим 
да се евентуално негативни салдо који се покаже на 
дан 31 децембра дотичне године има према завршном 
рачуну предузећа обрачунати са буџетом. 

Под разликама цена сировина и материјала у сми-
слу претходног става подразумевају се разлике које 
настају услед промене одређених јединствених цена, 
као и разлике које настају услед замене сировина и 
материјала. 

2) Разлике цена готових производа обрачунавају 
се у моменту промене одређених цена. Произвођачка 
предузећа су дужна да а у корист буџета задуже 
збиром разлика по повећаним ценама појединих про-
извода затечених на њиховим стовариштима и да ту 
разлику уплаћују на одговарајући рачун код Народне 
банке ФНРЈ у року од 10 дана по истеку месеца у 
коме су ти производи продати (стављени у промет). 
Негативне разлике по смањеним ценама предузећа ће 
обрачунавати са одговарајућим буџетом. 

У погледу разлика које настају услед промене 
цена робе затечене на стовариштима у трговачкој 
мрежи поступаће се по Упутству о уплати разлика 
насталих повишењем цена робе у трговини на детаљ 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 77/48) као и Упутству о 
допуни Упутства о уплати разлика насталих повише-
њем цена робе у трговини на детаљ („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 88/48), уколико за поједине случајеве није 
друкчије наређено. 

3) У смислу тач. 1) и 2) ове наредбе обрачуна-
ваће се и уплатити остварене разлике цена сировина, 
материјала и готових производа за 1948 годину. 

Ако је у 1948 години извршена уплата означених 
разлика на рачун пореза на промет производа, извр-
шиће се прекњижавање са рачуна пореза на промет 
производа на одговарајући рачун у корист буџета 
онога органа коме, према свом значају, припада пре-
дузеће које је извршило уплату. 

4) Разлике у рабатима и маржама и задржани део 
рабата обрачунавају се месечно и у року од 10 дана 
по истеку месеца уплаћују у корист одређеног рачуна 
код Народне банке ФНРЈ. 

5) Позитивне разлике остварених ванредних при-
хода над извршеним ванредним расходима, који су по 
финансиском плану предвиђени, предузећа су дужна 
да обрачунавају по завршном рачуну и да их упла-
ћују на одређени рачун код Народне банке ФНРЈ у 
року од 5 дана по пријему одобреног завршног ра-
чуна. 

Ванредни приходи који нису предвиђени по фи-
нансиском плану имају се обрачунава^ месечно и у 
року од 10 дана по истеку месеца уплаћивати на одго-
варајући рачун код Народне банке ФНРЈ. 

Предузећа не могу вршити планом непредвиђене 
ванредне расходе, сем у случају када би услед неиз-
вршења тих расхода наступио застој у производњи. 
Захтев за накнаду из одговарајућег буџета овако 
извршених планом непредвиђених ванредних расхода 
предузеће подноси преко административно-оперативних 
руководилаца. 

6) Вишак обртних средстава који је утврђен фи-
нантским планом има се уплатити на одређени рачун 
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код Народне банке ФНРЈ у року од три месеца по 
пријему одобреног финансиског плана. 

7) Позитивна разлика између остваоеног и утро-
шеног доприноса фонду за кадрове обрачунава се 
тромесечно и у року од 5 дана по саставу тромесечне 
обрачунске калкулације уплаћује административно-о-
перативном руководиоцу, а негативна разлика се по-
тражује од административно-оперативног руководиоца. 

Административно-оперативни руководилац обрачу-
нава разлику између оствареног и утрошеног допри-
носа своме фонду за кадрове и фондовима за кадрове 
свих предузећа под његовим руководством и пози-
тивну разлику уплаћује у буџет најдаље до краја ме-
сеца фебруара следеће године, а негативну потражује 
из буџета. 

8) Приходи у смислу претходних тачака ове на-
редбе уплаћиваће се у корист, односно обрачунаваће 
се на терет буџета онога органа којем државно при-
вредно лредузеће по свом значају припада. 

9) Остали видови државне акумулације и аморти-
зација обрачунаваће се и уплаћивати на начин и у ро-
ковима који су за то одређени посебним прописима. 

10) По овој наредби поступаће сва државна при-
вредна предузећа без обзира на њихов значај, а исто 
тако и предузећа друштвених организација и преду-
зећа из задружног и приватног привредног сектора 
уколико су обавезна да неке од наведених прихода 
уплаћују у државни буџет. 

11) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југослвије" и тога дана престају да важе 
сви прописи који су са њом у супротности. 

Бр. 20840 
23 јуна 1949 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

485. 
У циљу регулисања рада трговинских претставни-

штава и преставника издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОМ ПРИЈАВЉИВАЊУ ТРГОВИНСКИХ 
ПРЕТСТАВНИШТАБА И ПРЕТСТАВНИКА 

1. Сва трговинска претставништва, како претстав-
ништва трговинских предузећа, задруга и задружних 
савеза (организација), тако и трговинска претставни-
штва произвођачких предузећа и дирекција, установа 
и других органа и организација, дужна су да се до 
15 јула 1949 године пријаве повереништву за трго-
вину и снабдевање среског (градског) извршног од-
бора на чијем се подручју претставништво налази. 

Обавеза пријављивања односи с е \ на трговинска 
претставништва која су већ пријављена (регистрована) 
код било којег органа државне управе. Исто тако ду-
жни су да се пријаве и појединци трговински прет-
ставници који послују за предузећа и организације из 
првог става који немају организовано трговинско прет-
ставништвс. 

2. Пријављивање се врши подношењем писменог 
поднеска који садржи следеће податке: 

а) назив претставништва (име и презиме прет-
Ставника); 

б) назив предузећа, установа, организација, ор-
гана за које иретставнишгво (претставник) ради; 

в) предмет пословања и овлашћења претставни-
штва (претставника); 

г) финансира средства претставништва (прет-
ставника; 

д) име и презиме службеника (намештеника) 
претставништва, подаци о томе како је регулисан њи-
хов радни однос и плата, подаци о њиховом ранијем 
занимању. 

3. На основу пријаве из тач. 2 повереништво за 
трговину и снабдевање среског (градског) извршног 
одбора издаје потврду о извршеном пријављивању. 

Трговинско претставнишгво (претставник) које 
нема потврду о извршеном пријављивању не може 
обављати послове претставништва. 

4. На основу пријаве из тач. 2 повереништво за 
трговину и снабдевање среског (градског) извршног 
одбора сачињава списак пријављених претставни-
штава и претставника са подацима наведеним у тач. 2 
под а—д). Један примерак овог списка повереништво 
за трговину и снабдевање среског (градског) извр-
шног одбора дужно је доставити министарству трго-
вине и снабдевања народне републике до 21 јула 1949 
године. 

На основу добијених спискова из предњег става 
министарство трговине и снабдевања народне репу-
блике сачињава списак за територију народне репу-
блике и то по срезовима и градовима. Један примерак 
овог списка министарство трговине и снабдевања до-
ставиће до 30 јула 1949 године Министарству трго-
вине и снабдевања ФНРЈ. 

5. Новчаном казном до 50.000.— динара или по-
правним радом до 2 месеца казниће се: 

а) руководилац трговинског претставништва и 
трговински претставник ако не поднесу пријаву у од-
ређеном року или ако поднесу пријаву са нетачним 
подацима; 

б) руководилац и службеник (намештеник) тр-
говинског претставништва и трговински претставник 
ако обављају послове претставништва, а немају по-
тврду о извршеном пријављивању. 

Поступак води и казну изриче срески (градски) 
извршни одбор. 

6. Ова наредба ступа на снагу одмах. 

Бр. 12940 
2 јула 1949 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Осман Карабеговић, с. р. 

486. 
На основу чл. 17 Правилника о садржини и на-

чину закључивања уговора о раду („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 29/49), у сагласности са Министром рада 
ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УВОЂЕЊУ ОБРАЗАЦА УГОВОРА О РАДУ 
У РУДАРСТВУ 

1) Писмени уговори о раду закључиваће се са 
рударским радницима по обрасцу уговора о раду који 
је саставни део овога решења, а који ће се посебно 
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штампати и примењивати на целој територији Феде-
ративне Народне Република Југославије. 

2) Ово решење, ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

I бр. 19090 
29 јуна 1949 године 

Београд 
Министар рударства, 

Светозар Вукмановић, с. р. 
Сагласан, 

Министар рада, 
Љубио Арсов, с. р. 

487. 
Према указаној потреби, а у вези чл. 5 Уредбе о 

продаји пољопривредних производа везаној са правом 
на куповину одређених индустриских производа по 
нижим јединственим ценама и мл. 26 Правилника о 
потрошачким"картама, доносимо 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕНОСУ ПОСЛОВА ШТАМПАЊА, РУКОВАЊА, 
РАСПОДЕЛЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ ПОТРОШАЧКИХ КА-

РАТА и БОНОВА ЗА ТРГОВИНУ ПО ВЕЗАНИМ 
ЦЕНАМА НА НАРОДНУ БАНКУ ФНРЈ 

1) Из надлежности Министарства трговине и снаб-
девања ФНРЈ и осталих органа из ресора трговине 
и снабдевања преносе се на Народну банку ФНРЈ 
после штампања, руковања, расподеле и евиденције 
потрошачких карата, продајних карата и бонова за 
трговину по везаним ценама и послови преузимања 
исечених купона и куповних тачкица из потрошач-
ких карата и исечених купона из продајних карата 
и бонова за трговину по везаним ценама. 

У оквиру пренесених послова Народна банка 
ФНРЈ: 

а) штампа све врсте потрошачких карата, продај-
не карте и бонове за трговину по везаним ценама, као 
и друге вредносне папире и обрасце потребне у тр-
говини, снабдевању и откупу; 

б) на основу налога надлежних органа трго-
вине и снабдевања а у оквиру плана, који даје Мини-
старство трговине и снабдевања ФНРЈ и министарства 
трговине и снабдевала народних република, врши 
расподелу потрошачки;; карата, продајних карата и 
'бонова за трговину по везаним ценама, као и осталих 
вредносних папира и образаца потребних у тргови-
ни, снабдевању и откупу; 

в) води оперативну евиденцију о потрошачким 
картама, продајним картама и боновима за трговину 
ћо везаним ценама и осталим вредносним папирима и 
Обрасцима потребним у трговини, снабдевању и от-
купу и организује извештајну службу; 

г) од трговинске и откупне мреже, предузећа, 
надлештава, установа и народних одбора преузима 
исечене купоне и куповне тачкице из потрошачких 
карата и исечене купоне из продајних карата, бонова 
за трговину по везаним ценама, о томе води евиден-
цију и организује извештајни' службу; 

д) преко својих органа суделује у вршењу кон-
троле у трговинској и откупној мрежи над рукова-
њем и чувањем исечених купона и куповних Мачкица 
из потрошачких карата односно исечених купона из 

продајних карата и бонова за трговину по везаним 
ценама. 

Ближе прописе о томе како ће Народна банка 
ФНРЈ вршити ове задатке прописаће Министар фи-
нансија ФНРЈ у споразуму са Министром трговине 
и снабдевања ФНРЈ. 

Прописе о томе како ће се вршити требовање по-
трошачких карата и бонова за трговину по везаним 
ценама, као и начин правдања продате робе пропи-
саће Министар трговине и снабдевања ФНРЈ у спора-
зуму са Министром финансија ФНРЈ. 

2) Пренос послова из тач. 1 на Народну банку 
ФНРЈ извршиће се до 1 јула 1949 године с тим што 
ће Народна банка ФНРЈ вршити: 

а) расподелу потрошачких карата за текстил и 
обућу почев од 1 јула 1949 године; 

б) расподелу потрошачких карата за предмете 
исхране почев од 1 августа 1949 године; и 

в) расподелу бонова за трговину ГЈО везаним це-
нама почев од 1 септембра 1949 године. 

3) Спровођењу озог решења пр,иступиће се одмах. 

Бр. 11568 
10 јуна 1949 године 

Министар трговине и снабдевања, 
Осман Карабеговић, с. р, 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р, 

488 . 

На основу чл. 4 Закона о поштанско-телеграфско-
телефонским таксама („Службени лист ФНРЈ" број 
81/46 и број 105/46) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ЕМИСИЈЕ ПРИГОДНИХ ПО-
ШТАНСКИХ ФРАНКО МАРАКА „ПЕТОГОДИШЊИЦА 

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ". 

На дан 2 августа 1949 године пустиће се у течај 
емисија пригодних поштанских франко марака пово-
дом прославе петогодишњице постојања Народне Ре-
публике Македоније у следећим вредностима и бојама: 

1) Марке од 3 динара боје црвене симболишу 
борбу македочског народа за ослобођење. 

2) Марке од 5 динара плаве боје симболишу при-
вредну изградњу. 

3) Марке од 12 динара љубичасте боје приказују 
грб Народне Републике Македоније са југословенском 
и македонском заставом. 

Ова емнсија-'марака биће у продаји код свих ве-
ћих пошта у земљи од 2 августа до 1 октобра 1949 
године закључно а франкатурна вредност до 1 но-
вембра 1949 године закључно. 

Бр. 18218 
23 јуна 1949 године 

Београд 
Министар пошта, 

др Заим Шарац, с. р. 
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РАТИФИКАЦИЈА КОНВЕНЦИЈЕ О СВЕТСКОЈ МЕТЕ-
0Р0Ј10111К0Ј ОРГАНИЗАЦИЈИ ОД СТРАНЕ ИНДИЈЕ 

И СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА 
Влада Сједињених Америчких Држава, својом 

нотом од 18 маја 1949 године, обавестила је Амба-
саду Федеративне Народне Републике Југославије у 
Вашингтону да су Индија на дан 27 априла 1949 го-
дине, а Сједињене Америчке Државе на дан 4 маја 
1949 године депоновало своје ратификационе инстру-
менте Конвенције о Светској метеоролошкој органи-
зацији која је потписана у Вашингтону 11 октобра 
1947. 

Југославија је ратификовала ову конвенцију 7 де-
цембра 1948 и она је објављена у „Службеном листу 
ФНРЈ" бр. 80 од 18 септембра 1948 године. 

Бр. 410893. — Из Министарства иностраних по-
слова, Београд, 24 јуна 1949 године. 

Р Е Ш Е Њ А 
За начелника планског одељења Главне управе за 

новоослобођене крајеве у Волоском, решењем Ми-
нистра за новоослобођене крајеве ФНРЈ бр. 26/49, по-
стављен је Кукоч Зденко, демобилисани капетан Ју-
гословенске армије. 

За начелника Одељења трговине и опскрбе Главне 
управе за новоослобођене крајеве, решењем Мини-
стра за новоослобођене крајеве ФНРЈ бр. 25/49, по-
стављена је Ковачић Марта, досадашњи начелник При-
вредне групе исте управе. 

За начелника Одељења за изградњу народне вла-
сти Главне управе за новоослобођене крајеве у Боло-
оком, решењем Министра за новоослобођене крајеве 
ФНРЈ бр. 29/49, постављен је Беламарић Јере, доса-
дашњи претседник Градског народног одбора Ши-
беник. 

За директора Творнице шећера у Брањином Врху, 
решењем Министра лаке индустрије ФНРЈ бр. 335/49, 
постављен је Џајић Милорад, досадашњи службеник 
Комбината шећера и врења Београд. 

За комерцијалног директора Генералне дирекције 
савезне индустрије дувана, решењем Министра лаке 
индустрије ФНРЈ бр. 2143/49, постављен је Витас 
Јован, досадашњи шеф Биро-а оперативне евиден-
ције исте дирекције. 

За главног инжењера Главне дирекције савезне 
индустрије коже и гуме, решењем Министра лаке 
индустрије ФНРЈ пере бр. 1778/49, постављен је Ја-
гетић Драгутин, досадашњи руководилац погона ту-
море Комбината гуме и обуће Борово. 

За директора Творнице папира Сладки Врх, ре-
шењем Министра лаке индустрије ФНРЈ бр. 2009/49, 
постављен је Гр^ндовец Петар, досадашњи персо-
нални референт Творнице папира Видем. 

За директора Творнице шибица у Долцу, реше-
њем Министра лаке индустрије ФНРЈ бр. 1127/49, по-
стављен је Марковић Драгослав, досадашњи службе-
ник Творнице „Жупа" — Крушевац. 

За генералног инжењера Генералне дирекције са-
везне медицинске производње, решењем Министра ла-
ке индустрије ФНРЈ бр. 2368/49, постављен је Шоп 
Милан, досадашњи главни инжењер Творнице лекова 
^Галеника", 

За заводског и њ к е њ о з Мар;;',ирске текстилне 
товарне, решењем Министра лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 2068/49, постављен је ^еснавср Светозар, доса-
дашњи директор Мариборска бомбажне ткалнице. 

За директора Солане Крека, решењем Министра 
лаке индустрије ФНРЈ бр. 1780/49, постављен је Хај-
стер Стјепан, досадашњи директор Творнице шпи-
рита, квасца и угљичне киселине — Крека. 

За заменика директора по кадровским питањима 
Главне дирекције за азбест, решењем Министра лаке 
индустрије ФНРЈ бр. 1781/49, постављен је Ђукић 
Данило, досадашњи персонални референт Беочинске 
фабрике цемента. 

За управника Завода за геолошка истраживања 
за Народну Републику Словенију, решењем Министра 
рударства ФНРЈ бр. 4797/49, постављен је Мерзељ 
Саво, досадашњи браварски радник Циглане Трбовље. 

За директора Рудника мрког угља „Тито" — Ба-
новићи, решењем Министра рударства ФНРЈ бр. 
3102/49, постављен је Чабрић Стјепан, досадашњи ин-
спектор Комисије државне контроле Народне Репуб-
лике Босне и Херцеговине. 

За директора Централног института за геолошка 
истраживања, решењем Министра рударства ФНРЈ 
бр. 1830/49, постављен је Трамер Ернест, досадашњи 
виши и н д у с т р и ј и инжењер Министарства рударства 
ФНРЈ. 

За помоћника директора за опште послове Руд-
ника Загорје, решењем Министра рударства ФНРЈ 
бр. 4776/49, постављен је Обреза Алојз, досадашњи 
индустриски надзорник истог рудника. 

За помоћника директора Генералне дирекције уг-
ња за Народну Републику Хрватску, решењем Мини-
стра рударства ФНРЈ бр. 4911/49, постављен је Ник-
шић Тома, досадашњи помоћник Министра рударства 
Народне Републике Хрватске. 

За директора Рудника лагнита „Косово", реше-
њем Министра рударства ФНРЈ бр. 4911/49,' постав-
љен је Радојковић Бранко, досадашњи члан Народ-
ног одбора Пећ. 

За управника Рудника „Стари Трг", решењем Ми-
нистра рударства ФНРЈ бр. 4908/49, постваљен је 
Мони Мона, досадашњи рударски радник Рудника 
и топионица олова и цинка „Трепча". 

За помоћника генералног директора Генералне 
дирекције угља за Народну Републику Словенију, 
решењем Министра рударства ФНРЈ бр. 4926/49, по-
стављен је Зганк Ернест, досадашњи члан Градског 
Народног одбора Љубљана. 

За директора рудника „Радљево", решењем Мини-
стра рударства ФНРЈ бр. 4909/49, постављен је Тусић 
Никола, досадашњи млађи персонални референт 
Ибарских рудника каменог угља. 

За управника Завода за геолошка истраживања 
у Скопљу, решењем Министра рударства ФНРЈ бр. 
727/49, постављен је Орловски Методије, досадашњи 
начелник Геолошко-истраживачког института Мини-
старства индустрије и рударства Народне Републике 
Македоније, 
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О Д Л И К О В А Н А 
На основу члана 2 Закона о орденим,а и меда-

љама; а на п,редлог Врховног команданта оружаних 
Снаг,а ФНРЈ, П,резидијум Народне скупштине Феде-
ра тавна Народна Република Југоол азија 

неје.1 

р е ш и о ј е 
, ш 

да се за показану храброст, умешност у комад -
дрвар,у, осведочени1 р,ад на остварењу бра-тства и 
јед,инства међу нашим народима и стечене заслуге 
за народ у току народноослоб-сдилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 

рез. капетани: Блан,ић Ђурђа Милош, Дујић Јо-
вана Петар, Ђукановић Јове Милан, Тончић Николе 
Милован, Козомора Стеве Марко, Панић Пане Лазо 
и Шипка 'Петра Вељко; 

рез. поручници: Бероња П,етра Миладин, Читић 
Михаила Милан, Чутуковић Мехмеда Расим, Дедић 
Ђуи а-г-е Хусо, Дондур Тр,ивуна Миле, Ђукановић Јове 
Остоја, Ђурковић Уроша! Г-ојк1оч Ђукановић Јове Ми-
кан, Галић Идриза Ибрахим, Илбашић Јове Драган, 
Кушмић Суље Мустафа, Кнежевић Миле Ђуро, Ку-
кан: "ца Манојла Мил-ан ,и Крун,ић Косте Милан; 

рез. поручници: Мацановић Јована Михајло, Ма-
леш Душана, Гојмо-, Ма,рјанић Мире Брак,ко, Мујагић 
Мустафе Хазим, С-окчевић Рајка Ранко, Сн тан чић 
Станоја Ми,рко, Сими-ћ Николе Стојан. Шипић Миле 
Ил иј'?', Шврака Петра Симо, Шестић Драгутина! Ми-
лутин, Тенџерић Љубе; Миле, Трбовац Јове Душан, 
Влаисављевић Јове Мирко,, Вукобрат Стеве Борко, 
Васић Стојана Ђуро с-г Зло к,а,па, Остоје Драгутин: 

рез. потпору чин ц.и: Ај диковић Бећира Дел,о. Бо-
рић Ђура Бајо, Бједов ук Николе Радован, Ч,урин 
Остоје Милорад, Иванић Луке Ђуро, Колунџија Лазе 
Млађо, Лукић Ђорђа Бранко, Миљевић Алексе Мићо, 
Мирисављег.ић Исе Ђуро, Пендић Пере Љубан, Рат-
ковић Панте Душан, Радић Милиша Вој!о. Радић 
Иве Јованка, Станисављевић Остоје Пецо, Тодор ги 
Илије Милан, Татић Теодора Петар, Травар Илије 
Војислав, У,гарчина Лаза Милка, Вучков,ић Микана! 
Милан и Зокић-Кецман Стојана Пава; 

рез. заставници: Бркић Милана Пет-ар, Драгишић 
Милов,ана М,илорад, Дончић Лазара Маријан, Гајић 
Милана Душан, Или-сић Ђорђа Душан, Јурић Николе 
Стјепа,н, Кукрић Ђорђа Вељко, Келечевић Јове Бо-
шко. Марић Михајла Ратко, Малешевић Ни,ке Мар-
ко, Мајић Милана Ка,јо, Мила,новић Јована Славко', 
Мршић Остоје Јован, Муратовић Хаса,на Идриз, Ира-
н,ић Мате Иван, Перић Симе Остој,а и Сокчевић Лу-
ке Урош; 

рез заставници: Шобот Угљеше Да,ница, Тодо-
ровић Глига Ђуро, Топић Михаила Перо. Вранић 
Јефте Бр,анко, Вучковић Микана Милош, Вранеш 
Ђуре Миле, Ва сић Симе Стеван и Зг оља нин Јове 
Гојк-о; 

рез. ст. водниц,и: Пепић Тривуна Каја и Рг,илић 
Ђуре Васиљ; 

вој. обв-езници: Гакорић Илије Душан и Пјевић 
Срђана Лазо-

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I! РЕДА: 
: рез мај-ор Сарафин Стан,ислава Фрањо; 

рез. капетани: Ђуканов,ић Јове Милан, Гор ич ин 
Николе Милован, Гајић Теше Гојко, Козомора Стеве 
Марко и Најданац Радована Саво; 

рез. поручници: Б је лош-у к Павла Бранко. Читић 
Миха,јла) Милан, Довкдур Тривуна Миле, Ђукановић 
Јове Остоја, Ђукановић Јове Микан, Качавенда Бог-

дана Милан, Калинић Ристе Михајло, Кукавица Ма-
нојла М,илан, Мацановић Јована Михајло, Малеш Ду-
шана Гој,ко, Баранчић Стева,на Божо, Сокчевић Рај-
ка Ра,нко, Ситничић Станоја Ми,рко, Суботић Стојан,а 
Мила-н, Симић Николе Стојан, Ширик Миле Илија, 
Треб1овац Јозе Душан, Влаисављевић Јове Мирко; 
Вукобрат Стевана Борко гл Вејиновић Јове Симе; 

рез. ,тот,поручн,ици: Ајдинсвић Бећира Бедо, Бо-
ројевић Јован,а Весељко, Бједов ук Николе Радован, 
Чур ин Остоје Милор-ад. Дра,гојевић Стојана Ђорђе, 
Ива-нић Луке Ђур-о; Каурин Лазе Ђорђо, Колунџија 
Лаве Млађо, Лукић Ђорђа Бранко, Пендић П-ере 
Љуб,ан и Радић Милош-а Војо; 

рез. потиоручници: Радић Иве Јов-анка-, Стари-
шљевић Остоје Пеј,о, Водоран Илије Милан, Татић 
Теодора Пе.тар и Вучкјсвац Микана Милан; 

рез. заставници: Милановић Јована Славко. Шу-
њања Лаке Душан и Вучковац Микана Милош'. 

' ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
оез. -капетан Бл а-нић Ђурђа Милош. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. ма-јор Сар,афин Станислава, Фрањо; 

„ рез. капет,ани: Бланић Ђурђа Милош, Гајић Теше 
Гојко, Лаз,ић Па,не Ладо; Мајдана,ц Радова,на Саво- и 
Машине,вић Ибрахима Хусо; 

рез. поручници: Алашић Зеће Мехмед, Бероња 
Петра Мила,дин, Чалић Миле бранко, Чутровић Мах-
мута Расим, Доридур Тривуна Миле, Дедић Ђулага 
Хусо, Ђукановић Ј-ове Остоја, Гал-ић Идриза Ибра-
хим, Кнеж-евић Миле Ђур-о, Крунић Косте Милан, 
Миљевић Лазара Стев-ан, Милисављевић Исе Ђуро, 
Мујагић Мустафе Хавим, Наранчић Данила Милан, 
Сокчевић Рајка Ранко, Ситни чић Сгггш-оја Мирко, Су-
ботић Стојана Милан, Солак Сејдов И-брахим, Швра-
ка Петра- Симо-, Шестић Драгутина Милутин, Т,ре-би-
вац Јове Душан, Вукобрат Стева-на Борио-, Васић' 
Стојана Ђуро, Блокада Остоје Драгутин и Ждрња 
Јов-е Мирко; 

ре-з. пот,поручници: Батин,ица, Симе Миливој, Чу-: 
рин Остоје Милорад, Дра,гојевић Стојана Ђорђо, Јо-
вановић Раде Мирко, Миљевић Алексе Мићо, Пен!-
дић Пере Љубан, Ратковић Панте Душан, Станете ав-
љевић Остоје Пејо, Татић Теодор-а Петар, Травар 
Илије Вој,ислав, Вокић-Кецман Стојана Пава и Зељ-
ковић Стевана Војин; 

ре-з. заставници: Бјеловук Тоде Душан, Бегић 
Мујаге Омер, Баштина^ Ст-ојана Милутин, Чирило-
вић Симеуна Владо, Дураков-ић Мухамеда- Зулкиф, 
Драгишић Мил-ована Милорад, Дончи-ћ Лазара М'а)ри-; 

ј-ан, Гајић Мил-ана Душан, Или,сић Ђорђа Ду,шан,-
Кењал-о Стеве Триво, Мајић Милана Кајо-, Мркшић' 
О-стоје Јован, Муратовић Хус,ана Идриз, Пранић Ма-
.те Иван, Половић Остоје Милутин, П,ерић Симе 
Остоја, Панић Да,мјана Душа,н, Со ичевић Луке Урош, 
Суботић Миле Саво, Савић Томе Саво, Тодоровић 
Гл и,г е Ђуро, То'тић ,Михајла Пе,ро, Видовић Николе 
Миле-, Вр,ањеш Ђуре Миле, Васић Симе Стева-н и Зре-
њанин Јове Гојков 

рез. ст. водници: Арсенић Тоде Никола, Благоје-
вић Ђорђа Никола, Берић Нике Влајко, Бл-ануша 
Миле Илиј-а, Гајић Шпире Симо, Јованов,ић Раде 
Слав,ко, Јањић Стојана Ђуро, Јовановић Стевана Ду-
шан, Калинић Илије Паво, Кнеж-еви-ћ Илије Рај-ко, 
Максимовић Митра Остоја, Остојић Илије Симо, 
Пуља,ревић Микана Јован, Па-вић Нов,ака Ратко, Пе-
шић Николе Гој,ко. Раилић Ђура Ва-сиљ, Ст-анишље-
вић Ђуре Илија, Станков-ић Марка Душан и Вујино-
вић Костадина Ла,зо; 

рез. водник Бувама Ђурђа Ј-ово; 
рез. мл. водник Демир Илије Анђа; 
вој. обвезници-: Анђелић Које Дане, БаврелиК 

Спасоја Стеван, Бор јановић Милана Јован, Булић-
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Латинчић М,арија, Батов Антона Ј-ања,, Дринић Ми-
хајла Љубо , Ђукановић Јова Са,ва, Гаковић Илије 
Душан, Ја,њетовић Михајла Мирко, Јаковљевић Ђуре 
,Ђуро, Јаковљевић Милована Ненад, Кљајић Глиге 
Перо, Копуз Тоде Ђорђо, Марић Митра Чедомир, 
Новаковић Михајла Раде. Пе,јић Пере Илија, Пјевић 
Срђана' Лазо и Вуклишевић Лазара Остој,а. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
рез. поручници: Чал,ић Мила Б р а н т Наранчић 

Данила Милан, Рато Марије Лука, Тошић Петра Јо-
во, Виндакиљевић Лади-слава Виктор и Ждрња Јове 
Мирко; 

рез. потшор-учници: Иванишевић Ђорђа Вељко, 
Јовановић Раде Мир,ко, Јукић Мије Ђуро, Лики-ћ 
Милоша Нико, Љаљић Милана Станко. Стојаковић 
Благоја Димитри,је и Жељмсвић Стев,ана Војин; 

рез. заставн,ици: Баришић Михајла! Симо, Б а к о -
ња Взда Мил,ан, Богојевић Нике Милан, Билић Јове 
Пеко, Бегић Му јаге Омер, Богуновић Проке Ђуро, 
Бркљача Милоша Милан, Бил анокић Стевана Милан, 
Баштинац Стојана Милутин, Дума Николе Јоси,п, Ду-
ра,ковић Мухарема Зулкиф, Иваштанин Уроша Гојко, 
Кар а,ћ Мика Слободан, Кењало Стеве Триво, Мурић' 
Мухарема Салко, Михаљчић Ђурђа Михајло. Мирја-
нић Бошка Јово и- Милаковић Милана Бранко; 

рез. заставници: Митровић Здравка Љубомир, 
Мађ,ар Тривуна Милан, Поповић Остоје Милутин, 
Раџа Давид,а! Милош, Рожић Миће Симо, Станишље-
Фић Саве Љубомир, Скендерија Илије Жарко, Сава-
новић' Симе Милан, Смитран Тривуна Душен, Со-
'бота 'Јове Рајко, Ступ,ар Нике Борислав, Шипрага! 
'Јове Пајо, Туторић Петра Жарко, Трнинић Илије 
Стево, Тимарац Симе Мићо, Васић Миле Мирко, 
Буковојац Николе Жарко, Војиновић Ђуре Милош, 
(Васић Миле Милош, Васић Миле Стојан и Зрнић 
Пере Тихомир; 

рез. ст. водници: Арсенић Тоде Никола, Берић 
Мехе Влајко, Чупић Николе Раде, Димитријевић 
,Симе Роса, Дардић Михаела Влајко, Дедић Мустафе 
(А,хмет, Дивјак Илије Богдан, Гајић Томе Драгутин, 
Гајић Шпире Симо, Грандић Милана Стево, Грујић 
'Стевана Са,во, Јаслар Јове Раде, Јањић Стојана Ђу-
ро, Јањетовић Стевана Ђуро, Кзурин Стеве Драги-
ца, Кецман Вида Војислав, Косевнћ Тоде Цвијо, Кре-
кић Митра Милан, Кужет Ђура Јово, Куг,а Ђуре 
(Душан, Каизг.ић Илије Паво, кнежевић Миле Рај,ко, 
Козомора Пантелије Михајло, Латинчић Јове Илија, 
Међедовић Павла Триво. Пуљаре-вић Микана Јован, 
Павић Нов,ака Ратко, Попадић Пере Миле, Попадић 
Симе Бранко, Пепић Николе Гојко, Станишљевић 
р у р е Илија, Стојичевић Илије Чедо и Станковић 
(Марка Душ,ан; 

рез. ст. водници: Салихоџић Хасе Мина, Шврака 
(Ђорђа Гојко, Улић Сима Јован, Виђиновић Вида, Ла-
зо, Вујић Јове Саво, Вујиновић Костадина Лазо и 
'Здрња Митр,а Миле; 
I рез. водници: Бојанић Луке Бранко, Билић Пав-
ла Станко, Цумбз Ђура Недељко, Цирковић Пере 
Ђуро, Чубриловић Бјелана Неђо, Дедић Аб,ава Са-
мија,, Еминовић Ћамила Ибрахим, Грабеж Пере Ђу-
ро, Гламочанин Петра Лазо, Јаковљевић Бран,к,а 
Млађен, Јекић Стојана Гојко, Ковачевић Николе 
^Стево, Качић Миле Петар, Лукић Симе Перо, Ми-
к а в и ц а Павла Јово, Никић Станка Лазар, Павловић 
„Спасоја Јово, Пекез Васе Станко, Пена Нике Божо, 
Церак Јовице Божо, Павловић Спасоја Душан, Пу-
шача Ђу,рђа Јово, Ступ,ар Које Стево, Срђеновић' 
(Ђорђа Драго, Терзић Илије Борислав, Тодорчевић 
Луке Алекса, Трнинић Ђуре Здравко То1л,имир Ни-
коле Бранко, Васиљевић Па,нтелија Гојко и Вођевић" 
Симеуна Бранко; 

рез. мл водници: Цвишић Остоје Душан, Демир 
Илије Анђа, Деспотовић Стој.ана Михај,ло, Ећимовић 
Пере Остоја, Јаковљевић Јована Стојан, Кокеза 

Илије Стојан, Костић Милана Душан, Кесеровић 
Стевана Дражио, Плејић Станка Марко, Поповић Симе 
Петар и Синик Лазара Владо; 

вој . обвезници-: Азарић Спасоја Миливој, Ан-
ђелић Које Дане, Баврлић Сп,асоја Стеван, Бор,јанић 
Милана Јован, Бабић Стојана Лазо, Булић-Лутвичић 
Мариј,а и Бороја Јове Савка; 

вој. обвезници: Борић Мустафе Дервиш, Бабић 
Милана Душан, Божић Митра Душан, Божић Пере 
Јодо, Борић Латифа Ибрахим, Башић Хусе Исак, 
Батић Миле Душан, Цвијић Лазе Саво; Цвијић Ос-
тоје Теодор, Цвијић Петра Миле, Дојчиновић Ристе 
Љубо , Дринић Михајла Љубо, Даниловић Стеве 
Саво. Дракул,ић Ибрахима Ркгиб, Дикић Митра Гој-
ко, Дикић Лазара Душан, Ђенадер Пеје Душан, Га-
лић Саве Бранко, Грмаш Васе Раде, Грчић С. Осто-
ја, Гверо Пере Душан, Грујичић Митра Милан, Га-
чић Суље Шериф, Гаврић Стојана Стојан, Иличић 
Мике Симо, Јојновић Сима Саво, Јањетовић Ми-
ха јла Мирко, Јаковљевић Цвије Симо, Јагодић Си-
меуна Гојко, Јарић Милана Здравко, Јовановић Ми-
тра Јован, Кузмановић Стевана Бошко, Кљајић Гли-
ге Перо, Ку дра Јо,ве Перо:, Кезић Пере Саво, Кљајић 
Томе Дамјан, Ковачевић Стеве Божо, Ковачевић 
Тоше Васо, Калман Душана Илија, Комленовић С 
Манда, Кнежевић Петра Милка, Кончар Јована Љу-
бица, Копуз Тоде Ђорђе, Лукић Лазара Војислав, 
Лукић Панте Милован, Лукић Панте Урош, Лукић 
Милана Остоја, Лукач Станка Мирко, Медић Суље 
Мухарем, Мујкића Му рта н,а, Мухамеед, Митровић 
Тоде Симо, Марић Виде Илија и Милановић Јосе 
Душан; 

во), обвезници: Марић Стеве Јово, Марић Ђоке 
Зорка, Маричић Илије Војин, Марић Митре Чедо-
мир, Недимовић Р, Бојана, Новаковић Михајла Ра-
де, Опарница. Саве Илија!, Павловић Теодора Милош, 
Писарић Млађена Јово, Пејић Пере Илија-, Прпа 
Томе Миле, Попадић Иле Миле, Пјевић Миле Ми-
хајло, Радић Боже Симо, Рожић Миле Илија, Раду-
ловић Ми-лана Богољуб, Рађеновић Стојана Милош, 
Стојчевић Милорада Рај,ко, Страживук М, Бранко, 
Стојчевић Милана Остоја, Селак Триве Илија', Субо-
тић Јована. Јован, Сти јаковић Петра Милош, Ступар 
Николе Стеван. Срдија Илије Бранко, Сладојевић 
Мих.ајла Здравко, Ступар Тоде Лазо, Стакић Ми-
лана Ђуја , Станковић Стеве Живко, Срдија Тодора 
Симо, Ста-нчевић Тодора Јово, Станић Стојана Осто-
ја, Станић Блаже Максим, Стојановић Душана, Раде, 
Стојановић Јова,на Мирко, Суботић Симеуна Мило-
ван, Шара,ц Петра Мирко, Шпањић Стојана Ву-
косава, Тодоровић Симе Илија, Тодоровић Лаке То-
де, Тодоровић Јове Јов, Туфегџић Миле Раде, Татић 
Стојка Петер, Видовић Николе Саво, Врањеш Сто-
јана Лазарка, Ванђић Османа Шефика, Бокић Стан-
ке, Тодорвић Јове Јово, Туфегџић Миле Раде, Татић 
зара Остоје, Вржина Луке Влајко и Зекић Николе 
Добривоје. 

М Е Д А Љ О М ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. поручници: Ђурковић Уроша Гојко, Илба-

шић Јове Драган, Кнежевић Миле Ђуро и Мирјанић 
Чира Бранко; 

рез. потпоручници: Борић Ђуре Бајо, Јукић Мије 
Ђуро, Ра,дић Милоша Војо и Угарчина Лазе Милка; 

рез. заста,вници: Батиница Јована Лука, Бркић 
Милана Петар, Видановић Стевана Милан, Дуновић 
Стојана Гојко, Даничевић Остоје Душан, Јерковић 
'Јове Љубомир, Келечевић Јове Бошко, Љубојевић 
Марка Милош, Ма,ђар Триву,на Милан, Панић Дам-
јана Душан, Рожић Миће Симо, Савановић Симе 
Милан, Самарџија Ђурђа, Васкрсле , Савић Томе 
Саво, Сантраћ Стојана Илија, Шмитран Тривуна 
'Душ-ан. Шобст Угљеш,а Даница, Васић М-ила Мирко, 
Вучетић Петр-а Никола и Врањеш Ђуре Миле; 

ре,з. ст. водн,ици: Арсенић Ђорђа Сте,во, Данило-
вић Лаза, Даничић Јована Млађен, Дивјак Илије 
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Богдан, Гајић Томе Драгутин, Грандић Милана Сте-
во, Грујић Стевана Саво, Јелсар Јове Раде, Јањето-
вић Стева,на Ђуро, Косовић Тоде Цвијо, Куга Ђуре 
'Душан, Козомора Пантелије Михајло, Лукић Лазе 
.Остоја, Лазендић Стеве Перо, Лунић Косте Нада, 
Међедовић Павла Триво, Попадић Симе Бранко, 
Пепић Тривуна Каја, Панђа Петра Богдан, Стоји-
чић Илије Чедо, Сатихоџић Хусе. Мина и Шугбшар 
Ђурђа Дан ид, 

рез. водници: Чубриловић Бјелана Неђо, Д Ц џ ћ 
Абаза Самија, Иваштанин Јефте Радован, Јаковље-
вић Бранка Млађен, Јекић Стојана Гој,ко, Кочић' 
Миле Пета,р, Миљевић Марка Радован, Марковић 
Милана Сав ко ,Пе,не Нике Божо, Пјевић Казе Ду-
т а н , Трнинић Ђуре Здравко, Толимир Николе Бран-
ко, Зељић Николе Илија и Цвишић Остоје Душан; 

рез. мл. водник Драгичевић Јосипа, Драгомир; 
рез. ст. водник Бој,анић Милана Михајло; 
рез. мл. водници: Драгојевић Димитрија Ми,чић', 

Палалић Ђурђа Никола, Рогић Марка Гавро и Су-
ботић Јове Божо; 

вој. обвезници: Адамовић Илије Јово, Балаба,н 
Петра Милутин, Бздић Симе Јован, Батић Стевана 
Милош, Бороја Јове Савка, Бабрић Милана Душан, 
Божић Пере Јово, Бркљач Милоша Милан, Батић 
Миле Душан, Демир Илије Миланко, До бр,а,т Глиге 
Стојан, Дракулић Ибрахима —Рагиб, Докић Нике 
Мирко, ДошлОв Миле Сава, Драгољић Митра Мирко, 
Дедић Боже Бранко, Дорбаш Ђурђа Перо, Г-алић 
Стојана Теодор, Галић Саве Бранко, Гвозден Стеве 
Драг,ољуб, Гвозден Михајла Душки, Грабеж Јована 
Милан, Гргић Симона Остоја', Гверо Пере Душан, 
Грујичић Митра Милан, Гаврић Стојан,а Стојан, Га-
лић Остоје Бошко, Ивзштанин Уроша Саво, Јанић, 
Савана Са,ван, Јаковљевић Јована Михајло, Јотић 
Симе Божо, Касагић Илије Ђорђо, Комленић Пере 
Душан, Ковачевић Тоше Взсо, Кулкан Душана Илија 
и Кнежевић Петра Милка; 

вој. обвезници: Коричан Јована, Љубица,, Кнеже-
вић Јоси,па Петар, Каралић Манојла Дмитар, Кара-
лић Светозара Роде, Лазић Панте Михајло, Латин-
чић Станка Станко, Лукић Милана Чедо, Миловано-
вић Саве Алекса, Мујкић Мурата Мухамед, Милетић 
Јове Славко, Марић Вида Илија, Милановић Јосе 
Душа,н, Марић Ђоке Зоркз, Милановић Ос-тоје Мил-
ка, Малбашић Петра Новак,. Недимовић Р. Бојана, 
Павловић Теодор,а Милош, Поповић Лазе Драган, 
Пасарић Млађена Јово, Пекез Лазе То,де, Пераћ Лазе 
Симо, Прђа Томе Миле, Пјерић Миле Михајло, По-
драшца,нин Милана, Љубомир, Пант,а Лазара Драго-
мир, Рожић Илије Ђуро, Рољић Михајла Саван, Ра-
девић Стојана Милош, Суботић Михајла Сано, Сти-
јеповић Петра Мирко-, Стојаковић Милан,а Милорад, 
Суботић Митра Михајло, Стијаковић Ђуре Лазо, 
Стојаковић Јована Мирко, Станић Стојана Остоја, 
Станић Блажа Максим, Стакић Илије Милак, Ши-
прага Митра Миле, Тур ј а с н и н Гавре Стоја,н, Тара-
бић Остоје Душан, Толимир Тривуна Недељко, Ви-
довић Николе Саво, Вицановић В. Михајло, Видић1 

Тоде Стеван, Врањеш Стојана Лазар ка, Вендић Ос-
мана Сефика, Бакић Станка Драган и Вулета Обра-
да Милка. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
рез. потпОручник Баста Петра Бранко; 
рез. ст. водници: Даничић Јована Млађен, ЛукиК 

Луре Остоја и Ећимовић П-ере Саво; 
рез. водници: Козић Петра Стојан, Тонић Ђурђа 

Снеун и Тодоровић Вида Митар; 
рез. мл, БОЛНИЦИ : Цвијић Даке Бранко, Цвијић 

Васе Мирко, Да,ниловић Сане Дмитар, Добријевић 
Симе Па,не, Лисица Иле Драган, М,ал,и ца, Младена 
Стево, Милетић Стевана Годе, Михаиловић Јове 
Михајло, Мишић Ника Славко, Опарница Мз ока 
Добривој, Суботић Јове Божо, Станић Николе Бо-
жо, Стојић Стевана Богдан, Врањеш Михајла Рајко 
и Зељковић Стојан^ Гојко; 

БОЈ. обвезници: Антонић Симе Стојан, Адамовић 
Илије Јово, Баврлић Јове Раде, Башић Х,асе Данс,' 
Бубњевић Пере Љупко, Божић Симе Милан, Бајић 
Стоја,на Паво, Божић Јована Милан, Бресо Мије 
Ђорђе, Батиница Симе Саво, Бабић Милана Данило, 
Батиница Луке Стево, Брекић Алексе Милан, Бубње-
вић Чеде Бранко. Богојевић Јове Ристо, Баника Пе-
ре Дако, Богојевић Пане Никола, Берендика Мирка 
Миле, Бијелић Остоје Марко, Бојанић Косте Микан, 
Буза-џија Свије Илија, Благојевић Вида Драгутин, 
Чулић Стевана Симо, Човакушић Симе Петар, Чу-
бриловић Ђорђа Јово, Дес,потовић Миле Љубо, Дри-
нић Нике Милан, Дакић Јове Перо, Даниловић Петр,а 
Петко, Дедић Мустафе Узејир, Дринић Николе Ду-
шан, Ђурђевић Јове Илија, Ђуза Душа,на Душан, 
Ђуркић Ђурђа Бранислав и Гитовић Душан,а Вид; 

БОЈ. обвезници: Грчић Спасоја Душан, Галић" 
Стевана Душан, Гајић Боже Урош, Грабеж Митра 
Милан, Гвозденац Симе Илија, Гвозденац Луке Си-
мо, Га,јић Ђуре Мићо, Гајић Николе Милош, Гели-
нер Фрање Јаков, Гајић Саве Душан, Иваштанинј 
Уроша Саво, Илић Луке Илија, Јанић Савана Саизн, 
Јотић Симе Боже, Јоргановић Стевана Бранко, Јан-
ковић Сава, Лазо, Јанковић Миле Бранко, Јелић 
Ђуре Вељко, Јовичић Пантеије Мирко, Јаковљевић 
Илије Млађен, Куленовић Сулејмана Мухамед, Ком-
леновић Јове Миле, Каурин Миле Лазо, Костић Пере 
Бранко, Калман Јове Мирко, Косић Милана Гојко, 
Каурин Даке Млађен, Калкан Станка Урош, Каралић 
Ђорђа Бошко, Лекић Лазе Гојко, Лукић Алексе 
Никола, Лекић Дзке Јово, Лазенди,ћ Дмитра Остоја, 
Лукић Стевана Боро, Латинчић Мане Миливоје, Ла-
кић Васа Ђорђо, Матаруга Остоје Милош, Милова-
новић Саве Алекса!, Медић Косте Никола!, Маричић 
Стојана Никола, Милашиновић Павл,а Сава, Милз-
шиновић Томе Остоја, Милошевић Мирка Драго, 
Новаковић Саве Остоја, Новаковић Николе Кост-а", 
Николетић Ш,не Васо, Опарница Остоје Душан, 
Ошар Максима Стеван, Павић Двије Ство, Павло-
вић Остоје Илија, Положа,нин Шабана Алија, Поп-
лалић Јове Симо, Поповић Павла Михајло, Павић 
Јосипа Никола и Радић Јосипа Илија; 

вој. обвезници: Радић Лазе Бранко, Радић Ристе 
Милоша Рздетић Стојана Ђурађ, Стојчевић Илије 
Ђурађ, Стијаковић Јована Мирко, Савичић Јове 
Паво, Станић Стеве Илија, Ступар Остоје Цвијо, 
Стојчић Пере ,Љубомир, Сладоје,вић' Луке Млађен, 
Смиљевић Јове Урош, Савић Васе Владо, Смиљанић 
Тодора Михаило, Стипановић Станка Ђорђе, Шипра-
га Митра Миле,н Шајин Јове Сава., Тришић Михаила 
Илија, Туфекђић Стевана Божо, Тодорвић Иле Јо-
во, Томић Панте .Нико, Тегелтија О-стоје Јован, То-
лимир Тривуна Недељко, Трнинић Михаила Урош, 
Толимир Илије Љубо, Татић Милана Бранко, Вуко-
сав Милана Марко, Пул,ић Мате Славко, Видић То-
дора Петар, Вучковић Николе Ђур,ан, Врбљан-а Ни-
коле Тома, Видић Тодора Петгр, Вукељић Леје Љ у -
бо, Вуковић Миле Раде, Убовић Јове Стево, Зекано-
вић Пере Миленво, Зарић Пане Урош и Ждрња Сто-
јана Јован. 

Бр. 62 
20 априла 1949 године 

Београд 
Секретар, . Претседник, 

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

На основу члана 2 Закона о орденима и медаљама, 
а на предлог Врховног команданта оружаних снага 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федеративне 
Народне Републике Југославије 

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

народ у току народноослободилачког рата одликују 



Среда, б јули 1949 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
вој. обвезници: Павловић Милутина Вук и Михај-

ловић Милорада Вука. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
вој. обвезници: Ивковић Радоја Момчило и Ристић 

Теофана Радосав. 
рез. ст. водници: Андрејић Живка Цвета и Попо-

вић Станисава Драгиша; 
рез. водници: Михајловић Драгутина Станимир и 

Вукашиновић Стевана Светозар; 
рез. мл. водници: Атанасковић Светомира Десимир, 

Мирић Милутина Живорад, Јовановић Станимира Жи-
вотије, Миловановић Светозара Радосав и Стамено-
вић Милорада Милован; 

вој. обвезници: Аленсић Живојина Славољуб, Ан-
тић Добривоја Живота, Аксентијевић Тодора Драгиша, 
Андрејић Каменка Живадин, Андрејић Благоја Жарко, 
Андрејић Светозара Милић, Аврамовић Војислава Ра-
досав, Анђелковић Ранђела Душан, Анђелковић Вла-
димира Каменко, Анђелковић Ранђела Радиша, Анђел-
ковић Андрије Живојин, Анђелковић Станимира Ра-
домир, Антић Војислава Гвозден, Антић Борисава Пре-
драг, Антић Војислава Радојко, Андријић Драгомира 
Чедомир, Бранковић Дмитра Раденко, Цветковић Ми-
лана Станимир, Мирић Милана Марко, Димитријевић 
Момира Мирко, Добривојевић Сретена Велисав, Дими-
тријевић Михајла Мирослав, Давидовић Милана Ми-
хајло, Давидовић Милутина Витомир, Димитријевић 
Милојка Станиша, Димитријевић Живомира Светислав, 
Димитријевић Алексе Драгослав, Добривојевић-Радо-
сављевић Ј. Велимир, Добросављевић Душана Мила-
дин, Ђурђевић Светислава Животије, Ђокић Тривуна 
Живојин, Ђорђевић Борисава Живадин, Ђорђевић Или-
је Иван, Ђурђевић Станислава Милорад, Ђурђевић Вла-
дисава Душан, Ђурђевић Владислава Радосав. Фили-
повић Станимира Милош, Филиповић Љубисава Жи-
војин, Грујић Радивоја Милан, Ђорђевић Живојина 
Милашин, Гајић Станоја Станимир, Глишић Станимира 
Драгомир, Грујић Светолика Миодраг, Грујић Свето-
лика Живојин, Илић Живојина Јован, Ивановић Бла-
гоја Драгослав, Ивановић Благоја Драгољуб, Јанковић 
Николе Живомир, Јанковић Андрије Живојин, Јовано-
вић Станимира Борисав, Јовановић Станислава Спасоје, 
Јовановић Радомира Миодраг, Јовановић Грује Срби-
слав, Јанковић Милана Живко, Јаковљевић Тихомира 
Животије, Јанковић Радивоја Цветко, Јанковић Радо-
мира Десимир, Јевтић Милорада Милован, Јеремић Ра-
дивоја Будимир, Јевремовић Светислава Живомир, Јев-
тић Борисава Станиша, Јоцић Светислава Милета, Јо-
вановић Радосава Добривоје и Јовановић Животије 
Момир; 

вој. обвезници: Крстић Милорада Станислав, Ке-
равица Лазара Љубица, Крстић Дине Светозар, Кору-
новић Стојана Живан, Коруновић Василија Милорад, 
Крстић Благоја Братислав, Крстић Константина Брани-
ци, Крстић Николе Слободан, Костић Љубисава Све-
тозар, Кораћ Милована Панто, Лазић Светозара Бори-
воје, Лукић Милисава Борисав, Миловановић Благоја 
Владимир, Миловановић Радосава Властимир, Милоје-
вић Светислава Миодраг, Миловановић Животе Мило-
ван, Миленковић Радомира Животије, Михајловић Ми-
лана Драгољуб, Марјановић Тихомира Драгомир, Ми-
лосављевић Милосава Живорад, Момировић Тимотије 
Радосав, Милосављевић Илије Радосав, Милорадовић 
Борисава Миодраг, Милошевић Милутина Миодраг, Мо-
мировић Душана Никола, Миленковић Борисава Радо-
сав, Матејић Радисава Војислав, Миланковић Михајла 
Милутин, Милосављевић Љубомира Станиша, Микић 
Костантина Божидар, Милошевић Тихомира Радојко, 
Милошевић Нојсија Јанко, Милутиновић Стаменка Ми-
лојко, Михајловић Милена Миливоје, Марковић Мирче 
Миодраг, Марковић Тихомира Миодраг, Милановић 
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Мирче Витомир, Милојевић Милана Живота, Милен-
ковић Душана Миодраг, Младеновић Косте Алексан-
дар, Михајловић Милена Боривоје, Милојевић Стевана 
Живорад и Миленковић Станисава Светомир; 

БОЈ. обвезници: Марјановић Радоје Мирослав, Ми-
лосављевић Живојина ЈБубиша, Милошевић Богдана 
Драгомир, Милановић Милана Мирко, Марковић Ду-
шана Радомир, Милановић Божидара Будислав, Ми-
ливојевић Светислава Живојин, Миловановић Радоја 
Владислав, Милошевић Светислава Драгослав, Мило-
шевић Светислава Миодраг, Милошевић Милана Ра-
дослав, Милошевић Чеде Станиша, Митић Животија 
Светислав, Милић Радоја Радомир, Миленковић Стоја-
на Гвозден, Миљковић Милутина Стојан, Милосавље-
вић Петра Светислав, Милосављевић Зарије Светислав, 
Милосављевић Стојадина Александар, Михајловић Ве-
селина Миладин, Милетић Љубомира Славко, Мило-
шевић Милана Љубомир, Миличевић Добривоја Илија, 
Милосављевић Љубисава Ђорђе, Милетић Илије Бла-
гоје, Милорадовић Милуна Мирко, Милошевић Миро-
сава Раденко, Миловановић Радосава Светомир, Мило-
шевић Миросава Богомир, Милошевић Милутина Ми-
лосав, Милосављевић Арсеније Александар, Мичић Мир-
че Гвозден, Милошевић Богдана ЈБубисав, Милоше-
вић Живојина Миодраг, Милошевић Драгутина Данило, 
Николић Радована Милован, Новаковић Радивоја Љу-
биша, Недељковић Димитрија Душан, Недељковић 
Илије Милун, Нешић Велимира Станоје, Николић Бо-
жидара Богомир, Петровић Љубисава Миодраг, Пе-
тровић Љубисава Миодраг, Петровић Ранисава Ми-
лорад, Поповић Михајла Милић, Петровић Драгише 
Радисав, Петровић Велисава Жарко, Пауновић Мило-
сава Војислав, Петровић Живојина Драгутин, Петрони-
јевић Душана Сотир, Пантелић Живка Благоје, Пав-
ловић Божидара Будимир, Пантић Саве Цветко, Пау-
новић Живојина Душан, Пауновић Вотимира Милорад, 
Петровић Милорада Ђорђе, Петровић Тихомира Бо-
гомир, Петровић Тихомира Спасоје, Петровић Љуби-
сава Милосав, Петровић Александра Милош и Петро-
вић Димитрија Десимир; 

вој. обвезници: Радосављевић Данила Душан, Ра-
шић Велимира Радомир, Радосављевић Животе Радо-
ван, Радосављевић Драгољуба Живорад, Радосавље-
вић Спасоја Станоје, Радошевић Радоја Светислав, Ра-
довановић Станка Радмило, Радовановић Лазара Во-
јислав, Раденковић Андрије Драгомир, Ракић Све-
тислава Чедомир, Радосављевић Павла Светислав, Ра-
досављевић Витомира Божидар, Радосављевић Језди-
мира Живота, Радосављевић Павла Жарко, Радивоје-
вић Станоја Светозар, Ранковић Данила Радомир, Ра-
дисављевић Живадина Божидар, Радосављевић Здрав-
ка Милорад, Радосављевић Светозара Војислав, Ра-
дојковић Радосава Станимир, Пепић Петра Драгослав, 
Ристић Теофана Никола, Баблић Ивана Марко, Ста-
нојевић Добросава Миладин, Стефановић Божидара 
Александар, Станијевић Миладина Животије, Станко-
вић Животија Велибор, Стевић Радомира Мирослав, 
Симић Миладина Селимир, Стојановић Михајла Бран-
ко, Славковић Атанасија Милашин, Спасић Бошка Ду-
шан, Савић Илије Милорад, Савић Божидара Богомир, 
Станојевић Милутина Борисав, Станишић Милисава 
Раденко, Стевановић Живојина Светозар, Стевановић 
Павла Десимир, Симић Светомира Будимир, Симић 
Светомира Славко,' Симић Илије Душан, Стојановић 
Станисава Миодраг, Стојановић Душана Гвозден, Сто-
јадиновић Душана Радован, Стојадиновић Љубомира 
Радован, Стојановић Живомира Миодраг, Стојановић 
Томе Лазар, Тимић Божидара Миодраг, Тасић Андрије 
Михајло, Тодоровић Станисава Јеротије, Тодоровић 
Станимира Живојин, Тимотнјевић Милуна Драги, 'Ло-
мић Милоја Методије, Тодоровић Недељка Милидер, 
Томић Младена Радослав, Томић Сретена Бошко, Ва-
сић Милорада Бранко, Васић Живадина Милан, Вуч-
ковић Богдана Божидар, Веселиновић Драгише Дра-
гољуб, Видојевић Светозара Радосав, Вулић Станимира 

, СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
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Милан, Вулић Игњата Живојин, Вулић Милосава Да- Правилник о нижем течајном испиту 
кило, Урошевић Божидара Станиша, Здравковић Мла- Наредбу о саставу и подношењу предлога финан-
дена Божидар, Живковић Велисава Радомир, Живко- епских планова државних привредних предузећа ло-
вић Милије Станимир, Живадиновић Гаврила Живо- калног значаја; 
тије, Живадиновић Љубе Драциша, Живановић Ми- НппрпГпг п л.п вки п ! 1и.„ „„ „ 
одрага Светислав, Живковић Мирка Живота, Живане- предлога к о е д и т н и х ^ п ^ н ^ а за Ш т п п и Л Х ^ 
вић Младена Драгиша и Живановић Аврама Бранислав. к р е д и т н и х п л а н о в а з а 111 тромесечје 1949 

Бр. 49 
9 априла 1949 године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 1 

Београд БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

,Д „ С е к р е т а р ' Претседник, у б р о ј у 2 4 од 16 јуна 1949 године објављује: 
М. Перуничић, с. р.. др И. Рибар, с. р. Наредбу о држању и чувању запаљивих течности 
" - у индустриским и другим предузећима; 

1Л1 Л \ \ / Ч 1 Г Г Г 1 - 1 1 ^ \ \ Наредбу.о сузбијању утрке; И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТ0Б(\ Решење о стављању ван снаге решења којим су одређене највише цеие у слободној продаји разном 

НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА " У броју 25 од 23 јуна 1949 године објављује: 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ У к а з ° одређивању предузећа локалног значаја за 

ЦРНЕ ГОРЕ предузећа републичког значаја; 
Решење о оснивању и раду Савета за заштиту, 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" мајке и детета при Претседништву Владе Народне 
у броју 16 од 10 јуна 1949 године објављује: Републике Босне и Херцеговине; 

Указ о одређивању среског привредног предузећа Наредбу о измени и допуни Наредбе о судским 
локалног значаја за предузеће републичког значаја; данима среских судова изван седишта суда. 

Уредбу О Вишој педагошкој ШКОЛИ; и и ш и г и т и кшшш—шашшшшш—шштшш—ш,шшшшш—шшш̂шш̂^ 
Наредбу о састављању^ подношењу предлога 

финансиских планова државних привредних произво- С А Д Р Ж А Ј : 
ђачких предузећа локалног значаја за 1949 годину; Страни 

Решење о одређивању слободних (интерних) от- 4 7 б . Наредба о одређивању основне плате за 
купних цена за морску рибу за летњи период 1949 новоуведено звање „наставник предвој-
године; ничке обуке 845 

Решење о одређивању слободних (интерних) от- 477. Наредба о државној (везаној) цени за ко-
риних цена за слатководну рибу. кошја јаја — — — — — — — — — — 845 

478. Правилник о измени Правилника за извр-
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ шење Закона о установљен^ права на 

СРБИЈЕ пензију и о пензионисању државних слу-
"Службени гласник Народне Републике Србије" у 4 7 9 ПравитотГоТрађењ^ дечј^х7асГлГи"де7 

броЈу 28 од 11 Јуна 1949 године објављује: ј и х в р т и ћ а „ „ „ „ „ „ „ „ . „ — — 846 
Уредбу о укидању постојећих и оснивању нових 4 8 а Правилник о оснивању, организацији и 

окружних судова; р а д у амбуланти 849 
Уредбу о укидању техничких секција за путове; 4 8 1 в Наредба о увођењу новог звања „настав-
Наредбу о обезбеђењу производње и откупа се- н и к п р едВ О јНичке обуке" у просветно-

мена и крмног биља; научној струци 851 
Правилник о приправничкоЈ служби, стручним ис- 4 8 2 . наредба о распореду у врсте новоуве-

питима и курсевима у финансиској струци. д е н о г з в а њ а ) ) Н а с х а в Н ик предвојничке обу-
ке" у просветно-научној струци — 851 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 483. Наредба о обавезној предаји новца банди 
МАКЕДОНИЈЕ о д с т Р а н е ималаца текућих рачуна (коми-

тената) — — — — — 851 
„Службен весник Народне Републике Македоније" 484. Наредба о роковима обрачуна и уплате др-

у броју 12 од 13 јуна 1949 године објављује: жавних прихода из привреде — 852 
Указ о одређивању броја одборника привремених 485. Наредба о обавезном пријављивању тр-

обласних народних одбора који ће бирати поједине говинских претставништава и претстаа-
среске и градске народне одборе; ника — — — — — 853 

Указ о избору одборника за привремене обласне 486. Решење о увођењу образаца уговора о 
народне одборе; ' раду У рударству 853 

Указ о стављању ван снаге члана 1 Указа о по- 487. Решење о преносу послова штампања, ру-
дели, спајању, укидању и промени граница админи- ковања, расподеле и евиденције потрошач-
стративно-територијалних јединица; ких карата и бонова за трговину по ве-

Указ о раздвајању и спајању административно- заним ценама на Народну банку ФНРЈ — 854 
територијалних јединица; 488. Решење о пуштању у течај емисије 

Правилник о приправничкој служби, стручним пригодних поштанских марака Петогоди-
испитима и курсевима за службенике пољопривредне шњица Народне Републике Македоније — 854 
струке; Ратификација Конвенције о Светској метеоро-

Лравилник о приправничкој служби, стручним лошкој организацији од стране Индије и 
испитима и курсевима у хидромбтеоролошкој струци;; 'Сједињених Америчких Држава — 8Ј5 

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

Југословенског штампарског предузећа, Београд 


