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У К А З 
О Р А Т И Ф И К А Ц И Ј И К О Н В Е Н Ц И Ј Е С В Е Т С К Е М Е Т Е О Р О Л О З И Т Е О Р Г А Н И З А Ц И Ј Е 

З А К Љ У Ч Е Н Е И П О Т П И С А Н Е У В А Ш И Н Г Т О Н У И О К Т О Б Р А 1 9 4 7 С А А Н Е К С О М I 

И А Н Е К С О М II И П Р О Т О К О Л А О Ш П А Н И Ј И 

Члан 1 
Одобравају се и добијају обавезну снагу на територији Федеративна Народне 

Републике Југослава је сагласно одредбама y њима садржаним: 

КОНВЕНЦИЈА СВЕТСКЕ МЕТЕОРОЛОШКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Да би се ускладиле, у ј е д и н и л е и побољшале 
иеггеорожшже 'активности y свету и д а б>и поткрепе-
ле успешну р ш м ш у мет е к о л о ш к и х обавештења из-
међу земаља y интересу ргзних људских делатности. 
Д р ж а в е уговорнице су t e за једнички сагласиле на 
следећу Конвенцију: 

CONVENTION DE L'ORGANISATION METEOROLO-
GIQUE MONDIALE 

Afin de coordonner , d 'uni formiser et d 'améliorer 
les activités météor'Oilogiiques dans ' l e monde et d 'encou-
rager l 'échange efficEice de rense ignements météoro-
logiques ent re pays dans l ' intérêt des diverses activités 
humaines, les E ta t s е ont n? craints ont d'un commun ac-
coxd a r rê té la Convent ion suivante: 

Д Е О I 

Оснивање 

Члан 1 

Светска ' метеоролошка оргсПи&ацијја! (y д а љ е м 
»тексту звана Организација) установљења је ОВОЈМ 
Конвенцијом. 

Д Е О II 

Члан 2 

Ц и љ е в и 
Циљеви Организације i scy: 

£•) да ола1Лнава' светску с г р а д њ у оснивањем 
мрежа е тан иц а које ће вршити метеоролошка ш и 
друга геофизичка посматрања која су y вези са 
метеорологијом и да помалку оснивање и о д р ж а в а њ е 
метеоролошких центара са задатком да в р ш е ме-
теоролошку службу; 

б) да помаже оснивање и о д р ж а в а њ е система 
га брзу размену метеоролошки« обавештења ; 

в) да помаже н о р м и р а њ е ' м е т е о р о л о ш к а по-
сматрања и осигура у једначено о б ј з в љ и в г њ е посма-
т р а њ а и статистика; 

PARTIE I 

Etabl issement 

Article 1 
L 'Organisa t ion Météoro logique Mondiaue (ci-a»prèi 

appelée l 'Organisa t ion) est établie pisir la p résen te Coin-
vent ; on. 

PARTIE II 

Article 2 

B u t s 
Leis buts de l 'Organisa t ion sont las suivants: 

(a) facil i ter la coopéra t ion mondiale en vue de 
l 'é tablissement de réseaux de s ta t ions e f fec tuan t des 
observat ions météorologiques on d 'au t res observat ions 
géophysique« se r appor t an t à la météorologie, et en-
courager l 'établissement et le maint ien de centres mé-
téo roilogiiques chargés de fourn i r des services météo-
rologiques; 

(b) encourager l 'établissement et le rmimtien de 
systèmes pour l 'échange ralpdde des rense ignements -mé-
«té oro-logique s; 

(c) encouraiger la normailtatdon des observations 
météorologiques et .apurer 1« -pub'Uaaltion uniforme d'ob« 
servations et die statistiques; 
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г) да потпомогне примену метеорологије y 
ваздух оп ловству, поморству, пољопривреди и y дру-
гим људским делатностима; 

д) да потстиче истраживање и наставу y ме-
теор олегији и да помаже y усклађивање међуна-
робних видова таквог истржчишша« и наставе. 

ДЕО ЛИ 

Чланства 

Члан 3 

Ч л а н о в и 
Према завед ен ом поступку y овој Конвенцији 

члановима Организације могу постати: 
а) свака држ.-ва заступљена на Конференцији 

директори Међународне метеоркмошке организаци-
је, сазване y Вашингтону, Д. Ц. 22 септембра 1947, 
како је наведено y Анексу I прикључено»! овој 
Конвенцији и која потпише и ратификује ову Кон-
венцију сходно члену 32,-или јо ј приступи саобразно 
члгну 23; 

б) св.гки члан Уједињених нација који има 
ме iecpo тешку службу, приступај ући овој Конвенци-
ји саобразно члану 33; 

в) сваки држава, потпуно одговорну за во-
ђење сводих м е ђ у н а р о д н и односа који има мете-
о р о л о г ^ / службу, а која није нав ед ена y Анексу I 
озг Конвенције и није члан Уједињених нација-, 
1г;што поднесе Секрет ар и јоту Орг а н и е в и је молбу 
га чланство и пошто ова. молба буде усвојена од 
е гр ;ие две -трећине чл:пс.ва Организације поброја-
них y е Резовима 'е) б) и в) овог члана, приступа-
У: !.л С П О Ј Конвенцији сходно члану 33; 

г) свака територија или група територија која 
одржава слоју сопствену' мет е осо лешку службу и 
која. је наведена y Анексу II пр «кључ еном Конвен-
цији, y чије се име ова. Конвенција примењује сход-
но сгизу b) члена 34 од С Т Р Е Л Е Д Р Ж А В Е И Л И држава 
одговорне за- њихове међународне односе и заступ-
љене на Конференцији директора Међународа е ме-
тодолошка организације, сазване y Вашингтону, Д. 
Ц., 22 септембра 1947 подине, а- чије се име налази 
y Анексу I ове Конвенције; џ 

д) свака територија или група територија која 
Се не помиње y Анексу II ов& Конвенције, која 
одржава СЕО ју сопствену метеоро логику службу, али 
пије одговорна за- вођење својих »м е ђун ар одни х од-
носа, a y чије се име ова Конвенција примењује 
сходно ставу б) члана 34 под условом да молбу за 
чланство поднесе чланица, кој® сноси одговорност 
зл ibehe међунеродне односе и добије пристанак две 
трећине чланова Организације побројаних y ставо-
вима а) б) и в) свога члана; 

ђ) свака територија ил« група територија под 
старателството, која има своју сопствену меп* е к о -
лошку службу, -а којом управљају Уједињене нације 
и ни коју Уједињене 'Нације примене ову Конвенции 
ју сходно члану 34. 

Св-зка молба за чланство y Организацији треба 
д а (назначи ' стив ОВОГ МЛИНА на озн ову којег се 
чланство тиражи. 

ДЕО IV 

Организам ја 

Члш 4 . 
а) Органтааадз^ оружала:-

1. Оветеиш метеоролошки? конгрес, (у д 
тексту звани Конгрес)'; 

2. Извршни комитет; 

(d) encourager les applications die la météoiroiloigîe 
à l'aviation, À l«a ntëtvigaitiiom mrarditim'e, à l'iaigriculture 
et à d'autres activités humaines; 

(e) emcouriaigietr les recherches eit renseignement 
en météorologie, et« сопсоВДт à lia со o rdination des -

aspects intérims ibiiomaïux de ces domaines. 

PARTIE III 

Composition 

Article 3 

M e m b r e s 
Peuvent deivteniir Membres de l 'Organisation, вих 

ternies de la présente Convention: 
(a) tout Etat représenté à la Conférence des Di-

recte rus de l 'Organisation Metéo roiliogiique kit éruditi-
on-aie, réunite à Washington, D. C., le 1212 septembre 1947, 
qui f igure à l'Annexe I ci- 'ointе et qui signe liai pré-
sente Convention et lia n s № e conformément à l'article 
32, ou y adhère conformément à l'article 33. 

(b) tout Membre des Nations Unies qui .a un ser-
vice météorololgique, en adhérant à lia présente Con-
vention conformément à l'-girticle 33; 

(c) tout Etat pliai ne ment respo.ns.abIe de la; con-
duite de ses relations 'internationales qui 121 un service 
météorologique, mais ne figure pss à l 'Annexe I à la 
présente Convention et n'est .pas Membre des Nations 
Unies, après qu'une demande d'admission a-u.r.e été 
soumise »au Secrétariisit de l'Orgiainisiation et que cette 
demian.de aurai été approuvée par les dieux tiers des 
Membres de l 'Organisation spécifiés &oix •EÙlnéas (isi), (b) 
e.t (c) du présent article, en adhérant à la présente Con-
vention conformément à l'article 33; 

(d) tont territoire ou groupe de territoires qui 
maintient son propre service météorologique et f igure 
à l 'Annexe II ci-jointe, au nom duquel la présente Con-
vention est igippl'iquée, conformément à l 'alinéa (a) de 
Г-article 34, рат l 'Etat ou les Etats responsable (s) de ses 
r e s t o n s .internationales représenté (s) à la Conférence 
des Directeurs de l 'Organisation Météoiroloqique Inter-
nationale, réunie à Washington, D. C., le 22 septembre 
1947, et dont Le п с т f igure à l 'Annexe I de liai présente 
Convention; 

(e) tout territoire ou groupe de territoires, ne fi-
gurant p<as à l'Annexe II à la présente Convention, qui 
maintient son propre service météorologique, mai-s n'est 
pins responsable de la conduite de ses. relations inter-
natiioinate, au nom duquel la présente Convention est 
appliquée conformément à l'ailinéai (b) de l'article 34, 
sous réserve que La demande d'admission sotit présentée 
pisir le M.emibre responstslblis de ses relations dintematio-
n a k s et obtienne l 'approbation des deux tiers des Mem-
bres de rOrgonis/Eft'ion spécifiés aux alinéas (a), (b) et 
(c) du présent 'Sirticle; 

(f) tout territoiire ou groupe die territoire® sous tu-
telle maintenant son propre service météorologi-
que et administré pisir les Niations Unies, auquel les 
Nations Unies appliquent la préseinte Convention con-
formément à l'iairticle 34. 

Toute demande d'admission comme Membre de 
l'Organisation doit indiquer en vertu de quiel laflùnéa du 
présent lartikle 'l'admission est solMcittée. 

PARTIE IV 

Organisation 

Article 4 -
( ^ и О т ш к Ш х т остартези*: i 
( î ) L e Congrès- MétéoTO^ique M o n d a i (ci-après 

aippeilé te Congrès); 
(2) Le Comité Exécutif; 
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3. Решо«алиа метеоролошка удружења (y даљем 
.тексту заанја Регионална) удружења); 

4. Техничке комисије; 
5. Секретаријат. 

б) Организацијо ће имати једног претседник а 
И дв'а /потгар ете единка који ће исто тако бити прет-
седаици и поттгретседници Конгреса и Извршног ко-
штета\» 

ДЕО V 

Изборност 

Члан 5 
•а«) Само директори метеоролошке службе чла-

нова Организације моћи ће да буду бирани y Прет-
седнишгтво «и Помирете едништво Организације, y 
Оретседништво и П о тп р еге е дн>иш тво Регионалних 
удружењу и под резервом члш-а» 13 став в) ове Кон-
јвенције s a чланство Извршног комитета. 

б ) У вршењу својих дужности, 'Службеници 
Организације и чланови Извршног комитета сма-
траће -се као претставнион Организације, а не као 
претставници појединих чланова Организације. 

(3) les Aasociicitio'iiis Météorologiques Région,aies 
(cii-a»près appelées les Associât ions Régionate) ; 

(4) "les Commissions Techniques; 
(5) le Secrétariat. 

(b) L'Orgraisction aura un Président et deux 
Vice-Presiclents qui seront également Présidente et Wce-
Prés-idents du Congrès et du Comité Exécutif. 

PARTIE V 

Eligibilité 

Article 5 
(ai) Seuls les Direkcteiurs deis services météoiro-

logiquie-s des Membres de l'Orgvainis.atioin pourront être 
élus à la Présidence et à lia Vice-Présidence de l'Osrga-
nisiatiicin, à la Présidence ieit Vice-Prési.dlenee des Associ-
ations R égrenâtes, e't, sous réserve des dispositions de 
l'airticle 13, aî'inéa (c), de La présente Convention, comme 
Membres du Comité Exécutif. 

(b) Dans r.acco,mpl'isLsement de leurs devoirs^ les' 
Membres du Buresiu die l 'Organisation et les Membres 
du Comité Exécutif s»e considéreront comme les repré-
sentants de l 'Organisation et non солине ceux de Mem-
bres particuliers de l 'Organisation. 

ДЕО VI 

Светски метеоролошки конгрес 

Ч л т 6 

С а с т а в 
а) Конгрес је врховно ' тело Организације и 

Е-ајстоји се од делегата који пр о с т а в љ а ју чланове. 
ЈСвжи члан одређује једног од -својих делегата, који. 
фи требао да буде директор његове метеоролошке 
службе, Kiaio свог гласног делегата. 

б) Да би се осшур-лл технички најпотпуније 
могуће претстаеекаптво, Претседник може позвати 
оваког директора метеоролошке службе или свако 
'друго лице да присуству је и учествује y дискуси-
јама Конгреса. 

Члан 7 

Ф у н к ц и ј е 
Функције Конгреса су следеће: 
а) Да одреди општи правилник који, y оквиру' 

одредаба ове Конвенције, утврђује састав и функ-
ције равних орган,а Организације; 

* б) да одређује свој сопствени пословник; 
в) Да бира Претседник а и . Помирете единка 

Органшаодије, и остале чланове Извршног комитета1, ч 
саобраодсу одредбама 'члана 10 става а) 4) ове Кон- 1 

венциве осим Претседника и потпретседника Реги-
оналних удружења и Техничких комисија, који се 
бирају сообразно прописима) чланова 18 став д) и 
19 став в) ове Конвенције; 

г) да усваја техничке правилнике моји се од-
носе на метеоролошку праксу и процедуру; 

д) да одређује опште мере да' би се постигли 
циљеви 0рга1џиз'пц1и1ј'е изложени y члану 2 ове Кон-
венције; 

ђ) да» члановима чини препоруке по питањима 
y оквиру циљева Организације; 

е) да сваком органу Организације^ y оквиру 
ов? Конвенције, ша<ље (питањ-а која еу у. ^надлежности 
îoÈ-'ôipraïKai; ' 1 , 1 

PARTIE VI 

Le Congrès Météorologique Mondial 

Article 6 

C o m p o s i t i o n 
(ist) Le Congrès est l 'organisme suprême de l'Or-

ganisation et se compose (le délégués représentant les 
Membres. Chacun des Membres désigne un de ses dé-
léguas,, qui devrait être le directeur de son service mé-
téorologique, comme délégué primeipail. 

(b) En vue d 'obtenir la plus grande représenta-
tion technique possible, tout directeur d 'un sevrice mé-
téo'ro'logique ou toute autre personne peuvent ê t re m-
viî.tés par l'e Président à assister et à part iciper îa>ux dis-
cussions du Congrès. 

Article 7 

F o n c t i o n s 
Les fonctions du Congrès sont les suçan te s : 

(a) établir un Règlement général qui fixe, dams 
le cadre des dispositions de La présente Convention, la 
constitution et les fonctions des ci-'vers organes de fl/'Or-
gcmistcition. 

(b) établir son proipre Règlement intérieur; 
(c) élire le Président et les Vice-Présidents de 

l 'Organisation, et les autres Membres du Comité Exé-
cutif, conformément >aiux dispositions de l'iarticle 10, ali-
néa (fîi) (4), de La présente Convention, sauf les Pré-
sidents et les Vice-Présidents des Associations Régio-
niadie's et dleis Commiissiîons Techniques, qui sont élus con-
formément aiux dispositions des articles 18, tailinéa (eK 
et 19 -alinéa (c), respectivement, die lia présente Conven-
tion; 

(d) 'adopter des règlements techniques relatifs aux 
рл-tiques et procédures météorologiques; 

(e) déterminer des mesures d 'ordre général, -afin 
d'iEitteindre les buts de l 'Organisation, qui sont énoncés 
à l'article 2 de l»ai présente Convention; 

(f) Mire deis recommandations aux Membres sur 
les .questions relevant de 'la- compétence de Г Organisa-
tion; 

(g) renvoyer à chaque orgiame de l'Organisation 
l es questions qui, diarns le cadre de la présente Сошиеш-
titan, sont du ressort de cet organe; -
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ж) да разматра извештаје и делатности Из-
вршног комитета и предузима све мере корисне y 
том погледу; 

з) да оснива Регионална удружења сходно 
одредбама члана 18, да одређује њихове географске 
границе, усклађује њихове делатности и разматра 
њихове препоруке; 

и) да оснива Техничке комисије сходно од-
редбама члана 19; да' одређује њихове надлежности, 
усклађује њихове делатности и разматра њихове 
препоруке; 

ј) да одреди седиште Секретаријата .Органи-
зације; 

к) да- предузима све друге мере које могу да 
послуже циљевима Организације. 

Чла.н 8 

И з в р ш и в а њ е о д л у к а К о н г р е с а 

а) Св« су чланови дужни да уложе све своје 
напоре да би се извршиле одлуке Конгреса; 

б) гмо је, међутим, «ексим члану немогуће да 
стави ла сгаагу коју одредбу «неке техничке, резолу-
ције коју је Конгрес усвојио, тау је члан дужа« да 
обавести Генералног секретара Организације и* о 
томе да ли је љ е т њ а немо гући ост привремена или 
стална, као и о разлозима1 који су томе узрок. 

Члан 9 

С а с т а н ц и 

Састанци Конгреса се сазивају према одлуци 
Конгреса или Извршног комитета, y интервали1!^ 
који не прелазе четири године. 

Члан 10 

Г л а с а њ е 
а) Свежи члан Конгреса располаже ј е д и м " 

гласом при доношењу одлука Конгреса; међутим 
само чланови Организације који су државе, поме-
нуте ставовима а), б) и в) члана 3 ове Конвенције 
(у дадем тексту звани „чланови маји су државе"; 
имају право гласа п-о 'следећим питањима1: 

1. Измена и допуна или тумачење ове Конвен-
ције, или предлози за нову Конвенцију; 

2. Питања која се односе иа чланове Органи-
зације; 

3. Односи са Уједињеним нацијама и другим 
међувладиним организацијама; 

4. Избор Пегоседнимз и По тор ет е еди ик а Орга-
низације и чланова Извршног комитета изузев прет-
седник^ и потпретседника Регисналних удружења. 

б) Одлуке Конгреса доносиће се доотрећин-
ском већином гласова датих за и (препив, изузев када 
је y питању избор з»з ма које место y Организацији, 
што се обавља простом -већином'.датих гласова. Ме-
ђутим одредбе овог спава не примењују се иа од-
луке донесене Сходно ' ч л а н о в и « 3, 25, 36 и 23-Кон-
венције. 

Член 11 

К в о р у м 
Потребна је - пр^гтшст^већзине чланова . да би 

с е ' д о б « ® кворум > н е - сактвацтал Конгреса'/ Ha ca-
спандама Конгреса!- H)ai којима Се доносе одлуке по 
шгш&има побројаним y ставу а) члана 10, потребна 
је -првичност * в с у ; ' д а р и н а да^би . 
се добио к в о р з ^ 1 

(h) examiner les rapports et les activités du Co-
mité Exécutif et prendre toutes mesures и т е в à cet 
égard; 

(i) étisibliir des Associations Régionales conformé* 
ment <aiux dispositions de l'article 18; f ixer leurs limiiit^ 
géographiques, coordonner leurs activités et examines 
leurs recommanda tions ; 

( j) établir des Commissions Techniques conformé-
ment aux diispositioms de l 'article 19; définir leurs attrii* 
butions, coordonner leurs 'activités et examiner 1'еигз 
ге е oimmiaindisitiiions ; 

(k) fixer le sliège diu Secrétariat die l 'Organisa* 
frîon; 

(1) prendre toute autre mesure susceptible de ser-
vir les buts de l 'Organisation. 

Artiklé 8 
E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u 

C o n g r è s 
(a) Les Membres doiiveiat faire tous leurs efforts 

pour mettre à exécution les décisions du Congrès; 
(b) toutefois, s'il est impossible à un Membre de 

mettre en /vfeueur quelque stipulation -d'une résolution 
techmioue ladciotée par le Congrès, ce Membre doit in-
diquer 'a;u Secrétaire Généra il de l 'Organisation si son 
inonpacité est provisoire ou finale, aiiinsii que les raisons 
qui en sont la cause. 

Article 9 

R é u n i o n s 
Les réunions du Congrès sont convoquées sur dé-

cision du Congrès ou-du Comité Exéoitiiif, à des inter-: 
vialies n'excédant pas qusitre ш ѕ . 

Article 10 

V o t e 
(a) Chaque Membre du Congrès disposa ffun* 

voix dans les décisions du Congrès; toutefois, seuls les 
Membres de l'O^ganisiaitioin qui sont les Etats spécifiés 
-aux alinéas (isi), (b) et (c) de l'airticle 3 de la présente' 
Convention (ci-iaprès*-appelés les Membres qu,l sont des 
Etats) ont le droit de voter sur les sujets suivants: 

(1) Modification ou interprétat ion de lia présente 
Convention, ou propositions pour une nouvelle Conven-
tion; 

(2) Questions relatives aux Membres de rOrgaini-' 
sisition; 

(3) Relations avec les Nations Unies et autres or-
ganisations intergouvemementales; 

(4) Election du Président et des Vice-Présidents de 
rOrgiamcsaition, et des .membres du Comité Exécutif au-
tres que les Présidents et les Vice-Présidents des Asso-
ciait ions Régionales; 

(b) Les décisions du Congrès sont prises à la mia>. 
jorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre, 
sauf en ce quii concerne l'élection à tout poste dians 
l'Organisation, quii se fait à b majori té simple des voix 
exprimées. Les dispositions du présent aiônéia; toutefois, 
ne s'appliquent pais aux décisions prises en vertu des 
articles 3, 26, 26 et 28 de lia présente Convention. 

Article 11 

Q и o r и пг 

Le présence de lia majori té des Membres est néce®« 
satire pour, qu'il y ait quorum1 aux * réuraiom d u Congrès. 
Pour les réunions du Congrès-où des décisions sont pri-
ses, sur les suiets én-umérés à l'iailinéa (a) die l'article 10, 
•ia^iPé*elw$ Î dôsliaœ qui sont des 

pour qu'ai y aiit quorarnii' 
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Члан 12 Article 12 

П р в и с а с т а н а к К о н г р е с а P r e m i è r e r é u n i o n d u C o n r è s 

" Претседник Међународног метеоролошког коми- La première réunion du Congrès sera convoquée 
тета Међународи е метеоролошка организације саз- P|a,r Président du Comité Météorologique Interna-
^ваће први састанак Конгреса што је могуће пре tiomiEll̂  de l 'Organisation Météorologique Internationa] 
боеле ступања »а снагу ове Конвенције. aussitôt que possible .aiprès .l 'entrée en vigueur de la 

présente Convention. 

ДЕО VII 

Извршни комитет 

Члан 18 

С а с т а в 
Извршни комитет састоји се од: 

'ci) Претседник^ и По гар ете единка Организа-
ције; 

б) Претседник Регионалних удружења или, y 
Случају да неки пр ете едните не могу бити присутни, 
њихових заменика, као шио је то предвиђено оп-
штим пр ави линк ом ; 

в) Директора метеоролошких служби чланова 
'Организације или њихових заменика, y једнаком 
©роју са бројем област», под- резервом да ниједна 
01бласт не може бројати више од трећине чланова 
Извршног комитета, рачунајући ту председника и 
потпр етседнима Оргаиивкције. 

PARTIE VII* 

Le Comité Exécutif 

Article 13 

C o m p . o s i t i o n 
Le Comité Exécutif est composé: 

(a) du Président et des Vice-Présidents de l'Or-
ganisation; 

(b) des Présidents des Associations Régionales ou, 
•au cas où certains Présidents ne pourmiient être pré-
sents, die leurs suppléants, -ainsi qu'il est prévu au Rè- " 
glement génémil. 

Ce) des Directeurs des Services météorologiques 
des Membres de l 'Organisation ou de leurs suppléants, 
e n

> nombre égal à celui des Régions, sous réserve 
qu'aucune région ne puiss-e compter plus d'un tiers des 
•membres du Comité Exécutif, y compris le Président et 
les Vice-Présiidents de l 'Organisation. 

Члан 14 

Ф у н к ц и ј е 

Извршни комитет је извршни орган Конгреса а 
'његове су функције: -

а) да надгледа извршење резолуција Конгреса; 

б) да усваја резолуције које проистичу из 
препорука Техничких комисија тао хитним питањи-
ма која се односе Haï техничке прописе, под резер-
вом да је допуштено саском заинтересован ом Реги-
оналниот удружењу да пре усвајања ових резолуција 
ЈОД стране Извршног комитета, изрази своје одобрам 
Biattte или неодобрување; 

в) да да је обавештења и мишљења техничке 
природе и сваку могућу техничку помоћ y области 
метеор о логи је; 

г) да (проучава' свако питање ид интереса за 
међународну метеорологија^ и функционисање мете« 
Оролошких служби, и чеши препоруке које се од-
носе на та питања; 

д) да припремна- дневни ред за Конгрес и ру-
ководи Регионалним удружењима и Техничким ко-
мисијама y припремању програма њихових радова; 

ђ) да подноси сваком заседању Конгреса из-
вештај о својим делатностима; 

е) да управља ф ш ш с и ј а м а Организације 
Сходно прописима Дела XI ове Конвенције; 

ж) да обавља све друге функције које би 

Ж' могле бити поверене од стране Конгреса ида 
е Конвенције. 

Article 14 

F o n c t i o n s 
Le Comité Exécutif est l 'organe exécutif du Con-

grès et ses fonctions consistent à: 
(•a) surveiller l'exécution des résolutions du Con-

gres; 
(b) adopter des résolutions émanant de recomman-

dations des Commissions Techniques sur des questions 
urgentes portant sur les règlements techniques, sous 
réserve qu'il soit permi-s à toute Associhtion Régionale 
intéressée d 'exprimer son approbation ou désaippГОЈ:lion 
préalablement à l'&doptàcin • de ces résolutions р т le 
Comité Exécutif; 

(c) fournir des renseignements et des aivis d'ordre 
technique, et toute l'assistance technique possible dans 
1-e domaine de la météorologie; 

(d) étudi-er toute question intéressant la météo-
rologie internationale et le fonctionnement des Services 
météorologiques, et faire des recommandations y re-
latives; 

(e) préparer l 'Ordre du Jour du Congrès et guider 
les Associations Régio-rusies et les Commissions Techni-
ques d»:ms la préparation du programme de leurs J:ra-
v/a-ux; 

(f) présenter un rapport sur ses activités à chaque 
session du Соп,grès; 

(g) gérer les finances de l 'Organisation confor-
mément '?ux dispositions de la Part ie XI de la présente 
Convention; 

(h) assurer toutes mitres fonctions qui pourraient 
lui être confiées pc-r le Congrès 'ou par lai présente Con-
vention. 

Члан 15 
- • » ' " 1 

C'a с т а н ц и 
Извршни комитет састајаће се најмање једанпут, 

јродишње. Вр.еме и место саставку утврђује Прет-
јаедник» Организације, водећи рачуна о мишљењу; 
©оталих чланова Комитета. 

• Article 15 

R é u n i o n s 
Le Comdité Executif se réunira m moins une fois 

par аш. La diaite et le lieu de réunion sont fixés par le 
Président de i 'Organisation, compte tenu de l'opinion 
des autres Membres du Comité. 
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Члан 16 

Г л а с а њ е 
Одлуке Извршног комитета! дон осе се дао тр е-

ђшском већином irласова даних ва и (Против. Оваки 
одан Извршног комитета ш а само је даи глас, беа 
<Ј!б®ир,а1 на то што ом м»оже бити адам» ио више него 
једном »основу. 

Член 17 

К в о р у м 

Кворум се састоји од већине члан ов,а Извршног 
комитета1. 

ДЕО VIII 

Регионална удружења 

Члан 18 
'ai) Регионалну удружења сачињавају чланови 

Организације чије t e мреже y целини ш и делимич-
но налазе У једној области; • 

б) чланови Организације имају право да при-
суствују састанцима Регионалних удружења којима 
не припадају; да. узимају учешће y дискусијама; да 
излажу своја гледишта по питањима која се тичу 
њих оне Сопствене метеоролошке службе, али не-
мају право гласа; 

в) Регионална удружења састајаће се онолико 
пута колико ту буда потребно. Време и место са-
ат-аша утврђују пр ете етници Регионалних удруже-
ња y споразуму оа» Пре тс е д и к о м Организације. 

г) Функције Регионалних удружења су чсле-
деће: 

I) да помажу извршење резолуција Конгреса и 
Извршног комитета y својим областима; 

II) да разматрају овако питање које би им било 
поднесено од стране Извршног v комитета; 

Ш) да р а с п р а в љ а ј о питањима е п т т ег мете-
ор олош кот значаја и д а усклађују, y својим обла-
стима, метеоролошка делатности и све оно што је 
е тим y вези; 

IV) да чин© препоруке Конгресу и Извршном 
комитету по п и п н и т е која 'спадају y надлежност 
Организације; 

V) да обављају све остале функције које би им 
могао поверити Конгрес. 

д) Свако Регионално удружење бира CBiora 
пр ете единка и по тир ете е доима». 

ДЕО IX 

Техничке комисије 

Члан' 19 
а) Конгрес може установити комисије саставље-

не од те?:НИЧИЈИХ стручњака! ради -проуче; TVJ СЗ:::СГ 
питања ко je спада! y надлежност Ор, • ч-ј :'п'е и 
подношења 'препорука по том питању Конгресу и 
Извршним комитету. 

б) Чланови организације имају право да буду 
п р е т с т а в е н и y Техничким коми1:прсима. 

в) Свака Техничка комисија бира свога претсед-
ник а и п опор ете еди ик а. 

г) Преседници 'Техничких комисија меѓу уче-
ствовати без права rwiafc-ai ма састанцима Конгреса 
и Извршног контата'. 

Article 16 

V o t e 
Les décisions du Comité Exécutif sont prises à lia 

majorité des diemx tiers de9 voix exprimées pour et coirK 
fcre. Chiaique Membre du Comité Exécutif dispose d'une 
seule voix, qu-amid bien même il Serait Membre à plurà 
d'Un titre. 

Article 17 

Q u o r u m 

La présence de La .majorité des Membre du Comité 
Exécutif constitue le quorum. 

PARTIE VIII 

Associations Régionales 

Article 18 
(a) Les Associations Régionales sont composées 

des Membres de Г Organisait ion dont tout ou part ie des 
réseaux se trouve damais la Région. 

(b) Les Membres de TOrgan te t ion <M. 
d'assister aux réunions des Associations Régiomailes 
auxqu.all.es ês n'appartiiienneint pas; de prendre piairt laïux 
débnts; de présenter leurs vues sur les questions qui 
concernent lie'ur propre Service météoirok>gique', mais 
ils n'ont pais le droit de vote. 

(c) Les Associations Régiomalles se réuniissent a;ussl 
souvent qu'il est nécessaire. La date et le lieu d!e réuinih 
on sont fixés pi?ir les Présidents des Associtations Ré-
gionales avec l'assentiment du Président de l 'Organi-
sa tioin. 

(d) Les fonctions des Associations Régionales sont 
les suivantes: 

(.ii) encouiraiger l 'exécution des résicilutiioins du Con-
grès et du Comité Exécutif disins leurs -régions re-
spectives; 

(îi) exeminer tonte question domt e'Illies se ra i en t . 
saisies par le Comité Exécutif; 

(iii) discuter de sujets d'intérêt générai et coor-
donner, dans leurs régions respectives, tes laictiiv'ités mé-
tôGirologiquie's et conmexnes; 

(ilv) présenter des recommandations au Congrès 
et au Comité Exécutif sur les questions qui relèvent de 
b compétence de l 'Organisation; 

(v) aisisurer toutes laïutres fonctions quj pourraient 
lu] être confiées рат le Congrès. 

(e) Chiaique Association Régionailie élit son Pré-
sident et son Viice-Président. 

PARTIE IX 

Commissions Techniques 

Article 19 
(a) Des comnijssions composées d'expeirte techni-

ques peuvent être étublies p:ir le Congrès pouir é t ixler 
toute ques-Lion relevant de la con:pétonee d,e l'Organlsa!-
tien et présente* au Congres et an Comité Exécutif des 
lecomm. i_idali-L'ns à ce sun-t. 

(b) Les Membres cte l'O-rgcute^icn cmt le dro.it 
de se fr i re représenter rions tes Ccf/iiujssûons Tech-
niques 

(c) Chaque Commission Techn'qoe élit son Pré-
sident et son Vice-Président. 

(ci) Les Présidents deis Corn-missions Techniques 
peuvent participer, snms dmi't de vote, aux réunions du 
Congrès et à celtes du Comité Exécutif. 
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дао х 
С е к р е т а р о т 

Члан '20 
Станци Секретаријат организации е сачињава ју je-

Usate Генерални сенета*) и техничко и администра-
тивно особље потребно за рад Организације. 

Члан 21 
а) Генералног секретара поставља Конгрес под 

условима ка ј е Конгрес усвоји. 
б) Особље секретаријата поставља Генерални се-

кретар; уз сагласност Извршног комитета, сходно 
праиилницима које је Конгрес установио. 

Члан 22 " 
а) 3ta техничке и* административне послове -Се-

кретари јаша Генерални секретар је одговоран Прет-
с е д н и к Организације. 

б) У вршењу својих дужности Генерални се-
кретар и особље неће тражити ни примати инструк-
ције од било које власти изван Организације. Уз-
државаће се од ов.аже акције посад није y складу оа 
њиховим својствима међународни« службеника. Сва-
ки члан Организације, c ai своје стране, пошиова'.ће 
искључиво 'међународни кгр актер функција Гене-
ралног секретара! и особља и неће тражити да , на 
њих утиче y вршењу њихових дужности према Орга-
низација. ' 

ДЕО ХГ 

Финансије 

Чл1£н 23 
а) Конгрес ће утврдити максималну цифру рас-

хода Организације на основу прорачуна које подне-
се Генерални секретар и које препоручи Извршни 
комитет. 

б) Конгрес ће пренети на Извршни комитет 
овлашћење моје би му могло бшчи потребно ради 
одобравања годишњих расхода Организације y гр:а-
ницама моје је утврдио Конгрес. 

Члан 24 
Расходи организације раздељују се међу » јано-

вића Организације y с р а з м е р а н које је утврдио 
Конгрес. 

ДЕО XII 

Односи са Уједињеним нацијама 

Члан 25 
Према члану 57 Повеље Уједињених нација Ор-

ганизацији ће бити повезана са Уједињеним наци-
јама', под резервом да одредбе споразума буду одо-
брене од две трећине чланова који Су државе. 

ДЕО XIII 

Односи са другим организацијама 

Члан 26 
а!) Организација ће успоставити корисне односе 

ег радиће y тесној сарадњи са. другим међувладиним 
организацијама кадгод то буде сматрала пожељним. 
Сваки формални споразум који би се закључио са 
таквим организацијама биће забаву чеп од стране 

PARTIE X 
Le Secrétariat 

Article 20 
Lies Secrétariat permanent de fl/'Orgiainiiisatiton est com-

posée d 'un Secrétaire Général et du personnel technique 
e t «dmàirniistiisitif nécessaire pour effectuer les travaux die 
l'Organisait ion. 

Article 21 
(a) Le Secrétaire Général est nommé par le Gon-

grès isiux conditions approuvées par ce dernier. 
(b) Le personnel du Secrétariat est nommé par le 

Secrétaire Général, sous réserve d 'approtat ion du Co-
mité Exécutif, conformément aux règlements établis par 
le Congrès. 

Article 22 
(a) Le Secrétaire est responsable dev.ant le Pré-

sident de ГOrganisation des travaux techniques et ad-
miniistraitifs du Secrétariat. . 

(b) D?ms l'accomplissement de leurs devGUrs, le 
Secrétaire Cénéral et le personnel ne soliciteront ni 
n'accepteront d'instructions d'aucune autorité extérieure 
à l 'Organisation. Ils s 'abstiendront de toute (action in-
compatible avec leur qualité de fonctionn.aiires dnterna-
tionanx. Pour sa part, chaque Membre de l 'Organisa-
tion resipecteria le сзт a l t è r e exclusivement internatio-
nal des fonctions du Secrétaire Général et du personnel 
et ne cherchera pas à les influencer daims l'exécution 
des tâches que leur confie l 'Organisation. 

PARTIE XI 

Finances 

Article 513 
(.ai) Le Congrès fixera le chiffre maximum des dé-

penses de l 'Organisation, sur la base deis prévisions sou-
mises piar le S e c r è t e ^ Général et reconimismdées par le . 
Comité Executif. 

(b) Le Congrès déléguerai -au Comité Exécutif 
l 'autorité qui pourrai t lui être nécessaire pour »approuver 
les dépenses annuelles de l 'Organisation dans les limites 
fixées par lia Conférence. 

Article 24 
Les dépenses de l'Oirgmhisiaition sont réparties entre 

les Membres de l 'Organisation dans les proportions 
fixées par lie Congrès. 

PARTIE XII 

Relations avec les Nations Unies 

Article 26 
L'Organisation sera reliée aux Naîtrons Unies aux 

termes de l'article 57 do la Charte des Nations Unieis, 
sous réserve que les dispositions de l'accoird soient ap-
prouvées par les deux tiers des Membres qui sont dei 
Btiats. 

PARTIE XIII 

Relations avec d'autres organisations 

Article 26 
Оај) L'Organisation établirai (les relations effectl" 

ves et travaillerai еш colliaibоганон étroite laivec d'iautref 
organisations intergonivernemienitaleis chaque fois qu'elle 
l'estimera opportun. Tout accord officiieil qui ѕегаф t 
établi avec ée telles or^iaii®Bteiîs devra être v m d * 
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Извршног комитета, под резервом одобрења две 
трећине чланова КСЈ«: су државе.. 

û) Организација може по оваком питању из 
своје надлежности предузети св'е мере кордоне У 
циљу -саветовања и сарадње са 'невладиним међуна-
родни^ организацијама и, ако зашггер ево вима влада 
на то пристане, са наодон"лс:им организацијама, влат 
д ш и м или невладиним. 

в) Под резервом одобрења две трећине чланова 
који су државе. Организација може преузети од 
других м е ђун: родних организација или агенција, 
чи и циљеви и делатности задиру y надлежност Ор-
ганизације, ове функције, средства и обавезе ко је 
Сн могле бити пренесене на Организацију ме ђун а-
родним споразумом или међусобно прихватним -спо-
разум има који 'су закључени између надлежних вла)-

, сти дотичних организација. 

ДЕО XIV 

Правни положај, привилегије и имунитети 

Чл:н 27 

9 в) Организација ужива на територији оваког од 
својих чл гигов а правну сп особи ост кој-а јо ј је потреб-
на да бп постигла своје циљеве и вршљала своје" 
ф\ h":i/ii?:e. 

б) I) Организација ужива на територији сваког 
од ч.итлсч;. н а које се- примењује ова Конвенција, 
нрипплеплче и имунитет који еу јо ј потребни да би 
п о с т и з а 'своје циљеве и вршила» своје функције. 

б) ÎT) Претстраници чланова и -службеници Ор-
г а н и : ци јс исто T:«IO уживају привилегије и имуни-
тете који су им потосбни да би независно вршили 
функције y веам е ai Организацијом. 

Е) Пресна способност, привилегије и имунитети, 
горе поменути биће одређени посебним споразумом, 
који ће припремити Организација y договору са Ге-
нсравним секретаром Уједи,њених нација а закључе-
ним између чланова који еу државе. 

ДЕО XV 

Измене и допуне 

Члан 28 
'?) С:аки предлог за измену и допуну y ов^ ј 

Колнел ци;, и да.тсвиће Гол ед алми е охр е гар ч;:- нови-
ма Организације најмање шест месеци пре ко што 
бл а е поднесен Конгресу на проучавање. 

С) Измене и допуне y овој Конвенцији до: је буду 
с а . т ж г з . п е пове обавезе за чланове организације 
моро, сходно одредбама чл. 10 све Конвенције, да 
одобри Конгрес двотрећг. неком већином гласова, а 
ступиће из снпгу за сваког члана који прими» поме-
н\те измене и допуне када буду примљене од две 

' трећине чланова који су државе, а за сваког осталог 
члана*, кпд их овај усвоји. Такве измене и допуна 
ступиће на снагу вз сваког члана који није одгово-
ран за 'своје међунгрвдн-е односе када их, y његово 
име прими онај члан који је одговоран за вођење 
његових међународних односа. 

в) Остале измене и допуне ступиће на - снагу 
их одбра две трећине чланова моји су државе. 

ДЕО XVI 

Тумачење и спорови 

Члан 29 
Ма које oifTiatee или спор који се односе ра ту-

мачење ил А Ѕ р ш ш у јосе Конвенцију 25 који се не 

par le Comité Exécutif, sous réservie de l'approbation, 
des deux tiers des Membres qui sont des Etats. 

(b) L'Organisation peut, sur toute question de sa 
compétence, prendre toutes dispositions utiles -pour agir 
en consultation et collaboration aivec les organisations 
internationales non-gouvernementiades et, si le gouver-
nement intéressé y consent, avec des organisations га-
лопа! es, gouvernementales ou non. 

(c) Sous réserve d>pprouatiOn paî les deux tiers 
des Membres qui sont des Etats, l 'Organisation peut 
accepter d'autres institutions ou oirg»aini»simas interna-
tionaux, dont les buts et 1'«activité relèvent de la compé-
tence de rOrgi^iniisiatioin, touteis fonctions, ressources et 
obligations qui pour rallient être transférées à l 'Organisa-
tion . par accord internatiionail o«u par а т а п gement mutuel 
intervenu entre les .autorités compétentes des org'uij 
uisiatti o ns r esp е ctilv es. 

PARTIE XIV 

Statut légal, privilègeS et immunités 

Article 27 
(a) L'Organisation jouit, sur le terri toire de cha-

cun de ses Membres, de la capacité jinriidiiquie qui lui 
est nécessaire pour atteindre ses buts et exercer ses 
fonctions. 

(b) (à) L'Organisation jouit, sur lie territoire de 
chacun des Membres 'auxquels s'applique la présente 
Convention, des privilégies et des immunités qui lui 
sont nécessaires pour -atteindre ses buts et exercer 
ses fonctions. 

(b) (ii) Les représentants des Membres et les ( 
Membres du Bureau de l 'Organisation jouissent égale-
ment des privilèges et immunités qui leur sont nécessai-
res pour exercer en toute -indépendance les fonctions 
qu'ils de tiennent de l 'Organisation. 

(c) La capacité juridique, Les prlivil.lèges et immu-
nités susmentionnés seront définis cbns un accord sé? 
paré, qui sera préparé par l 'Organisation, en consulta-
tion avec le Secrétaire Général des N: t iens Unies et 
conclu entre les Membres qui s'Ont des Etats. 

PARTIE XV 

Amendements 

Article 28 
(a) Tout projet d'amendement à l.a présente Con-

vention sera communiqué par le Secrétaire Général г и * 
Membres de l'Organisation, six mois au ли::пз av jn t 
d'être sou mus à l'examen du Congres. 

(b) Tout amendement à la présente Convention 
comportant de nouvelles obligations pour les Membres 
rte l 'Organisation sera approuvé par le Congrès, con-
formément aux dispositions de l'article 10 de l.a pré-
sente Convention, à te majorité des deux tiers, et en-
trer,a en vigueur, sur acceptation par les deux t jers c.:s 
Membres qui sont des Etats, pour chacun de ces Mem-
bres quii accepte ledit amendement et, par lia- su-^te, 
pour chaque Membre restant, sur acceptation p»sr 
celui-ci. De tels amendement entreront en vigueur, 
pour tout Membre qui n'est pas responsable de ses 
p герг е s relations internationales, .après (acceptation en 
son nom par le Membre responsable de la conduite de 
ses relations înternciiionales. 

(c) Les «autres amendements entreront en vigu-
eur tavoi-r été «approuvés par les deux tiers des Membres 
qui sont d'es Etats. 

PARTIE XVI 
Interprétation et litiges 

Article 29 
Toute question ou tout litige portant sur l'inter-

prétait«! ou l'application de la présente Conventiort qui 
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могу решити путем преговора ил« од стране Кон-
греса, биће упућени независном изабраном судији 
кога ће одредити Претседник Међународно^ суда 
правде, сем ако се заинтересоване стране не сагла-
се да се на- неми други начин дође до решења. 

ДЕО ХУИ 

Иступање из чланства 

• Члан v30 
а) Ставки члан може да иступи из Организације 

на основу претходног писменог обавештења подне-
сеног Генералном секретару Организације годину 
дана раније, који ће о томе одмах да обавести све 
.чланове Организације. 

б) Св акт члан Организације који није одгово-
рен за своје међ ун ар одн е односе може иступити из 
Организације по претходном обавештењу* оа стране 
члана или од стране друге власти одговорне за 
његове међународи е односе, поднесеном Генералном 
секретару Организације годину дана раније, који ће 
о томе одмах обавестити све членов е Организације. 

ДЕО XVIII 

Суспендовање 

Члан 31 
Ако неки члан не испуњава своје финансиска 

обавезе према Ор ТИН изгни ЈИ ш и »а било КОЈИ НСИИН 
не испуњава обавезе које му ова Конвенција пропи 
су је, Конгрес мо.же, једном одлуком y том циљу, 
да суспендује тог члана од вршења његових права 
и уживања привилегија као члена Организације све 
док такве ф и н а н с и ј е или друге обавезе не измири. 

ДЕО' XIX 

Ратификација и приступање 

Члан 32 
Ову ће Конвенцију ратификовала државе пот-

писнице, а инструменти рстификације биће деооно-
б ки код Владе Сједињених Америчких Држава која 
ће нзтификоваии датум њиховог депоновања свакој 
држави потписници као и оној која накнадно при-
ступи. 

t 
Члан 33 

Под резервом потписа члана« 3 ове Конвенције, 
приступање може се обавити депоновањем *код Вла-
де Сједињених Америчких Држава инструмента при-
ступања са важношћу од д :иа пријема од стране 
Ела де Седињених Америчких Држава које ће о том* 
обавестити сваку државу потписницу као и ону која 
накнадно приступи. 

Члан 34 
а) Под резервом прописа* члана 3 ове Конвенци-

је св ска држава уговорница може, y тренутку рати-
фикиције или свог п р и с т у п н а , да из;ани да ова 
Конвенција важи за ону територију или ону групу 
територија 'за чије је међународи е односе она од-
говорна. 

б) Ова Конвенција може y свако доба после 
тога да буде примењена на територију или групу 
територија по писменој нотификацији упућеној Вла-
ди Сједињених Америчких Држава, а важиће за од-
носну територију од дана пријема- нотифдошције 

ne pour rient ê t re réglés par voie de négociations ou 
par le Congrès seroint renvoyés devant un arbi t re 
indépendant désigné par le Président de lia Cour Inter-
nationale de Justice, à moins que les pairties intére-
ssées ne conwiemnent entre eMes d'un autre mode de 
règlement. , 

PARTIE XVII 

Retrait 

Article 30 
(2) Tout Membre peut se retirer de yOrgistnâsiah 

tîon sur présivis d'un tain donné par .écr i t au Secrétaire 
Générai de l 'Organisation, qui en informera immédi-
atement tout les Membres de l 'Organisation. 

(b) Tout Membre d l'Organisait!on qui n'est pas 
responsable de ses propres relations internationales 
peut être retiré de l'Or gain isatîQn sur préavis d'un an 
donné par écrit, par Le Membre on pair toute a ut* е 
«•utoricé responsable de s ет relations internat 'on a'es, 
m Sekrétadsre Général de l 'Organisation, qui en infor-
mera immédiatement tous les Membres du l'Organi-
sation. 

PARTIE XVIII 

Suspension 

Article 31 
Si un Membres manque à ses* oDWgations finan-

cières vûs-à-vis de Г0rgistriiiisiH»tIon, ou manque "de toute 
autre manière aux obligations que lui impose lia pré-
sente Convention, le Congrès peut, par une résolution 
à cet effet, suspendre ce Membre de l'exercice de ses 
droits de la joulssiance de ses privilèges en ttfnt que 
Membre de l 'Organisation, jusqu'à ce qu'il se sodit 
acquitté desdites obligations, financières ou autres* 

PARTIE XIX 

Ratification et adhésion 

Article 32 
La présente Convention sera ratifiée par les Bta t s 

signataires et les instruments de ratification seront 
dépoisés lanipirés diu Gouvernement des Etats-Unis d'Amé-
rique, qui notifiera la disiîe de leur dépôt à tous les 
Etats signiaitaiires et adhérents. 

Article 33 
Sous réserve des dispositions de l'article 3 die la 

présente Convention, l'isdhésion pourra s 'effectuer par 
le dépôt auprès du Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique d' un instrument d'adhésion, qui prendra 
effet à la d:rte de sa réception par ce Gouvernement, 
lequel notifiera tout les Etats .signataires et adhérents. 

Article 34 
(a) Sous réserve des dispositions de l'article 3 

de la présente Convention,. tout Etat contractant peut, 
au moment de sa ratification ou de son adhésion, dé-
cîarer que la présente Convention est V.akible pour tel 
terri toire ou groupe de territoires pour lequel assu-
me la responsabilité des relations internationales. 

(b) La présente Convention peut à tout moment 
par la suite appliquée à un territoire ou groupe de 
territoires, sur notification par écrit au Gouvernement 
des Etats-Unes d'Amérique, e t vaudra à l'égand dudit 
territoire à la date de réception de la notification рш: 
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од- стране Владе Сједињених Америчких Држа©» 
која ће о томе обавестити сваку државу потписницу 
као и сну која јо ј изненадно приступи. 

в) Уједињене »атије могу да примене ову Кон-
венцију на сваку територију или груну територија 
која се налеви под стар^тељсттом и којом оне У-
правл>ају. Влада Сједињених Америчких Држава 
обавестиће о томе све државе потписнице к2<о и 
оне које накнадно приступе. 

ДЕО XX 

Ступање на снагу 

Члан 35 
Ова ће Конвенција ступити на снагу 30 дана 

после депоновања тридесетог инструмента, ратифи-
кације или пр ni лупања . Ова ће Конвенција ступити 
на снагу зз сваку државу која је ратификује или 
јој приступи после тог датума, тридесетог дана 
после депоновања њеног инструмента рати фи кадије 
или приступања. 

Ола. ће Конвенција носити датум оног дана када 
буде отворена за потписивање и оставе отворена за 
потписивање за време од 120 дана. 

У потврду чега доле потписани пропиши опу-
HOiMohchH од својих односних влада, потписали су 
ову Конвенцију. 

Рађено y Вашингтону 11 октобра 1947 на ен-
глеском и францис cal језику, е тим да су подједнако 
веродостојна оба текста, чијм ће оригинал бити де-
П1 y архиву Владе Сједињених Амепичких Др-
жава.. Влад:? Сједињених Америчких Држава доста-
виће оверене преписе ове Конвенције свима држа-
вама п отпи скицама, и онима које јо ј приступе. 

Ову су Конвенцију потписали: 

Аргентина, Аустралија, Белгија (са Белгиеким 
Конгом), Бразилија, Бурма, Канада, Чиле, Кина, Ко-
лумбија, Куб:, Чехоел1С1в.-1Ч'ка, Данска, Доминикан-
ски Република, Еквадор, Египат, Финска, француска, 
Грчка, Гватемала, Мађарска, Исланд, Индија«, Ирска, 
Италија, Мексико, Краљевину Холандија, Нови Зе-
ланд, Норвешка, Паметан, Парагвај, Пољска, Пор-
тугалија, в Република Филипина, Сијам, Шведска, 
Швајцарска, Турска, Јужно афричка Унија, Уједи-
њена Краљевина Велика- Британија <и Северна Ирска, 
Сједињене Америчке Државе, Уругвај, Југославија. 

се Gouvernement, qui notifiera tous les signataires et 
adhérents. • 

(c) Les Notions Unies pourront appliquer la 
présente Convention à tout terri toire ou giroupe de 
territoires sous tutelle dont Гadministration fleur in-
combe. Le Gouvernement des Etiaits-Unis d'Amérique 
notifiera cette application à tous les Eta ts signataires 
et adhérents. 

PARTIE XX 

Entrée en vigueur 

Article 35 
La présente Convention entrera en 'Vigueur t rente 

jours après h d i t e du dépôt du trentième instrument 
cta ratification от d'adhésion. Lia présente Convention 
cintrerai en viigueuir pour chaque Etait qui b ratifie oiu 
y adhère .après cette date, trente jours atprès le dé-* 
pôt de son instrument d'à ratification ou d'adhésion. 

La présente Convention portena la date à laquelle 
elle sera ouverte •anx signatures et restera ensuite 
ouverte aiux signatures pendant une période de 120 
jours. 

En foi de quoi, les soussignés, étant dûment auto-
risés à cet effet piair leurs Gouvernements respectifs, 
ont si'iginé la présente Со mention. 

Fiait à Washington le 11 octobre 1947, en anglais 
et en français les deux textes fcûsiant également foi» 
dont l'original sera dépcisé aux archives du Gouverne-
ment des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des 
coipiies certifiées conformes à tous les Etats »ingataires 
et adhérents. 

Cette Convention a été singée le 11 octobre 
1947 'par: 

Argentine, Australe, Belgique (y compris le Coingo 
Belge), Biirmamije, Cain.adiai, Coihimbie, Egypte, Etats-Unis 
d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Guatémiaib4 Hon-
grie, Inde, Iirlatnde, Islande, Italie, Mexique, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Paraguay, Pays-B'His, Philippines, Por-
tugal, Royaume-Uni, Siam. Suède, Suisse, Tchécoslova-
quie, Urugvauy, Yougoslavie. 

А Н Е К С Ф 
Државе заступљене на Конференцији директора 

Међународи е метеоро-лошке организације која је 
сазвана y Вашингтону, Д. Ц., 22 септембра 1947 го-
дине: 

Аргентина 
Аустралија 
Белгија 
Бразилија 
Бурма 
Канада 
Чиле 
Кика 
Колумбије 
Куба 
Чех основала 
Данске 
Домикимаиска Републику 
Еиебвдор 
Егшш 
Фишшаг, 
Франциска 

• Прчиза* 
Гватемала 

ANNEXE I 
Etats représentes а 1»а conférence des dlirecteurs de 

Forgfaniisiattrqjn météorologique iiintiernat'ionallle reunie a 
W a s h i n g t o n D. C; le 22 septembre 1947 

Argentine 
Aust raille 
Belgique 
Birmainiiie 
Brésil 
Canada 
Chili 
Chine 
Colombie 
Cuibr 
Danemark 
Egypte 
Equateur 
Etats-Unis d'Amérique 
FLutede 
France 
Grèce 
Gtiat&mtfia 
Hongrie 
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Мађарска 
Исланд 
Индија! 
Hjp'OKia 
Италија 
Мексико 
'Холандија 
(Нови Зеланд 
Норвешка 
Пакистан 
Парагвај 
Филипини 
Пољска 
Португалија 
Румунија 
Сијам 
Шведска 
Швајцарска 
Турска 
'Јужно^фричка Ј ^ и ј а 
0а1вез Совјетских Социјалистичшх Република 
Уједињен^ Краљевина Велика Бигамија и Се-

верна Ирска 
Сједињене Америчке Државе 
Уругвај 
Венецуела 
Југославија 

Inde 
Irlande 
Islande 
Italie 
Mexique 
Norvège 
N'0uvelîe-Zéli?inide 
Piaïkdisitan 
Paraguay 
Pays-Biais 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
République Dominicaine 
Roumanie 
Roy.aiume-Unii de Grande-Bretagne et d'Irlande 

du 'Nord 
Siom 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie" 
Turquie 
Umion Sud-Afrioaiîine 
Union des Républiques Socra&tes Soviiétiques 
Uruguay 

. Vénézueùa 
Yougoislctvie. 

А Н Е К С II 
Територије или групе територија које одржава-

ху своју сопствену метеоролошку службу, »ai ко је ' c f 
Конференцији директора Међушродне метеоро-

лошка организације, сазваној y Вашингтону Д. Ц., 
22 септембра 1947 године, прететављале државе од-
ЃОВ(0рне за њихове међународи е односе. 

Англо--египатски Судан 
Белгиски Конго 
Бермуди 
Британска Источна Африка 
Британика Г а д а т 
»Британска Западна Африка 
Камерун 
•Капв ерска Острва 
Цејлон 
К г ^ а ш о 
француска Екведоријалнз Африку 
француске Колоније y Океанији 
Француска Сомалија 
Француски Тошо 
француска Западна) Африка 
•Хонг Конг 
•Индокина 
'Јамајка 
'Мвдагаскар 
Малија 
1М|а|уриц)иус 
Мароко (без Шпанске зоне) 
-Холандска Индија 
IH-OBia Каледонија 
Палестину 
Португалска Источна Африку 
Португалска Западна Африка 
Родезија 
руринам 
Тунис 

ПРОТОКОЛ О ШПАНИЈИ 
У тренутку потписивања Конвенције Свеиоке ме-

таоролошке организације, потписани, прописно о-
влашћени од својих Влада, потписали су следећи 
Гђиоггшвол: 

A N N E X E II 

Territoires ou groupes de territoires qui miaiinitiLen-
nent leurs propres services météorologiques et dont 
les états responsables pour leurs reliaitions intemaitio-
nailes sont représentes a la conférence deis directeurs 
de l'organiiaition météorologique internationale reunie 

,a Washington D. C., le 2(2 septembre 1947 
Afrique Equatoriiale Française 
Afrique Occidentale Angliaâane 
Afrîque Occidentale Française 
Afirique Occident s de Portugaise 
Afrique Orientale Anglaise 
Afriiquie Oniiemfcale Po'rtugialise 
Bermudes 
Cameroun 
Ceyfcm 
Congo Belge 
Curaçao 
Etablissements Français de l'Océanie 
Guyane Anglaise 
Hong Kong 
Ile Mmuriice 
Mes du Cap Vert 
Indeis Néerlandaliises 
Indochine 
Jiamiaiïque 
Madagascar 
iMa&aà'Siie 
Maroc (siauf la zone espisignollie) 
N o uv elle- ОаЗ é doinii е 
Paleisitine 
Rhôdéisiie 
Somî iliiie Française 
Soudain Anglio^-Egyptien 
Suriname 
Toigo Français 
Tunisie 

PROTOCOLE CONCERNANT L'ESPAGNE 
Au топлеше de procéder et liai s ignature de la Conven-

tdon de l 'Organisation Météorologique Mlondiaile, les 
soiussiiignés, étant dûmemt autoiriisés pair leurs Gouver-
nements, ont siiigné le Protocole smviaint: - -
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Постигнута је сагласност да Шпанија може, чим 
резолуција Генералне скупштине Уједињених нација 
од 12 децембра 1946 буде укинута или престане,да 
буде применљива, приступити Конвенцији Светске 
метеоролошка организације тиме што ће се сагласи-
ти са прописима чланка 33 поменуте Конвенције а 
да се не мора сагласити <с_а прописима членна 3 (в). 

У потврду чега, односни претставници пописали 
су овај Протокол. 

Рађено y Вашингтону 11 октобра 1947 »а енгле-
ском и француском језику е тим да су подједнако 
веродостојна оба текста чији ће Се оригинал депо-
новани y архиву Владе Сједињени« Америчких Др-
жава. 

Влада Сједињених Америчких Држава достави-
ће оверене преписе овог Протокола овима државама 
потпиши дам а 

Аргентина 
Аустралија 
Белгија (са Белгијским Конгом) 
Бразилија 
Бурата 
Канада 
Чиле 
Кина 
Колумбија 
Куба 
Чехсс ловачка 
Данска 
Домин ик амс ка Р епуб-л ика 
Еквадор 
Египат 
Финска 
Француска 
Грчка 
Гватемала 
Мађарска 
Исланд 
Индија 

Италија 
Мексико 
Краљевима! Холандија 
Нови Зеланд 
Норвешка 
Пакистан 
Парагвај 
Пољска 
Португалија 
Република Филипина 
СИЈЕМ 
Шведска 
Турска 
'Јужншфричка Унија 
Уједињено Краљевство Велика Британија и Се-

верна Ирска 
Сједињене Америчке Државе 
Уругвај 
'Југославија 

Il est convenu pair lies présentes que l 'Espagne p'Q-
urrra., dès que la Résolution de ГAssemblée Générai^' 
des Niations Unies, en daite diu 12 décembre 1946, sera 
abrogée ou cessera d 'être applicable, aidhérer à la Сом-
vention de l 'Organisation Météorologique Moindteile ert 
se conformant aux dispositions de ^article 33 de lia 
dite Convention, sans avoir à se oonformer à celles de' 
l'article 3, alinéa (c). 

En foi de quoi les représentants respectifs omit' 
signé le présent Protocole. 

Fiafiit à Washington le 11 octobre 1947, en anglais et' 
en français, les deux textes faisant éngailenremt fotî, dont 
rorigiiinisil sera déposé aux archives du Gouvernement' 
deis Ebats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des сон 
pies certifiées conformes à ' tous les Etats sigwattiaiires.' 

Argentine 
Australie 
Belgique (y compris lie Congo Belge) 
Bresùl 
Birmanie 
Canada 
Chili 
Chine 
Colombie 
Cuba 
Danemark 
République Dominiicaiîné 
Equateur 
Egypte 
Etats unis d'Amérique 
Finlande 
France 
Grece 
Guateimiaila 
Homgniie 
Inde 
Islande 
Italie 
Mexique 
NouveIi!ie-.Zelande 
Norvege 
Pakistan 
Paraguay 
Psys-Bas 
Pologne 
Portugal 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

du Nord 
République PhiUipp«"^ 
Si a m 
Suede 
Tchecodova/quiie 
Turquie 
Union Sud-Africaine 
Uruguay 
Yougoslavie 

Ч л а н 2 

Овај указ ступи на снагу; Даном објављиван y „Службеном лисау федеративна 
Народне Републике Југославија 

У, ф , 1327ј 
3 септембра [1948 г т ш 1 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Ш^ерџттџ Народне Републике ЈутслттЈе 
\ 

Сеиртор, Просед*«», 
М и л е { О д р е м а % Џ/ јф И м т » Р и б а р , е, р 
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683. 
На основу чл. б Уредбе о платама радника У 

рударству, y сагласности са* Министром рада. ФНРЈ , 
гф описујемо' 

П Р А В И Л Н И К 

0 РАСПОРЕДУ ПОСЛОВА У РУДАРСТВУ У ГРУПЕ 

Члан 1 
Послови y рударству деле се y три категорије , 

е према стручно ј опреми односно способности рад* 
ника потребно ј за њихово обављање1, тежини, усло-
в и м а о д г р в - о р н о с т и р'2споређују се y групе y сми-
çny чл. 5 Уредбе о платама радника y рударству »а 
следећи начин: 

1. — Јамски послови 

1 група« 
О д р ж а в а њ е чистоће. Чување објеката, матери-

јала, производа!, отварање и з атварање кентилацио-
них врната. Д е л е њ е четвртог оброка1. Р а з н о ш е њ е воде 
аа пиће по радилиштимз« д о 30 м висинске разлике . 
Остали прости помоћни послови. 

II група 

Чишћење ходника и канала са делимичним ко«па-
њем и одвожењем матер и ј ала. Утов гр, истовар, пре-
ношење и слагање разног лакшег материјала , Сакуот-
ф а њ е «старог р а в н о г ' м а т е р и ј а л а (грађе, железа и сл.). 
Помоћни р а д о в и н а полагању и о д р ж а в а њ у колосека 
з а ручни превоз . Р а з н о ш е њ е воде з а пиће по радо1« 
лиштимз! преко 30 м висинске ра«злике. Радови y 
Шталама (храњење, п о ј е њ е и сл.). Скретничарска и 
сигнална служба н а збирним станицама и раскрени-
.цама-. Помоћни мануелни р а д о в и y магацинима и на 
лагерима. Подмаине ање стројева и в е н е т а . Разно-
шење алата по р а д и л и ш т е ^ д о 30 м висинске раз -
лике. 

IiII група 

Ручни превоз, одвоз и д о в о з руде , угља , јало-
вине и материјала y в*гонетима. Р а д на жичарама 
и висећим пругама, превоз ег п р а ж њ е њ е корпи. Коп-
чање вагонета и п р а ћ е њ е возова. П р е в о з коњском 
вучом. Рад на навозишту и одвозишту свозиице. 
Руковање малом локалном свозницом^ Р у к о в а њ е ви-
тлом са мотором до 10 КС. Р у к о в а њ е превртачем 
(вилер ом). Згртачки радови Ручно з а е б а в а њ е . При-
премање и преношење малтера и бетона. Помоћни 
мануелни р;>дгЕи y јамским о а д и о н и ц а м \ Помоћни 
мануелни р а д о в « код монтаже стројева , постројења, 
цевовода, електровода и сл. П р е в о з и пренос јамске 
грађе. Мануелни радови на истражном бушењу. Ру-
к о в а њ е м&ггцисшма алата са издавањем. Р у к о в а њ е 
шталама. Р у к о в а њ е пумпном станицом до 25 КС. Фсг-
гур«£нтски радови. Р а д y стл:-;»гци прве помоћи. Раз -
ношење- алата и бургија на р «дилиштима преко 30 
м висинске разлике . 

IV група 

Возачко утовграчки рад (утовар са или б е з пре-
воза) . Ручно п у њ е њ е сагорети СЈ вагона из сетки и 
бушкера и пропуштање р у д е и угља» У окнима (шу-
терски радови) . Р а д на« » а в о з и ш т у и одвозишту из* 
возних окана. Помоћно стручни радови на п о л а г а њ у 
«*' одржавању колосека . Рукова«ње споредним своз-
јницама» (кочење). Р у к о в а ш е локалним жичар^ама«. 

Утовар, истовар ј амске г р а ђ е y корпу из корпе. Ру* 
Ј е б а њ е компр&сором д о 100 КСЧ Узимање пробе и з , 
в^гонета, вагон-а), гомила« и депо-а . Ручно уситња-
вање — р а з б и ј а њ е блокова . П о м о ћ н и р а д код меха-
ничког утовара». Хигијенска контрола!. 

" V група 

Помоћно стручни копачки рад. Помоћни стручни 
Р«гд на подграђив-ању. Помоћно стручни зидарски, 
инстала-терски, електричарски, браварска; ааваривач-
ки и п о л и в а ч к и рад . П о м о к р о стручни рад на« ис-
т р г ж и о м бушењу . Помоћно стручни рад y ремизама 
ст усм-еривачким с а м и ц а м а . Утов«ѕ«р и истовар дугач-
ке грађе и осталог материјал;« ко ји се због своје 
д у ж и н е товари на и испод корпе. Помоћно стручни 
р«с«д на о д р ж а в а њ у и оправци б у ш з ћ и х чекића, бу-
шачких машина, откупних чекића, и засекачица. 
Стручни р-ад н-з' полагању и скидању колосека еа? 
ргдилиштима. Помоћно стручни рад код полагања 
цеви ао впмуљивање и шгеуматичко з а с и п а њ е . По-
моћно стручни р-ад н а з а с н и в а њ у и замуљивању. 
Ручно п у њ е њ е в : г о н е т а из главних сштки ( ш у т е р -
ски р»ад). Уситњав'2<ње блокова пнеуматичким чеки-
ћима. Р у к о в а њ е скреперима, електричном колицима-, 
механичким лопатама и сл. Р у к о в а њ е витловима од 
11—30 КС. Помо ћин стручни р а д кол руковања јам-
ским л о к о м о т и в а ^ . Сигнализирање па извозним ок-
нима б е з превоза људства1. Руков«а»ње пумпним ста-
ницама, од 23—150 КС. Р.уковење главним свозни-
цама и споредним жичарама. Стручни р а д ф и г у р а 
ната. Вођење евиденције . 

VI група 

Стручни копачки радови. Стручни радови па 
подгрсђивању . Стручна копачки и подграђивачки 
радови код угља на радилиштимз' б е з мех-анизације. 
Помоћно стручни КОПАЧКИ р а д код угља на радиЈШ-
штима код пуне мех>?.шгзације. Стручни зидарски, 
тесарски, инсталатерски, електричарски, браварски, 
з а в а р и в а ч а и поткивачи« редови. Стручни р а д y 
ремиз°(ма и усмеривачким станицама. Стручни р а д 
на истражном б у ш е њ у . Стручног р а д на. полагању 
цеви за замагљивање и пнеуматично зас,иггггза>ње. Пу-
њење, скипсва из аутоматских сипки са сигнал из зн 
цијом. Помоћно стручни р а д к о д ла<гума<ња. Стручно 
узимање проба рутишта . Руковање извозним стро-
јем до* 80 КС б е з превоза људства. Сигнализирање 
на и.?Боаним окнима са превозом љуци. Р у к о в а њ е 
момир ет ор садим ст1"'1шт:.ма о д 100—200 КС. Р у к о в а њ е 
јамским локоуотиваМ'3, главним жичарама и воденим 
турс».-нама. Стручни рад код полагања- колосека за 
ручни превоз . 

УП група 

Самостално стручни копачки радови. Самостал-
но стручни редови »а подгр«£ђивању. Организационо 
стручно копачки р а д к о д угљ-а на Радилиште-™а са 
више од «пет р а д н и к а или на више радилишта б е з 
м е х а н и з м и т е . Стручне* копачки рад код угл>а на ра -
дилиштима са делимичном м е х ш и з а ц ч ј о м . Самостал-
но стручни зидарски, тесарски*, инсталатерски, елек-
тричарски, браварски и заварив ачки р адови. Само-
стално стручни рад У ремизама «• -усмеривачким ста-
ницама . Самостално стручни р а д на« истражном буше-
њ у и на« латумању. С т р у ч н и ' р а д о в и на з а м у љ и в а њ у 
и пнеума^ичком з зсипавању . Самостално стручне* 
р а д на полагању и о д р ж а в а њ у колосека! y главним 
извозним ходницима и косим окнима. Р у к о в а њ е из -
возним стро ј ем д о 190 КС са) п р е в о з о м људи. Руко« 
в<а1ње компресор скин. станицама преко 200 КС. Р у к о -
в а њ е пумпном станицом са ј едном или! в и ш е пумпне 
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од 150 КС но агрегату, Самостално руковање под-
земним хидроцентралама преко 1000 КС. 

VIII група 
С л е д н о н о стручни копачки радови. Специјално 

стручни радови на подграђивању. Организационо 
стручни рад код угља 'на радилиштима са више од 
пет радника или на више радилишта са делимичном 
м ех ат иза ци јом. Стручни копачки рад код угља на 
радилиштима са пуном ,механизацију^ Стручни ра-
дови на подизању рушевина. Специјално стручни 
зидарски, тесарски и инсталатер ски радови. Специ-
јално стручни рад на истражном бушењу. Специјал-
но стручни рад нз лагумању са руковањем прируч-
ним магацином експлозива. Стручни рад на засека« 
1л:ци. Стручни рад на вађењу грађе завршених от-
копа'. Организационо стручни руководствени рад на 
замуљивању и пнеуматичком ззсипавању. Руковање 
главним извозним стројевима преко 100 КС са и без 
превоза људи. 

IX група 
Организационо стручни копачки род код угља 

на радилиштима са више од пет радника или н а в и ш е 
радилишта са потпуном мекаииз акцијом. Изузетно 
специјални стручни копачки радови на изради из-
возног окна Са пречником преко 4 м. Изузетно спе-
цијални стручни копачки радови на изградњи из-
возног окна оа пречником м^њим сд 4 м. y сипком 
материјалу или са притиском. Изузетно Специјални 
стручни радови на подграђишњу, овиђишњу, и 
уграђивању уређаја, извозног окна са пречником 
•преко 4 м. И з у з е т о специјални радови на подгра-
ђ е ању, осиђшању и уграђивању извозног окна 
оа пречником мањим од 4 м y силном материјалу 
или са притиском. Изузетно специјални стручно ко-
пачки радови код израде великих јамских просто-
рија (компресорско и пумпне сале, сабирни,ци воде, 
навозишп, о д в о з и т и , штале, и сл.) са профилом 
р а д н о ј ч-Јла преко 20 м2 y сипком материјалу или 
Оа притиском. Изузетно специјални стручни радови 
ва подграђивању и озиђивању великих јамских 
просторија са профилом равног чела преко 20 м2 y 
сликом материјалу или са притиском. Изузетно спе-
цијални стручни копачки радови ва подграђивању 
код узимања строгов а (плафона) и сигурносних 
Оту бова испод и пор)ед засипа. Изузетно специјални 
стручно копачки радови и подграђивачки радови на) 
подухватању рушевина преко 7 метара висине на 
опкопима. Организационо стручни рад код паљења 
мина y јамама са ме таном или угљеном прашином. 

2. — Спољни послови 

I. група 
Ручао одабирање руда или јаловине. Чишћење 

и припремање карбидских лампи Y ЛЕМИ aip иј и. Ра-
зношиње воде за пиће по радилиштим^ и алата ма* 
мањим дневним коповима. Чување објеката, мате-
ријала « производа. О д р т в ж њ е чистоће y радиони-
ц а ^ , манд ел арији, магацину и сл. Помо ћин piain, на 
одржавању травњака и вртова Помоћни рад y мен-
зама!, кухињама*, трпезаријама и сл. Курирска слу-
жба!, Остали помоћни прости радови. 

II. група 
Ручно одабирања руде, угља и јаловине са кла-

њ а њ е м код рударских сепарација и уто в ариш та». 
Помоћни ручни рад y сепараци јжа и ф дотацијама. 
Утовар, истовар, преношење и слагање разног лак-
шег материјала. Припремање и чишћење ради-

лишта. Сакупљање старог материјама. П о к а з и в а њ е 
стројева и вагон ета. Скретничарска и телефонска: 
служба иа индустриски^ и споредним колосецима 
као и на дневним коповима. Одржавање реда и ре-
гулисање воде y купатилу. Рабаџиски рад са ви-
ловском запрегом. Помоћни рад y шталама (храњен 
ње, појење, сењање коња, чишћење штале еи сл.)' 
Телефонска служба y централама до 20 б р о ј е в а 
Курирска служба са преношењем поште. Рад y вр** 
товимз!, и на одржавању .пута|. Вођење коња на ш -
дустриским колосецима (коњоводство) и праћење 
возова са коњском вучом. Разношење алата на ве-
ћим дневним коповима до 30 м висинске разлике. 
Помоћни рад код цементације бакра. 

III група 

Ручни превоз, одвоз и довоз руде, угља, јало-
вине и материјала y Бајонетима. Превоз и лражње* 
ње корли ваздушних жичаних железница. Рад да 
навозишту и • одвоз ишту свозница, успињачи 
(умончавање, »окончавање и претураниве вагон ета, 
^одлагање и набијање нормалних вагонета). Спре-
мање и праћења возова код механичког превода и 
превоза коњима. Руковање малим локалним св>о'-
зницама. Руковање витловима са мотором до 10 КС. 
Руковање превртањем (випером). З г р т а т и ра|д. Руч-
ни утовар и истовар руде, угља и другог матери-
јала y кола код неравном ершог довоза. Превоз коњ-
ским колима. Ручни превоз угља до котлша и пе-
пела на ј'£ ловиш ту. Рад код др б и ж е иа дневним 
коповима. Ручни превоз y каменолому. Помоћни 
прости радови на истражном бушењу. Помоћни рад 
рад на послуживању багера и на јаловишта. Помоћ-
ни рад мод разрсдишта, код мишина y сепараци-
ј а ^ и флотацијама. Помоћни рад код дробилица и 
млинова, и на послужењу скрепера. Помоћни ручни) 
радови y магацинима и лагерима са прометним м'а»-
теријалом. Руковање приручним магацином алата -са 
издавањем. Довоз и одвоз вагонета до. сепарације 
и вип ер а и обратно. Издавање и примање рудар-
ских к а р б и т с к а лампи. Чишћење, пуњење и неда-
вање бензинских сигурносних лампи. Скр е танчарева 
и телефонска' служба дуж пруге јавног карактера. 
Превоз јаловине са сепарација и одвозишта н>а 
јаловиште и 'истовар на јаловишту. Фигурантскк 
радови. Помоћни радови y цртачници. Руковање 
пумпама до 50 КС. Руковање псалама. Разношење 
истата на већим дневним коповим,а преко 30 м ви-
синске разлике. Пребирање на траци y мокро ме-
ханичкој сепарацији. Чишћење вагснета и вагона, 
Поравнао ање руде и угља y железничким вагонима). 
Рад y станицама прве помоћи. 

IV група 

Возачко уто в арапки радови (утовар са. или без 
превод?)) но дневном копу. Пуњење вагонета, Biaro-
на и камиона из е ип ки и бункера. Рад на о двори-
шту главних о к т а . Руковање споредним свозни-
цам^ (кочење), без механичког погона. Рад еа пу-
њењу корпи на жичарава и висећим пругама. Руч-
но уситњавање — разбијање блокова. Возачко уто-
в а р т ш редови y каменолому (утовар са или без 
превоза). Преглед стубова и подмени»?ње клизних 
колута жичаре. Праћење и кочење возова са прево-
зом људство, м ш еври сање на; индустриском коло-
секу Са п описивањем вагона. Рад е а утовару и пре-
возу или преносу јамске грађе до улаза y јаму. Рад 
в з истовару јаловине, планирању јаловишта, поме-
рању и п одбијању колосека и истовара руде тс а 
главним депоима. Руковање коми ресорима од 100 
КС. Рајд Hiai главним превртачима) (виперима) иа! се-
парацији и рдаредишту. Приучени радови к о д ма-



ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ И 
Ј А М А СКЛАДИШТА — НОШИ САД, МЕЊА НАЗИВ 

ФИРМЕ И ПРЕДМЕТ ПОСЛОВАЊА 

У смислу чл 17 Основног вамош о државним 'при-
вредним предузећима и чл. 1в Правилника © регистра-
цији дожиних привредних предузећа, об јављује 
се: 

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 6680/8 од 26 децем-
бра- 1047 године, мења се решење Владе ФНРЈ IV Бр; 
102/6 о д 8 априла 1047 подине, о оснивању предузећа 
опште д р ж а н о г значаја Предузеће за међународну 
шпедицију и ј ш н а складишта оа седиштем у Новом 
Седу и нова фирда главен: 

П Р Е Д У З Е Ћ Е ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ — 
НОВИ САД СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ: 

.ТРАНС.ЈУГ — НОВИ САД". 

Предмет пословања предузећа је : обављање свих 
послова међу неро д н у ши едини 1 е као и свих осталих 
који су у вези са оншм пословањем. 

Адјмшшстјр!:!ткик10н0'пе:ративи1и руководилац пре-
дузећа је : Генерална дирекција за међународну шпе-
дицију Министарства спољне трговине ФНРЈ. 

Фирму потписује: Церовац Милош, директор пре-
дузећа, а У случају његове спреченост« Неума« Бог-
дан, ш е ф Увозног одељења или Паљић Љубомир шеф 
Извозног одељења, у 'Границама овлашћења. 

Бр. 7911/48. — И з Министарства финансија ФНРЈ 
6 септембра 1948 године К 483 1-1 

ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ НА 
АУТОМОБИЛИ V СТАНДАРДНИ ДЕЛОВА „ЈУГО-

АУТО" СКОПЈЕ, ПРЕДАЈЕ СЕ ВЛАДИ 
НР МАКЕДОНИЈЕ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона о држа»Аим привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, об јављује : 

'Решењем Влпде ФНРЈ IV бр«. 1667-5 од 17 ј /на 
1947 године, државно привредно предузеће опште-
државког значаја Трговско 'Претпријатие зз промет 
на ауто!мобили и стандардни делови „Југоауто Скоп-
ље", предаје се са целокупном имовином на упрач-
љлње Вл гди НР Македоније и брише се из реги:т 
др^);»Е1гкх лјг* Е д - п р е д у з е ћ а осштедржшио-г 
значаја. 

Бр, 30045 — Из Министарства фишнси^а ФНРЈ, 
18 »августи 1948. го дине. _ К 432 1-1 

ПРОДАЈА БРОЈЕВА „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ФГ РЈ" 
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 1945—194Ѕ 

Продајно одељење „Службеног листа ФНРЈ" ра-
сполаже још извесном количином комплета (потпу-
них и непотпуних) и поједишчних бројева из рани-
јих година које пушти у продају, и који се могу 
добити >у продавници, Бранкова 18. или уз повуку 
за унутрашњом, и то: 

„Службени дест ФНРЈ" за друго полугодишге 
1945 године, комплетан, може се добити: по цени 
од динара 344.— 

Ови комплети садрже бројеве 47—102 (без броја 
68) са мешовитим бројевима српског и хрватског из-
дања и регистром. 

Осим ових комплета могу се добити из првог 
полугодишта 1945 бројеви хрватског издања: 37, 38, 
39 и 41, а исто тако и млкедонског издања. 

„Службени лист ФНРЈ" за годину 1946 такође 
је комплетан, и то: 

а) комплети српског издања су непотпуни, са 
извесним бројевима хрватског издања. Цена одго-
вара вредности појединачних бројева (СР а ки при-
мерак комплета има посебну цену). 

б) комплети с л о в е н с к о г издања су потпуни, са 
свим бројевима и регистром. Цена је за целу годину 
700 динара, а за једно полугодиште 350 динара. 
Осим ових потпуних комплета могу се добити и не-
потпуни комплети за прво полугодишге (бр. 1—52) 
по цени означеној на појединим примерцима. Исто 
тако има и поједкначних бројева. 

в) комплети македонског издања су такође пот-
пуни за целу 1946 годину, са регистром. Цена им је 
за једно полугодиште 350 а за целу годину 700 ди-
нара. Осим тога могу се добити и појединачни бро-

шеви »з 1946 године«. 

„Службени лист ФНРЈ" за 1947 годину: 
О комплети српског издања су неп отачка и са-

држе само- ове бројеве : 1, 5, 10, 17, 20, 26, 36, 37, 
39, 41, 42, 49, БО, 53—55, 61, 64—68, 70—101. 104, 
107—111. Цена. им се обрачунава према ца-ти поје-
дедначних примерака. 

б) комплети хрватског издања су потпуни и за 
прво и за друго полу,годиште, сз регистром. Цена 
је за. пола године ЗОО а зт целу годину 600 динара. 

Осим тога могу се добити и ови бзоЈеви хрват-
ског издања,, сг то: 1 - 3 , 8—10, 12—13, 15, 17—23, 26-« 
27, 30—43, 47—51, 53—54, 55, 58—62, 64—68, 70—101, 
103 107—111. 

в) комплети словеначког издања потпуни су са-
мо за прво полугодиште (1—54) са ре! петром. Цена 
им је ЗОО динара. Осим тога могу се добити и ови 
појединзчни боојеви: -2—18, 20—30, 32—54, 65. 73, 83, 
88, 92, 98—99, 108 и 110—111. 

г) комплети македонског издања садр-же све 
бројеве за О6Ј полугодиштз и могу се добити по 
цени од ЗОО динара за једно полугодиште односно 
600 динара за целу годину (сз регистром за оба по-
лугодишта). Осим комплета могу ге добити и поје-
диначни бројеви, и то : 1—24, 26-^54, 56—66, 68—73, 
75—106. 108—111. Цена! појединих бројева означена 
је пз сваком примерку. 

Исто тако може се добити и Регистар по мате-
рији „Службеног листа ФНРЈ" за 1946 годину по 
цени од 12 динар 3 

'П р о да ј а „Службеног листа Ф Н Р Ј ' из ранијих 
г о д и ш вршиће се до закључно 31 октобра* ове го-
р д и н е , па се интересенти умољавају да благовре-
мено доставе своје поруџбине на Продајно одељење 
Редакције „Службеног листа ФНРЈ" — Београд, 
Бранкова 20. 
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ПРОМЕНА ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА ВЕТСЕРУМ 
— ЗАВОД СУБОТИЦА 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног ззкона o државним привредним предузе® 
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних' 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Миниира пољопривреде ФНРЈ бр. 
3122/III од 5 августа 1948 године разрешен је ду-
жности Чикош Стеван досадшш-ч директор преду-
зећа Ветсерум — Завод Суботица и од 16 августа 
1948 године престаје му право да потписује фирму 
предузећа.. 

Решењем Министра пољопривреде ФНРЈ бр. 
2:64, HI од 20 јула 1948 године постављен је Мисај-
лоп.ћ Марко, за директора предузећа ВетСерум — 
3?вод Суботица и на дужност ступио 16 августа 
1948 године од кога дана. има право да потписује 
фирму предузећа у границама овлашћења 

Бр. З^Зб . — Из Министарства финансира ФНРЈ, 
2 септембра. 1948 године. K 479 l - l 

РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ ДИРЕКТОРА * 
„СУТЈЕСКА" ФАБРИКЕ МЕДИЦИНСКИХ УРЕ-
ЂАЈА И ИНСТРУМЕНАТА СА СЕДИШТЕМ У 

БЕОГРАДУ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног з:ко«нз o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Комитета, за заштиту народног здрав-
ља при Влади ФНРЈ бр. 3148 од 30 децембра 1946 
године, p згрешен је дужности инжењер Владимир-
Ксњев, досадашњи директор, „Сутјеска", фабрика 
медицинско* уређаја и инструмен та са седиштем, у 
Београду и од 5 ј ш у г р а 1947 године престаје му 
прсвз да потписује предузећа.. 

Решењем Комитета за заштиту народног здрав-
ља при Влади ФНРЈ бр. 3149 од 13 децембра 1946 
године, постављен је инжењер Божидар Марковић за 
директора „Сутјеска", фабрика медицинска уређаја 
и и-Јетру местата са седиштем у Београду,, a решењем 
истог Комитета бр 730 од 15 марта. 1947 године, раз-
решен је дужности инжењер Божидар Марковић 

' досадашњи диоектор ,,Сутјеска", фабрика медицин-
ских уређаја и инструмента- са. седиштем у Бео-
граду и од 27 априла 1947 г олги е престаје му право 
да потписује фирму предузећа!. 

Решењем Комитета за заштиту народног здрав-
ља при Влади ФНРЈ бр. 730 од 15 марта 1947 го-
дине, постављен је Милан Башкот, за директора 

• „Сутјеска' ' фабрика мелинијских уређаји и инстру-
м е н т а , и m дужности је био све до 25 октобра 1947 

, године, када је на основу одлуке Генералне дирек-
ције медицинске производње Пов. бр. 1785 од 25 
октобра 1947 гс дигне предао дужност Димитрију Ми-
лутиновићу нсвопостављером в. д. директору „Су-

' тјеска", фабрика медицинска уређаја и инструме-
н т а са седиштем у Београду и од 25 октобра 1947 

, године имао право да потписује фирму предузећа 
' у границама овлашћења. 

Решењем Генералне дирекције медицинске про-
изводње бр. Д З 1366 од 26 мгjai 1948 године, разред 
шен је дужности Димитрије Милутинови!!, досадае 

:~шњи в. д. директора „Сутјеска", фабрика медицин-
ских уређаја и инструмента са седиштем у Београ-
ду и од 29 -априла* 1948 године, престаје му права 

[да потписује фирму предузећа* 

Привременим решењем Министарства лаке инду-
стрије ФНРЈ бр. 7246 од 26 априла 1948 године, по-
стављен је Адамовић Анте за директора „Сутјеска" 
фабрика медицински* уређаја и ииструмената са 
седиштем у Београду и на дужност ступио 29 алри-
ла 1948 године од кога дана има -горгиo да. потписује 
фирму предузећа у границама овлашћења. 

Бр, 30102. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
24 августа 1948 године. K 480 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНВА-
Л И Д Н И Х ОРГАНИЗАЦИЈА „ИНВАЛИДНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА ЗА ПРОМЕТ УПОТРЕБЉАВАНИХ 
ФЛАША", СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ:. 

„ФЛАШАПРОМЕТ4 

. Министарство финансија ФНРЈ у смислу члена IO 
Уредбе o привредним предузећима кнвал.идских ор-
ганизација и чл. 17 Правилника o регистрацији при-
вредних предузећа ишалидских организација, објав-
љ у ј е 

На основу решења Министарства финансија ФНРЈ 
бр. 30997 од 3 септембра 1948 године, уписао је у ре-
гистар привредних предузећа инвалидних Јргпниза-
ш па под редним бројем I прив!?едно предузеће инва-
лидсхих организација под фирмом: 

„ИНВАЛИДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ 
i УПОТРЕБЉАВАТИ!® ФЛАША" J

 <r 

' СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФЧРМЕ: „ФЛАШАПРОМЕТ" 
СА СЕДИШТЕМ У ЗАГРЕБУ i 

Предузеће је сачувано решењем Г лизи ог одбора 
р«тних В О Ј Н И Х инвалида ФНРЈ бр. 3136 од 12 јуна ' 
1948 године. 

Предмет п о с л о в н а предузећа је: откуп и imo да-
ја угготребљаесних флаша на територији ФНРЈ.-
Предузеће има филијалу у Беогоаду. 

Фирму потписује: Фишер Јосип, директор пре-* 
ду зе hi a филијалу у be от; ».ду Хани Спасић Коста* 
управник фи лиј ."сте у границама 'Овлашћења. 

Бр. 30997/48. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
3 септембра 1948 године. K 482 1-1' 

RAZREŠENJE I POSTAVLJENJE DOKTORA »RIS« 
TVORNICE GUMENIH HIGIJENSKIH PROIZVODA SA 

SEDIŠTEM U ZAGREEU 

Ministarstvo finansija FNRJ u smislu či. 17 Os nov-
r o g zakona o državnim nrivrednim preduzećima i rl. 
18 Pravilnika o registraciji državnih privrednih predu-
zeća, objavljuje: 

Rešenjem Ministarstva l^ike industrije FNRJ br.-
3744 od I тан ta 1948 godine, геа eš en je dužnosti in-
ženjer Jegefcić Drag ut in., dosadašnju v. d. direktora 
»Ris« Tvornice gumenih h ig ienskih proizvoda s,a se-
dištem u Zagrebu i od I aprila 1948 godine presta.je 
mu pravo da potpisuje firmu preduzete. 

Rešenjem Ministarstva Lake industrije FNRJ br. 
3744 od I marta 1948 godine, postaiv+'/en ce Milko' Ri-
fer z-a direktora »Riis« Tvornice gumenih higijenskih 
proizvoda sa sedištem u Zagrebu i na dužnost stupio 
I aprila 1948 godine od koga1 с к ш Ima pravo da pot-
pisuje firmu preduzeća. 

Br. 31399. — Iz Miaistarsitvla) finansija FNRJ, 30 
avgusta 1948 godine. K 477 Ml 
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RAZREŠENJE I POSTVALJENJE DUŽNOSTI DIREK-
TORA TOVARNE LESOVINE IN LEPENKE, PODVELKA 

Ministarstvo finansija FNRJ u smislu či. 17 Osnov-
nog z»aikona o državnim privrednim preduzećima i či. 18 
Pravilnika o registraoiid državnih privrednih preduzeća', 
objavljuje: 

Rešenjem Ministarstva lake industrije FNRJ br. 
10963/12 od 29 jula 1948 godine, razrešen je dužnosti 
Koselj Stane, dosadašnji: direktor Tovarne lesovine in 
lepenke, Podvelka i od 20 -avgusta 1948 godine prestaje 
mu pravo da potpisu/e firmu preduzeća. 

Rešenjem Ministarstva l?ke industrije FNRJ br. 
13465 od 6 avgusta 1948 godine, postavljen je Repše 
Franc za direktora Тота me lesovime in lepenke, Pod-
velka i па dužnost stupio 20 avgusta 1948 godine od 
kog>a dana ima pravo dia potpisuje firmu preduzeća u 
granicama ovlašćenja. 

Br. 30981. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 26 
»gusta 1948 godine. K 474 1-1 

OVLAŠĆENJE ZA POTPISIVANJE FIRME PREDUZEĆA 
»CELULOZA« VIDEM OB SAVI. 

Ministarstvo finansija FNRJ u smislu či. 17 Osnov-
nog zakona o državnim privrednim preduzećima i či. 
18 Pravilnika o re g Ls tr., е Li državnih privrednih predu-
zeća, objavljuje: 

Rečenični Ministarstvq lake industrije FNRJ br. 
24103 I od 20 avgusta 1948 godine, ovlašćen je Du-

Stupar, viši indu^trj 'ski voda pogona preduzeća 
»Celuloza« Videm ob Savi da il slučaju sprečenositu di-
rektora zastupa direktora i ootoisu/e firmu preduzeća 
od 22 avgust 1948 godine u granicama ovi) išćenja. 

Rešen :em Ministarstva Ике industrije FNRJ br. 
2^10-^2 od 20 avusta 19*8 godine, ovlašćen ie Haler 
Mihail, komercialista preduzeća »Celuloza« Videm ob 
S^vi da u slučaju sprečenosti direktora i zamenika di-
rektora potpisuje firmu preduzeća od 22 avgusta 1948 
god ne u gr.s,nia:ima o\l>ašćenjia. 

Br. 31425. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 31 av-
gusta 1948 godine. K 478 1-1 

ИЗГУБЉЕНЕ ИСПРАВЕ: 
ПАРТИЗАНСКУ СПОМЕНИЦУ 1941 бр 1179 изгу-

био сам, и ог л а т OBI IM неважећом. — Илић T Неђо 
по тековни,к ЈА, Београд. 414 l - l 

П А Р Т И З А Н О В СПОМЕНИЦУ 1941 бр 3376 H3rv-' 
био- стм. и оглушиш >м н&вжећом, — Кнежевић И. 
Милш, Београд. - 445 1-1 

'УВЕРЕЊЕ'ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ бр 64025. изгу-
био сам и организам » с а ж е ћ и м. — Вукле Дане, 
пот поручи их В. П. či?«. 1649-9, Сарајево. 

4-16 1-1 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр 53С99 изгубио е зм. и 

оглашавам неважећим. — Вилф;«. Вине потпоруч-
ник. Гостивар. 447 1-1 

УВЕРЕЊЕ БР.12591 за ношење Ордена храброст 
изгубио сам., и o глинене/ 'м неважећим, — Јеленић 
М. Живадин, Трнава-Ar; анђело зап. 

448 1-1 
КЊИЖИЦУ бр. 18943 за кошење Партиз лиске спо-

менице 1941 изгубио C?)M и оглашен IM je неваже-
ћом — М е м е д о в и ћ Л. Мир,хо, Загреб Мерков-
ска 5. 449 1-1 

КЊИЖИЦУ бр. 4555 зл ношење Паотизгеске спо,ме-
кине 1941 "изгубио сам, и оглпшаа »м је неваже-
ћом. — Бабић Мирко потпоручник, Земун. 

450 1-1 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ број 9ЅЅ4 изгубљен је и 

огла-шгвам i al н©важећим. — Грандић М. Мили-
воје, Колашин. 476 1-1« 

„ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ" бр. 7362 изгубљен децем-
бра месеца 1947 подине у 3eM<yiHyb оглашшам не-
важећим. — Олејко Владимир, потпоручник, Пен-
чева. 

K 472 1-1 
„ОРДЕН БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА И РЕДА број 

6544 изгубио с;,м и оглашавам па« неважећим. — 
Мирковић Радован,, M'ajotp ЈА, Нови Осц. 

K 443 1-1 
ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА бр, 34038 из-

губио c'-'M и оглашавам га неважећим. — Владја« Т-
ПЈанић, Церовљани 420 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 27414 и ОРДЕН ЗАСЛУГЕ 
ЗА НАРОД III РЕДА бр. 19281 изгубио сам и огла-
шавам их неважећим — Саво Ђ. Самарџић, Београд 

422 1-1 
УВЕРЕЊЕ ОРДЕНА ПАРТИЗАНСКИ ЗВЕЗДЕ lu 

РЕДА изгубио сам и o гл a ша в м га неважећим. — 
Сретен Ђенадија, потпуксвник, Ниш K 441 i-1 
ЛЕГИТИМАЦИИ бр. 2207 за ношење Партизане ке 

споменице 1941 изгубио сам и огл'"п№ам неваже-
ћом — БОЈ ић Драгомира Милисов, Београд 

451 1-1 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 47094 изгубио сам и 

оглашавам неважећим — Драго Ковачевић, поруч-
ник, Београд. 452 1-1 

КЊИЖИЦУ бр. 6444 за ношење П ог из ане ке споме-
нице 1941. и Партиза1нску споменицу 1941 бр. 79С9 
изгуби лп о-м, и оглашавам за неважеће. — Чадев-
ска A. Љиљана. Скопље. 

453 M 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ број 12402 изгубио сам и ог-

лашавам га неважећим — Шћепсновил Зарија, ма-
јда, 'Београд. 454 1-1 

ПАРТИЗАНСКУ ЗВЕЗДУ III РЕДА бр. 15272 изгубио 
сам и оглашавам је неважећом — Ратић Светозар, 
поручник. Београд Бр 455 l- l 

КЊИЖИЦУ Оп 52b гк ношење Партизане ке спомени-
це 1941 изгубио сам и оги:HIP"вам за нева-.кећу — 
Аћим Ита/шодић, Београд 456 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА бр. 6509 из-
губио сам и оглгшсгоам за неважећи. — Игњатић 
3. Драгутин ст. водник, Будисави — Ж<абаљ 

457 1-1 
МЕДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам и оглашавам 

за нев^жећу — Hir шет ић Драгутин, Бу дисева — 
Ж а д љ. 468 1-1 

П АРТИЗ АНС КУ СПОМЕНИЦУ 1941 бр*. 10323 изгубио 
сам и оглашавам неважећом. — Стево Радул«: ц, ка-
петан, Панчево. 459 1-1 

ПОТВРДЕ ЗА П А Р Т И З А Н О В ЗВЕЗДУ III РЕДА, 
бп. 3283, ОРДЕНА БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА U 
РЕДА бр. 9743, ОРДЕНА ЗА ХРАБРОСТ бр. 19*3') 
— изгубио сам и оглпшавм за неважеће. — Мл-
лић Томислав, капетан, Карловац. 

46.0 1-1 
ПАРТИЗАЏСКУ СПОМЕНИЦУ 1941 с п а ш е н у v .Слу-

жбеном листу ФНРЈ" бр. 55/43, број ог,лео? 319, као 
изгубљену пронашла сам. — M:ip Судар Бежанија 

462 I-I 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 72392 изгубио сам и оглед-

от гз ам неважећим — Риста Божић, заставник Бео-
лрг,д 463 1-1, 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 49857 изгубио сам и ог-
лашавам неважећим. — Матијевић Никола, потпо-
ручник, Загреб • K 481 1-1 

УВЕРЕЊА ОД ОДЛИКОВАЊА: Ордена за храброст 
• б;ро.ј 36627, Орденом братства и јединства 6*^oi 

2368 и Ордени заслуге з>а> народ број 10945. изгу-
био сам и оглашавам за неважеће — Мандић Бр?н-

, 4 ко, потпоручник, Загреб 461 I-1' 
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ЗБИРКА ЗАКОНА 
Ф И Н А Н С И Ј О ПЛАНИРАЊЕ ДРЖАВНИХ ТРГО-

ВАЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 
— свеска трећа — 

Финансиско планирање државних трговачких 
M упстителских предузећа са уредбом о трошковима 
•Н осталим привредним прописима, свим прописаним 
о#р>а>сцимја y упутствима за вођење рачунов(одетеа 
ш и ш ло је y издању „Службеног листа ФНРЈ". 
Редакцију ове књиге дало је Министарство финан-
сија ФНРЈ. 

Књига je изишла y латиници и ћирилици. Цена 
46 денара 

ЗБИРКА ПРОПИСА О ЈУГОСЛАВЕНСКОЈ АРМИЈИ 
Збирка прописа о Југославенској армији — 

друго допуњено и прерађено издање — изишла j,e 
као свеска бр. 51 „Зонска зг«к^на ФНРЈ" y редакцији 
„Службеног лио га ФНРЈ". 

Сиа књига садрж»: све законске и све друге 
прописе о воднеј обавези, и попуни оружане силе 
сиоком и превозним средствима, о служби y ЈА, о 
додељивгњу помоћи породицама чији се, храниоци 
налазе y ЈА, " демобилизација орденима и медан 
лама. о војним и пијним лисциплшским судовима 
и !в>о:ном тужиоштву. Ов "ко приређен:« књига прет-
ста<зља неопходни приручник siq све војне Јединице, 
органа и установе и неродне одбере. 

Књига је за сада изишла v латиници, y при-
преми* је .и издање ћирилицом. Цена 30 динара. 

НОРМЕ НАЈВЕЋЕ ДОЗЗОЈБ-.НЕ ПОТРОШЊЕ 
ПОГОНСКОГ МАТЕРИЈАЛ \ - ГОТИКА И МАЗИВА 

- ЗА АУТОМОБИЛЕ 
У изд-њу „Службеног листа ФНРЈ" изишле су 

y пречишћеном издању Норме највеће дозвољене 
потрошње погонског материјала — горива и мазива 
— за аутомобиле. 

Овим су унесене све норме m • § категорије 
аутомобила и моторцикл\ за све радиоиичке по-
требе к,*о и ^примери прорачуна одобрене потро-
шње и, најзад, упутства за испитивање стварне по-
трошње. 

ОПШТИ ЗАКОН О НАРОДНИМ ОДБОРИМА 
Редакцлјз „Службеног листа ФНРЈ" располаже 

још са извесним бро.евим примерака Општег закона 
о народним одборима y ћирилици и лснимити. • 

Цена 10 динара 

РЕГИСТАР ПО МАТЕРИЈИ ЗА 1947 ГОДИНУ 
Регистар по материји свих прописа објавл^ених 

y току 1947 године v „Службеном листу ФНРЈ" изи-
шао je из. ш.ампе Цена 30 динара. 

ПРОПИСИ О НОФОМ НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА 
И О ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА 

Прописи о новом начину снабдевања и о везаним 
ценама, изашли су из штампе као свеска бр. 6 Збир-
ка прописа ИЈ области пр-икреде. 

У овој књизи сређени су логичним редом сви 
досада издат« прописи из обезбеђеног снабдевања, 
снабдевања y пасивним и о п у с т о ш е н а крајевима, ку-
повини и продрли по везаним ценама. 

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

Књига је прво изишла на српском, а затим ће 
«зићи и иа осталим народним језицима. 

4Ј*на је 40. динара» 

КОНТНИ ПЛАН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈИ АУТОМО« 
БИЛСКОГ САОБРАЋАЈА 

Изишао је в з штампе Основни распоред конт* 
(кол,тни план) s a експлоатацију аутомобвдског С40* 
браћајо са упутствима ш његову практичну примену, 

Цена 20.— динара. 

ПРИВРЕМЕНА ТАРИФА МАНИПУЛАТИВНИХ 
УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА ЛУКА И ЈАВНИХ 

СКЛАДИШТА 
Изишла је из штампе y издању „Службеној 

листа ФИР )" Привремена тарифа манипулативен* 
услуга предузећа лука и јавних складишта. 

Цена 15.— динара. 

ЗАКОН О ПОРЕЗИМА СА ОСТАЛИМ ПОРЕСКИМ 
ПРОПИСИМА И Т А Р * # 0 * 1 ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

ПРОвЗШОДА 
— Tpehe издање — 

Закон о порезима са осталим пореским пр-опи« 
сима и пречишћеним текстом Тарифе пореза на про» 
мет производа изишао јр y трећем'допуњеном и пре« 
рађеном издању ка 0 списка бр 1 „Збирке прописа 
из области финансија" ,,Службеног листа ФНРЈ" 

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

Књига »е изишла y ла-пимипи има 168 страна ве-
ликог формата, цена 60— диларз 

ЗАКОН О АГРАРНОЈ PF^OPMH И КОЛОНИЗА-
ЦИ !И 

— Друго прерађено издање — 
Закон о а г р а р и о Ј реформи и колонизацији изи-

шао је y другом прерађеном и допуњнеом издању 
као свеска број 11 „Збирке .закона ФНРЈ" Приредио 
Слободан Неш шић Књига је подељена v два дел!а. 
Први-део садржи све савезне прописе о а н т о н и ј ре-
форми и колонизација Закон о аграрној реформ™ и 
колонизацији дат је y пречишћеном тексту и обја-
шњењима уз сваки члан У циљу лакшег сналажења 
y материји о аграрној реформи и колонизација уз 
сваки члан савезног закона указано је на везу са 
републичким законима о аграрној реформи и коло-
низацији У другом делу сакупљени су сви републи-
чки прописи о аграрној реформи и колонизација Нај 
ова ј начин књига п р е т с т а в а зборник нашег ново!} 
законода»вства о аграрној реформи и колонизација 

Књига има ЗОО страна ћирилице; цена 42.— ди« 
нара. 

ЗАКОН О ТАКСАМА 
— ЧеIерто допуњено издање — 

Закон о таксама са коментаром изишао је y чет-
вртом допуњеном издању y редакцији „Служб^ноА 
листа ФНРЈ" као свеска број 2 „Збирке прописа етз 
области финансија'1. Ово ново издање садржи све 
измене и допуне које су y таксено1 материји до-
несене до априла 1948 године. 

Цена 17.— динаре. 

ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ ДРЖАВНИХ 
ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

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

Ф р а н с и с к о планирање државних привредних пре-
дузећа y 1948 години са упутствима и објашњењима 
и овим обрасцима за састављање годишњих, полу-
годишњих, тромесечни« привредних планова. Књига! 
је изишла y ћир илити и латиници. 

Дежа 40.— динара* 
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шина на сепар-ацијама, разред интима и флотација-
ма. Припремање р ©агената y ф дотаћи јама. Мерење 
на вагама до 2000 кгр. Узимање проба' из в а г о н е ^ 
радона, тешила и депоа y е шарани jaiMia и флотаад-
Јаада. Рад на развођењу јаловине y флотација Рад 
1У етопонакој л^ордочзрији, ф дотацији и сепарацији. 
Приучен^ рат иа сушењу угља, руде и глине. При-
учен« рад код дробљења и млевења угља». Ману-
елни рад y брик етници. 

V група 

Помолио стручно копачки рад. Помоћно стручни 
ршјд иа истражном бушењу са гарнитура^ капаци-
тета До ЗОО м дубине. Помоћно стручни рад на скре-
перима. Сигнализирање н>а извозним окнима без 
превоза људ*. Утовар и истовар дугачке грађе, 
шима, цеви и сл. које се товаре на и испод корпи 
Руковање БИШОВ им а од 11—30 КС. Укоп чарање 
корпи на станицама жичара. Руковање ла мл ар ама 
»ДОрбиташх лампи до 400 ком. Пуњење, одржавање 
и к о н з о л а акуодумаггорских лампи. Руковање пум-
пама од 50—100 КС. Руковање главним е вози иц амо 
(кочење). Помоћно стручни рад ша багерима сем 
парних. Рад на одржавању бушачких ч е ш ћ а и 
буш а лица ада радили ниту. Руковање плак ами цама, та^ 
ложницама, рео лав е рима, и др 0'билицама y сепарат 
ци јама. Руковање локомотивдаа до 20 тома тежине 
сем парне. Стручни рад на полагању и одржавању 
колосека испод 760 мм. на радилишту. Пуњење аку-
мулатора. Руковање ^реперима , механичким лопа-
т к а , електричном превозним колицима и сл. Струч-
ни рад y магацинима са познавањем материјала. Ру-
ковање загушњивачима и филтерима» y флотацијама. 
Мерење на вагама преко 2000 кгр. Стручни рад фи-
гуранам Уситњавање блокова пнеуматичким чеки-
ћима. Помоћно стручни рад y ремизама и усмери-
вачким станицама. Рад на оштрењу и грађењу бур-
гија мек античким путем. Помоћни стручни флотер-
ски рад. Копчање корпи код ваздушних и жичаних 
железница1. Рад на сушењу угља и смоле y бри-
кашицШа. Руковање главним вентилаторим»з 

VI група 

Стручно копачки рад. Стручно бушачки рад. 
Стручни рад на истражном бушењу са гарнитурама 
капацитета до ЗОО м. дубине. Помоћно стручни рад 
на истражном бушењу са гарнитуром капацитета 
ЗОО—600 м дубине. Руковање експлозивите погон-
ским моторима код истражног бушења. Сигнализи-
рање на извозним окнима са превозом људи. Руко-
вање, компресооимч о-' 100—200 КС. Руковање пум-
пама преко 100 КС. Руков/ање лЕшгарама сигурно-
ш и х лампи (бензинских и акумулаторских) до 200 
ком. Помоћни стручни рад на парном багеру (каши-
кару Руковање ло ко мотивом.'з» преко 20 тона тежине 
с!ем парних. Кројење Јамске грађе механичким путем 
3iai специјалну подграду. 

Руковање извозним стројем до 50 КС. без вожње 
људи. Руковање лампарама са рударским кчрбид-
ским лампама преко 400 лампи. Отпрема возова на 
чворовима индустриских п р у т (маневриста). Руко-
вање булдожерима и ваљцима Помоћно стручни рад 
на латумању. Стручни флотерски рад. Обрушавање 
и окуцавање радних места. Руковање погонским 
стројем жичара. Стручни рад на одржавању жичаре. 
Камење бургија. Руковање црпкама за муљ и кисе-
лине. Руковање приручним магацином са вођењем 
картотеке. Прегледање кола (вагона) код механизо-
ваног превоза. Руковање главном свозницом преко 
ЗОО м дужине. Специјално ручно пребирање живине 
руде са познавањем процента садржаја метала. 

" VII група 
Самостално стручно копачки рад. Самостално 

стручни бушачки рад. Самостално стручни рад на 
истражном бушењу са гарнитурама капацитета до 
ЗОО м дубине.' Стручни рад на истражном бушењу 
са гарнитурама капацитета од 300—600 м дубине. 
Помоћно стручни рад на истражном бушењу са гар-
нитурама капацитета преко 600 м дубине. Руковање 
компресорима преко 200 КС. Минерски рад y каме-
нсломима. Руковање багерима са кашиком до 2 м3 

Руковање парним л о к о м о т и в а ^ . Руковање извозним 
стројем до 150 КС. са вожњом људи Стручни рад 
на изради и оржавању ветрених преграда Руковање 
полу стабилним и стабилним парним машинама сем 
извозних до 250 КС. Самостално стручно лагум^ње. 
Самостално стручни флотерски рад. Специјалне 
оправке на одржавању жичаре Одржавање апарата 
на станицама з-ai о н д а ш њ е . Руковање лампар ама си-
г у р н о с н у лампи (бензинских и акумалатпреких) пре-
ко 200 ком. 

VIII групи 
Специјално стручни копачки рад. LÏ.W:.-i рад 

на истражном бушењу сз гарни-турама капацитета 
пр-еко 600 м. Руковање истражним радовима са јед-
ном гарнитуром капацитета 300—600 м дубине y све 
три смене. Руковање истражним радовима са више 
бушаћих гарнитура капацитета до ЗОО м дубине. Ру-
ковање извозним стројем од -150—700 КС са прево-
зом људи. Руковање багерима са кашиком BèhoM 
од 2 м8. Руковање стабилним парним стројевима о-
сим извозних од 250^-1000 КС, Руковање парним ло* 
комотивима на индустриски*! колосецима јавног ка-
рактера. Самостално стручно лкгумање са руко<з«аг 
њем приручним магацином експлозива. Специ i a « o 
стручни флотерски рад. 

IX група 
Руковање извозним стројем npeho 7U0 КС. Руко-

вање парним стројем преко 1000 КС. Самостално 
стручни рад на истражном бушењу оз» шрнитур1?ма 
капацитета преко 600 м дубине. Руковање истраж-
ним радовима е * више гордон тура капацитет? гтр>ехо 
ЗОО м дубине 

3. — Експлоатациона бушења и експлоатација нафте 
и земног илина 

I група 
Помоћни радови Y ЗЛАТНОЈ служби Помоћни ра-

дови код ексилоатације. Помоћни радови н,а чишће-
њу и испирању тубинга. Помоћни радови код експло-
атација плина и пуњење боца плином. Помоћни ра-
дови код бригаде зз монт леу цевовода. 

II група 
Радови y алатној служби — помоћни : :ичари. 

Радови на утовару и истовару вртаћих шипки, за-
штитних цеви, клипних шипки и -сирове нафте y же-
лезничке цистерне на главном складишту. Помоћни 
рад код уграђивања дубинских пумпи, ту бинг а, код 
чишћења сонди од муља, песка и парафина«, код мон-
таже експлоатациони« торњева и подизање двоао-
жац^. Чишћење и подмазивање набоја и спајање за-
штитних цеви и вртаћих шипки. Завртев ање и од-
вртав':Ње в р у ћ и х шипки, и прављење исплаке код 
екстоатационих бушења. Радови на чишћењу уљо-
вода крацером од парафина и муља. Чишћење наф-
тних резервоара. Радови на полагању и спајању це-
вовода. Редови на одржавању чистоће (и исправно-
с т ^ и подмазивању вртаћег алата и постројења код 
експлоа-тационог бушења. Чување и евиденција на 
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сабирним станицама нафте и испуштање воде из ре-
зервоара сирове нафте под надзором! Манипулација 
код к ашиков ања. 

III група 

Послуга дубинских пумпи и мотора иа експло-
атацији. Чување и евиденција на сабирним станица-
ма- за нафту и за сегсараторима за план, и испуштање 
воде из резервоара сирове нафте. Радови на монта-
жи казаљки за дубинске пумпе и радови на поди-
зању двоношца. Радови - на монтажи и демонтажи 
експлоатациоиих торњева, дрвених и жсљезних. Ру-
ковање мотором и манипулација на водоцрпним ста-
ницама. Радови на завртавању, одвртавању, спушта-
њу и вађењу тубинга и клипних шипки за дубинске 
(пумпе. Радови на чишћењу сонди. Манипулација и 
чување плинских сонди. Манипулација кашиковањем 
и клипом при чишћењу сонди. Утовар и истовар ма-
шинских постројења за бушача гарнитуре. Помоћни 
рад код парних котлова испод 10 АТМ. Помоћни ра-
дови код експлоат:пионог бушења. 

IV група 

В.ђење и уметање клинова за вртаће шипке, од-
вртавање и завртавање вртаћих шипки код експло-
атационог бушења. Стручни род на' ложењу парних 
котлова са притиском испод 10 АТМ и нестручни 
рад код парних котлова изнад 10 АТМ. Руковање 
експлозивким мотором и дизалицом код кашико-
вања, клиповања, спуштања и вађења тубинга. По-
моћни радови на уграђивању и цементирању зашти-
тних цеви код експлоатационог бушења. 

V група 

Рад на прихватању и додавању вртаћих шипки 
и заштитних цеви на горњем подишту код експло-
атацион ог бушења. Руковање експлозивна! мотором 
и дизалицом код освај:ња сонди и инструмент а ци ја. 
Руковање радном групом на експлоатацији нафте и 
плина. Руковање кашиков.-њем нафте или воде на 
једној смени. Руковање експлозивна! мотором и ди-
залицом код кашикопањз. клнпсвања, спупмг.њ^ и 
вађења т.\ бинга с^ пећчм ИСКУСТВОМ РГ aomi РЛ род-
ио зив ању Crown бт ока. Радови н"1 п о с т и з а њ у г. па-
рата за језгровЈње. нађсњ? језгрз из anapaia, на 
скупљању и спремању jr:-ip? ког експлоатационог 
бушења. 

VI група 

Руковлив помпом за исплаку, контрола над 
испл.ком и помагање буш. чу па буш аћ им редовима 
код сксплоатационог бушења. Радови на монтажи и 
демонтажи торња и постројења бунгћих гарнитура, 
на уграђивању и цементни: њу заштитних неви код 
екоплоотпционог бушења. Радови на монтери а л ! * 
д-рд главе на зводну колону и екпг'оитпцио;л io-
лону и радови на постављању ерупциомог уређаја. 
Руковање радовима на експлоатацији тг.фтс д\бин-
скпм пумпама, гаслифтом, аир-лифгом к чи:; к.рза-
њем, клипов:2њем, и ерупцијом па једној смени Ру-
ковање. експлозивним погонским моторима код екс-
плоатациониот бушења. З а р и в а њ е цепс! кол мон-
таже цевовода г уређаја за цемент аци !у. 

VII група 

Самостално руковање експлоатаци ји земног 
Плиш са- већем искуством. Руковање радовима eia 

експлоатацији нафте дубинским пумпама, гас-лиф-
том, аир-лифтсм, кашиковић ем, клипов^њем и еруп-
Ц11јом на једној смени еа већим искуством. На/и'>Р 
над постављањем мешалице за цемент, прикључака» 
за воду, цементног млека и морлаке код експло-
атационог бушења са великим пречником. Самостал-
но руковање са монтажом казаљки, уграђивањем ду-
бинских пумпи, монтажом експлоатационих торњева 
и експлоатацијо*! нафте на једној смени. Руковање 
радовима y златној служби са већим искуством. 
Специјални рад код заваривања длета1 и круна. Над-
зор над више парних котлова код експлоатационог 
бушења са великим пречником. Надзор над радови-
ма више експлозивних мотора 'или парних машина 
за .експлоатационо бушење. Руковање радовима на 
бушењу y једној смени код експлоатационо? бу-
шења. 

VIII група 

Руковање монтажом и демонтажом торња и по-
стројења бушаћих гарнитура, код експлоатационо? 
бушења. Самостално руковање монтажом стандард 
глава на уводну експлоатациону колону и монтажом 
ерупционог крста. Самостално руковање радовима 
на једној смени код експлоатационо? бушења. 

IX група 

Руковање радовима на једној бушаћој гарнитури 
код експлоатационо? бушења y све три смене. Само-
стално руковање радовима на експлоатацији нафте, 
инструментацијама и уграђивањем дубинских пумпи 
и тубинга. Надзор над упумпавањем цементног мле-
ка и исплака при цементацији. 

За помоћне послове код експлоатационо? буше-
ња и експлоатацији нафте и земног плина који нису 
наведени y претходном ставу под 3 в"жи распоред 
и плате категорије спољних послова. 

Члан 2 

У ло тики 1,01:11 посао y рударству није предвиђен 
овим правилником, руководилац предузећа по прет-
ходио прибавл-.еном мишљењу г п у л к г л п е о р ш г г а -
цијс распореди!^ и • нагалено п о с о v ону iрут v y 
коју су расточе! лпи i;>u:y ciajcp одгаји посл ош:» и 
одлуку о томе д о с ^ и ! ^ надлежном мипиа гротлу, 
које ће y случају сагласности поднети предлог Ми-
нистарству рударства ФНРЈ за нп кн адио распоређи-
вање односног посла. 

Чтан 3 

Овај правилник ступа на споту даном објављи-
вању v ».Службеном л и н у Фсдсративне Народне Ре-

публике Југос т:вије ' \ 

- II бр. 10575 
31 август - 1948 године 

Београд 
Министар рударства,. 

Бане Андрејев, с. р. 
Министар тешке индустрије, 

Франц Лескошек, с. р. 
Сагласан, 

Министар рада>. 
Љубчо Арсов, е. p. 
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684. 
• 

На основу чл. 2 и 16 Опште уредбе о комите-
тима Владе ФНРЈ, y сагласност® са Оретседником 
Владе ФНРЈ, Комитет за школе и науку Владе 
'ФНРЈ прописује 

П Р А В И Л Н И К 

О НАСТАВИ НА ПРИРОДНО-М АТЕ M АТИЧКИМ 
ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА ФНРЈ 

Член Г 

На природно-математичким факултетима универ-
ѕитета y Федератианој Народној Републици Ју посла-
вши установљавају се следећи отсећи, групе (струке) 
и уже струке: 

Ред. 
бр. Отсек 

Група 
(струка) 

Уж-а струка 

1 Мат ем)агичко(- 1) математика S а) 
б) 

математика 
фИЗИЧКИ 

S а) 
б) механика 

2) физика а) физика 
б) теориска 

физика 
3) астрономија астрономија 
4) геофиз/гка* -ai) геофизика 

.6) метеороло-
гија 

13 Хемиски 1) хемија а) анорганска 
хемија 

б) органска 
хемија 

в) биохемија 
2) физичка физичка хе-

хемија мија 
ЦЗ Биолошки биологија а) ботаника 

б) зоологија 
в) физиологија 

JV Геолошки 1) екологија а) геологија 
б) палеонтоло-

гија 
2) минералогија а) минералогија 

са петр ©гра- б) петрогр^фигја 
фијом 

петрогр^фигја 

(V Географски географија а) физичка 

б) 
географија 

б) антропогео 

в) 
графија 

в) регионална 
географија 

сагласности са Комитетом за школе и науку Владе 
ФНРЈ. 

Члан 5 
Нови наставни планови важе и за студенте упи-

сане y школској 1947/48 година. 

Члан 6 
За студенте које не обухвате нови наставни пла-

нови факултет ће -израдити, према својим приликама1, 
прелазне наставне планове 

Чл:н 7 

Овај правилник ступа на снагу даном објављен 
вања y „Службеном' листу Федеративне Н а р о д а 
Републике Југославie". 

IV бр. 7454 
10 септембра! 1948 године 

'Београд 
За Претседник Комитета 
за школе и неуку Владе ФНРЈ, 

Претседник Комитета 
за културу <4 уметност Владе ФНРЈ, 

^Владислав Рибникар, с. р. 
Секретар Комитета за школе и 

науку Владе ФНРЈ. 
Иво Фрол, с, р. 

Сагласан, 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбргне, 
Маршал Југослвије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

Члан 2 
• Природно-математички факултет, y сагласности 

Оа комитетом вал научне установе, универзитет и еи-, 
соке школе, односно са министарство** просвете на-
родне републике и са Комитетом за школе и науку 
Владе ФНРЈ отварав наведене отсеке, групе (струке) 
в уже странке према својим могућност има. 

Члан 3 

Студије на првгродно-математичким факултети^ 
трају четири голине. 

Дипломски истат полаже се из уже струке. 

Члан 4 

Наставне планове « програме npoirffccyje комитет 

f % научне установе, универзитет и в М Г ' школе од-; 
оска Министарство просвете народне републике £ 

6 8 5 . 

На основу чл. 20 Уредбе о додељивању помоћи 
породицама чији се храниоци налазе на- отслужењу 
сталног кадра y Југословена^' армији, Комитет за 
социјално старање при Влади ФНРЈ прописује 

У П У Т С Т В О 

О ИЗМЕНИ ТАЧ, 25 УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
УРЕДБЕ О ДОДЕЉИВАЊУ ПОМОЋИ ПОРОДИ-
ЦАМА ЧИЈИ СЕ ХРАНИОЦИ НАЛАЗЕ НА ОТСЛУ-
Ж Е Н А СТАЛНОГ КАДРА У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

АРМИЈИ 

1) Тачка 25 Упутства за спровођење Уредбе о 
додељивању помоћи породицама1 чији се хранио ци 
налазе на отслуж-ењу сталног кадра» y Југословенској 
»грмијб* („Службени лист ФНРЈ" бр. 19/47), мења се 
тако да хтваси: 

„Породица- лица које се налази на војној вежби 
има- право на .новчану помоћ ако и с п у к а а услове 
из уредбе ет ако лице од коса доводи np'aiBo »ai по-
моћ не прама своје месечне принадлежности, под 
условом да« је то једини хранилац породице/' 

2) Ово упутство ступа! на снагу дадем објављи-
вање y „Службеном листу ФедерafftBtoe Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 5699 
5 августа 1948 године 

Београд 

К о т а т * стадоше 

е. p. 
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"686. 
На ошову члана 16 Основне уредбе а стати-

стичкој струци издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА У ЗВАЊИМА ПО-
МОЋНИ СТАТИСТИЧКИ МАНИПУЛАНТ И СТА-
ТИСТИЧКИ МАНИПУЛАНТ И О УВОЂЕЊУ НОВОГ 
ЗВАЊА ВИШИ СТАТИСТИЧКИ МАНИПУЛАНТ И 
ВИШИ СТАТИСТИЧАР У СТАТИСТИЧКОЈ СТРУЦИ 

1. — У члану 2 Основне уредбе о статистичкој 
струци, под А., за звање „Помоћни ^статистички ма-
нипулант" (Ред. бр. 1) одређује се y трећој колони 
следећа стручна спрема потребна за вршење овог 
звања: 

„Нижа средња .или нижа средња) стручна школа". 
2. — У члану 2 исте уредбе, под А., да зваше 

„Статистички шнипушант" (Ред. бр. 2) основни по-
слови овог звања мењају се и гласе: 

„Обављање статисшчко-техничких послава {ве-
ћег обима, техничких послова механичког рачунања, 
умножавања, сортирања и улично y већем обиму, 
графичког приказивања". 

За ово звање y трећој колони одређује се сле-
дећа стручна опрема: 

Потребна пракса y звању помоћног статистич-
ко г ма и ип,ул анта, успех y раду и завршени нИж« 
статистички курс". 

3. — После звања „Статистички манипулант'* 
уводи се y члану 2 ове уредбе, под А., ново авансе 
„Виши! статистички манипулант" за које се одрђеују 
ови основни послови и стручна спрема: 

Ред, 
бр. З в а њ е Основни послови звања Стручна спрема потребна 

за вршење ав-ањ® 

3. Виши статистички 
манипулант 

Вођење стат-истичко-техничких као и других 
сличних послова, самостално вршење технич-
ких послова y механизацегји статистичке обра-
де, графичком п р и з и в а њ у , статистичкој ра-
чунској служби и другим сличним пословима. 

Потребна пракса као и успех 
y раду y звшњу статистичкој 
и а кипу л анта. 

4. — У члану 2, под Б., после звања „Статистичар" уводи се ново зв>ање „Виш&г статистичар'4, 
.за које се одређују ови основни послови и стручна1 опрема: 

Ред. 
бр. а њ е Основни послови звања Стручна спрема потребна 

за вршење здања ' 

3. Виши статистичар Састављање организационен схема и нацрта 
статистичких радова свих облика за више сек-
торе статистичких послова, као и вођење ста-
тегстичке службе y мањим организационим 
јединицама 

Потребна пракса, као и успех 
У раду У звању статистичара. 

5. — Ова наредба ступа на снагу даном об.а зљив-ања y „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије" 

IV Бр. 7437 
10 септембра 1348 године 

Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

6 8 7 . 

На основу члзда 1 Уредбе о допуни Основне 
уредбе о п рик а длежно стамат* савезних државних 
службеника, иг предлог Претседник Комитита за 
законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ОСНОВНИХ ПЛАТА ЗА НОВО-
У ВЕ ДЕ НА ЗВАЊА „ВИШИ СТАТИСТИЧКИ МАНИ-
ПУЛАНТ" И „ВИШИ СТАТИСТИЧАР" У СТАТИС-

ТИЧКОЈ СТРУЦИ 

1. — За звања „«виши статистички манипулант" и 
„виши статистичар", која су уведена Наредбом о 
изменама« и допунама- y звањима помоћни статистич-
b" утндагулант и статистички манипулант и о увође-
њу новог звања виши статистички манипулант и 
виши статистичар y статистичкој струци („Службени 

лист ФНРЈ" бр. 80) одређују се основне плате y овим 
месечним .износима: 

Виши статистички манипулант 3.700 — 4.000 
динара 

Виши статистичар 4.500 — 5.200 динара 
2. — Ова наредба ступа на снагу даном објав-

љиван^ y „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

IV бр. 7436 
10 септембра 1948 године 

Београд 
Претседник Владе 'ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југо славије 

Јосип Броз-Тито, е. К, 
Претседник 

Комитета за закон од ats ство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с р . 
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688. 
На основу члана 17 Основне уредбе о статисти-

чкој струци Комитет за законодавство и изградњу 
народне власти? Владе ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О РАСПОРЕДУ ЗВАЊА СТАТИСТИЧКЕ СТРУКЕ У 

ВРСТЕ 

1. — Звања из члана 2 Основне уредбе о статис-
тичкој струци за службенике ове струке y свим са-
везним организациони јединицама раопоређују се: 

У прву врсту: виши статистички саветник, ста-
тистичка саветник и виши статистик — економист; 

У ДРУГУ врсту* стзтистик — економист и виши 
статистичар, 

y трећу врсту: млађ« статистик — економист, 
млађи статистичар, статистичар и виши статистички 
манипулант: 

y четврту врсту: статистички манипулант и по-
моћни статистички манипулант. 

2. — У смислу члана 12 Закона о^државним служ-
беницима, нг предлог надлежног члана Владе ФНРЈ, 
претседник а комитета односно комисија Владе и Ге-
нералног секретара ВЈ1аде ФНРЈ, може се посебним 
решењем устгновљлватг ДРУКЧИЈИ распоред звпњз 
ове струке за поједине савезне организационе једи-
нице. 

3. — Ова наредба ступа н.а снагу даном објав-
љ»ив:ња y „Службеном листу Федеративне Нпр ода е 
Републике Југославије'\ кога дана престаје важити 
Нар е дб: о распореду звања статистичке струке y 
врсте К Бр'. 2932 од % октобра 1947 године (^Служ-
бени лист ФНРЈ" бр. 85/47). 

К. Бр. 1806 
4 септембра 1948 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за законодавство ет изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 

6 8 9 . 

На основу члана 4 Основне уредбе о грађењу 
(•.Службени лист ФНРЈ'4 бр. 46/48) издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О ОБАВЕЗНОМ ЗАКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА ЗА 

ИЗГРАДЊУ ЦЕЛОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОБЈЕКТА 

• 1) Уш В'ор за извођење целог инвестиционог об-
јекта без обзира на врсту и тип објекта, закључиоа-
ће се .обавезно код. свих објеката за кппиталну из-
градњу и објеката- за друштвени стандард. 

2) Изузетно од тачке- 1 ове наредбе, уговор за 
извођење цват«? инвестиционе!? објекта не »нора се 
•аш> учити; већ. се закључити посебни уговори: 

а) ако поједини грађевински објекти истог -ин-
вестиционог објекта чине Т2(кв̂ у засебну целину, 
OBiasto. за себе односио један без другог могу служити 
својој садови «г намени утврђеној програмом инвести-
ционе изградње; 

6Ј ако -се - швестициони офјешг састав & из више 
врста грађев ине ки х: објеката моје наводе разна гра-
ђевински предузећа; 

е) амо по .наредби надлежне планске комисије 
идејни пројекат није израђен за цео инвестициони 
објекат. 

3) Ова наредба ступа на снагу даном објављжа-
ња y „Службеном листу Федеративне Народне Реч 
публике Југослвије". 

Бр. 15155 
• 28 августа. 1948 године 

Београд 
Министар грађевини«, 
Влада Зечевић, с. р. 

6 9 0 . 

На основу члана б Основне уредбе о гр:ђењу 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 46/48) издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О УНОШЕЊУ РОКОВА ГРАЂЕЊА ПОЈЕДИНИХ 
ФАЗА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОБЈЕКТА У УГОВОР О 

ГРАЂЕЊУ 

1) За све инвестиционе (објекте за капиталну из-
градњу и објекте за* друштвени стандард чије ће 
грађење трајати дуже од шест месеци, поред ознан 
чења датума почетка и свршетка целог инвестици-
оног објекта, мора се y уговор о грађењу унети да-
тум почетка и свршетка св; ког грађевинског'објекта 
и датум почетка и довршења појединих фаси ин-
вестиционог односно грађевинског објекта, одређе-
ном .'По крупним показ тељима утрошка радне снаге 
ег материјала ('посебно издање Издавачког предузе-
ћа Министарства грађевина ФНРЈ). 

2) Датум почетка и д ^вршења мора се y уговору 
о грађењу унети нарочито за следеће фазе: 

а) све припремне (радове уколико нису заврше::« 
пре закључења уговора; 

б) све грађевинске радове, посебно за земљане 
родове, зидарше радове (по могућности за сваки 
спрат) подривачке градове (цео кров) а.вучине родо-
ве, усек мост, тунел; 

в) све занатске радове; 
г) св« 1*неталлтерске радове. 
3) У циљу одређивања! рокова за извођење по-

јединих фаза инвестиционог односно грађевинско! 
објекта, инвеститор је дужан да извршиоцу радова 
најкасније десет д"«а пре закључења уговора о 
грађењу стави на расположен^ «податке о редосле-
ду коришћења грађевинских објеката или њихових 
делова односно да одреди приоритет радова. 

4) Сви уговори закључени пре доношења ове на-
редбе морају се y погледу рокова саобразити њеним 
преписима v року од шездесет дана по ступању на-
редбе иа снагу. 

5) Пропис тачке 4 неће се применити на инве-
стиционе објекте који ће бити потпуно довршени У 
току 1948 ритаве. 

6) Ови наредба студа на снагу даном објављи-
вање y „Службеном лафету Федерална не Народне Ре-
публике Југославија. 

м. г. бр. инда-
28 августа 1948 године 

Београд 
М^ришеиаѕизшо грађе здаФ», 

Влада Зечеви!*, р . 
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На основу чл. 21 Уредбе о откупу житарица у 
економској 1948'49 години издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРЕСТАНКУ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА О ПРО-

ДАЈИ (КОНТРАХИРАЊА) КУКУРУЗА # 

1) Закључивања уговора о продаји кукуруза 
унапред (контрахирање), у смислу чл. 4 Уредбе о 
откупу житарица у економској 1948/49 години, — 
престаје да се врши закључно са даном 10 октобра 
1948 године. 

2) Ова наредба ступа на снагу одм:х. 
\ 

Бр. 16621 
14 септембра 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

Министзрство финансија ФНРЈ, по извршеном 
ср вњењу са изворним текстом, установило је да се 
у тексту Упутства о уплати1 разлика! насталих пови-
шењем цена робе у тргогини че детаљ, објављеном 
у .Службеном листу ФНРЈ" бп. 77 од 8 септембра 
1948 године, и с т и р к а ниже наведена грешка, те 
да је след.ћу 

И С П Р А В К У 

УПУТСТВА О НАПЛАТИ РАЗЛИКА НАСТАЛИХ 
ПОВИШЕЊЕМ ЦЕНА РОБЕ У ТРГОВИНИ 

НА ДЕТАЉ 
Псѓследњз реченица т°ч 4 треба ла гласи: ,,Ми-

нистарство финансија н а р и ч е републике вратиће 
одобрено решење дотичном и веренику за финан-
сије, који ће га евидентира™ и предати предузећу 
да га ово са свотом налогом иа "бр?сцу бр. 153' до-
стави ка извршење седишту Народне банке ФНРЈ 
код којега се соди његов текући р"чун." 

К. бр. 3ИПО48. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 10 септембра 1948 године. 

Р Е Ш Е Н А 
За н челника Наставног одељења Комитета за за-

плићу народног здравља Владе ФНРЈ (постављена је, 
решењем Претседник Владе ФНРЈ бр. 2313, на пред-
лог Председника Комитета за заштиту народног здра-
вља, Ш 1,«ић др Вера, лекар — службеник Комитета 
за заштиту народног здравља Вл-зде ФНРЈ. 

За секретара Комитета за школе и науку Владе 
ФНРЈ, постеље.!-? је, решењем В тале ФНРЈ бр. 2458 
на предлог Претседник Владе ФНРЈ, Томпа Акип а 
просветни инспектор Комитета з>з ш::оле и науку 
Блате ФНРЈ. 

За начелника Правног одељења Министарства по-
морства ФНРЈ, постављен је, решењем Министра по-
морства ФНРЈ бр. 8671, у сагласности са Пр ете едни -
ком В лг де ФНРЈ, Новаковић Бранко, претседник 
Окружног суда у Задру. 

За и' м.Нинка Претседник а Комитета за кинемато* 
графију Вл^д* ФНРЈ за оперативни сектор .постављен 
је, решењем Претседника Комитета за кинемат©гра-

фију Владе ФНРЈ бр. 773, у сагласности са Претсед--
ником Владе ФНРЈ, Петрић Јакша, с е^ . - гар Комитета 
за кинеметопрлфпју 

За начелника Одељења- за извршење плана Мини-
старства пошта ФНРЈ постављен је, решењем Мини-
стра поште бр. 4753, у сагласности са Претседнико,м 
Владе ФНРЈ, инк. Адам Аугуст, д и р е к т о р ирекцше 
телеграфа и телефона Ријека Министарства пошта 
ФНРЈ. 

За начелника Међународно*1 п. т. т. одељења Ми-
нистарства пошта ФНРЈ постављен је, решењем Ми-
нистер пзшт- ФНРЈ бр. 4710, у сагласности са Прет-
седником Владе ФНРЈ. Лалић Ј. Милан, инспектор 
Министарства пошта ФНРЈ. 

3>з начелник • Орг а н изац - ин стр укторског оде-
љења Министарства пошта ^ Н Р Ј постављен Је, ре-
шењем Министра лоштз ФНРЈ бп. 4711, ,у сагласности 
са По етсе динком Владе-ФНРЈ, Кусовац Милутин, на-
челник кон трилинг одељења Министарства пошта 
ФНРЈ. 

За в. д начелника Управе за узгој пту мл и шум-
ске мелио'оачиЈе постављен је решењем Министра шу-
марства ФНРЈ бр. 349, у сагласности са Ш е т е е-пн иком 
Владе ФНРЈ. инж. Дерета Богдан, шумарски инспек-
тор Министарства шумарства ФНРЈ. 

За директора Бироа за унапређење експлоатадИ1е 
Ман »старс" еа пешт? ФНРЈ постављен је, решењем 
Министри пошт? Ф11Р Т бо. 4705, у сагласности с з 
Пр.етсе данком Владе ФНРЈ, Лукић Божидар, дирек-
тор Дирекције трттогтл,афа и телефона Београд Мини-
старству пошта ФНРЈ. 

За директора Дирекције телеграфа и телефона 
Београд Министарства , пошта ФНРЈ, постављен је, 
решењем Министра пошт° ФНРЈ бо. 4705. у саглас-
ности са Пре техником Владе ФНРЈ. Лепосавић Р. 
Спасоје, у ц р т а н а Г е л с к о г телефона Београд Мини-
старства пошта ФНРЈ. % 

За директор? дирекције п^шта Сарзјево Мини-
старства пошт1 ФНРЈ постављен је решењем Мини-
стра потита ФНРЈ бр. 4755, V саг лисног т сз Претсед-
ник ом Влг.де ФНРЈ. То^ић Б^чнко, директор Диоек-
ц.ије телета ф . и телефона Сарајево Министарства 
пошта ФНРЈ. 

За дипектчрз Дирекции тел агпчфа и телефона 
Сарајево Министарства пошта ФНРЈ постављен Је, 
решењем Министра пошта ФНРЈ. у сагласности са 
Претседником Владе ФНРЈ, Ћу ћи лов ић Милорад, ди-
ректор Дирекције т^^граф-з и телефона Цетиње Ми-
нистарства пешт* ФНРЈ 

За директора« Плача Генералне р е к ц и ј е т. т. 
Министарства пошт* ФНРЈ постављен је, решењем 
Министра поти (а ФНРЈ 4755, V сагласности са 
П р е т с е д н и к ^ Вчате ФНРЈ Банковић Михаило, пла-
нер Р КОНОМИСТ Министарства пошта ФНРЈ. 

За ком ел ци Јалног директора Генералне диоекпи-
је пошта Министарства пешт? ФНРЈ П'>:т'вљен је, 
решењем Министра пошта ФНРЈ бп. 4755 у е тг да-
си ости са Претседником Владе ФНРЈ Р?шковић Ни-
ко л»з, ревизиони оргш Министарства 'пзшт.а1 ФНРЈ. 

о л д и к о в г с 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Фе^еоативне Народне 
Републике Југославије 

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

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

народ у току народноослободилачке борбе одликују: 
ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 

ст. водник Калопер Светозара Милан. 
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ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст, водници: Боснић Андрије Миле, Божић Божа 

гАлек£а, Ћук Том»а Ђуро, Дунатов Силвестра Јосип, 
.Фик^т. Драгутина Златко, Филиповић Рада Саво, 
Фрка Николе Артур, Хаџић Јусуфа Асим, Ковачевић 
Марка. Младен, Кумозец Петра Милан, Локас Дунка 
Јоза, М а в а р а Јована Стојан, Маљковић Николе 
богдан-, Мисолонги Мзрка Миле, Мркеља Илије Љ у -
бо, Новосел Мије Мато, Павлековић Милана Лео-
полд, Подимец Стевана« Живко, Радић Марка Анте, 
Радовановић Кузмана Илсгја, Реља Анте Мате, Родић 
Јанка Анкицз), Саин Јерка Анте Сладић Петра. Сти-
гле, Сударевић Николе Ђуро, Сурла Проке Никола, 

-Шкаљ&ц Саве Игњатије, Веледе-р Осмога Алија, Ви-
шњић Ђуре Никола, Барић Тома Марко и Брковић 
Петра Ристо; 

водници: Бурнзц Ивана М:»те, Чабрић Јооа Пе-
тар, Доброта Вује Милен, Дотлић Илије Младен, 
Гојковић Јефте Вукајло, Кричковић Божа Раде, Кри-
лима П~вла Мијо, Линић. Маријана Станко, Мађерић 
Мате Иван, Малтеж Ника Јаков, Маринковић Сто-
ј ш а Милан, Мароф Сл .ема' Ст «ко, Мудроњ-а. Марка 
Никола, Ж>нић Ђуре Ранчо, Новаковић Томе Павао, 
Пановић Јуре Иван, Павковић Мана» Стеван, Пеја-
ковић Мила Перо. По1ур.вић Во'ина Богдан, Прву-
ловић Станимира Р?нђ"л, Радић Марка Анте, Р"«дс-
сављсвић ' М г дена Спанко, Рихтаршић Франца Вин-
ко, Рим:« Стевана Душан, Саин Јерка Анте, Савић 
"Душта Сгсо, Стопа Николе Бранко, Субота Мирка 
Бошко, Супе Петр:- Симе, Шерг-ћ Јосипа Анте Томас 
Ивана Тихомир и Тсрб^.рина Мчрмз Ремен; 

мл. водници. Анкета Николе Владо, Андреић 
Николе Ђорђе. Б~лац Обрада Петао, Чеичић Викто-
ра« Венцеслев, Ђод:н Мчрка Ивас, Ђукић Ђуре Ми-
одраг, Јеличић Николе Мато, К~мозец Л^зе Лазо, 
Лучић Мате Филип, Лупи Динка Љубо, Милашин« 
*;ић Јосипа Мгрко, Мод-оинић Андрије Милицу Ра-
ис ов Шиме Бо-тсо, Сушањ Алберти Миливој, Тсмен-
к-^вић Петр0- Фрањо, Тркуља- Мака Бранко и Веин 
Радоша Даница; 

десетар Стошић Јуре Фоањо; 
борци: -Боошић Итнан"« Фоањо, Ненадић Мгллзна 

Мане, PoMian Ив^на Петар и Вуковић Фрање Фрањо; 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
ст. водници: Дракуловић Јоца Др аге мип, Ба-

сташкћ Милоша Марија, baye Мате Звонко, Богда-
нић Божа Вјекослав, Боснић Андрије Миле, Бублић 
Фрење Фрањо, Чоловић Милана Бранко, Ћук Тема 
Ђуро, Дивјак Стојана Вајо, Дунгггов Мартина Роко,' 
Ђукић Петр: Илија, Ешкињз Шиме Звонко, Х г п г к 
Стјепана Стјепан, Или ;е.н:ц Мије Тинка, Којић Мате 
Кузман, Лет уш Ивсгта К1-рел, Локас Лупка Јо?о, 
Лукић Јова Милан, М~навео»а- Јована Стојан, Мали 
Антена Ст-не, Маљковић Николе Богдан, Микетек 
Ф Убијана Мијо, Милић Миле, Миоковић Мг лоша 
Илија-, Мудрога М:рка Николу Пинтар И.мбое Ив~н, 
Прица Драгутина Олга, Радаковић Ђуре Сока, Ро-
де-: ћ Јзелка Анкина, С:"ин Ј*рка Анте, Секулић Крсте 
Сее сој е, С ер ић Јосипа Анте, Стојеко?ић Димитрија 
Петар, Шепо Илије Лука, Шкундрић Николе Драги-
ца!, Шоштарић Јулијуса Фоагт^о, Штрб"ц Илије Урош, 
Штрбо Паје Петар, Ж/Ггић Илије П «јо и Жилић Јо-
ва вз Милка-; 

водници: Барић Тома Марко, Бегић Филипа 
Шиме, Бр гла Петра Анте, Црњак Јосе Лука-, Цвије-
тковић Либерана Иво, Гојковић Јефта Вукајло, 
Гргурић Дрета Драго, Гвојг-гћ Матије Перо, Хаџић 
Јусуфа, Асим, Јаковић Михајла Ђуро, Југ Валентина» 
Бранко, Кларић Грге Динко, Ков:чевић Вчскрраја 
Милан, Кувзд Срете Милица', Лин»тћ Маријана Стан-
ко, Ловрић Филипа Пачцко, Љубановић Кузме Ми-
ховил, М и р ч и ћ Ђуре Божо,^ Матак Анте Никола^ 
Мехасвгћ Ахмеда Едхем, МилутиноЕић Драгољуба! 

Михајло, Мркеља Илије Љубо, М>нић Ђуре Ранко, 
Никчевић Драге Радимир, Николић Жике Милан, 
Ниамц Ив-ана Марко, Но-аак Ђуре Даринка«, Павић 
Ђуре Сазо, Поцупа Исе Вукола, Пророковић Божа» 
Јосип, Ранђеловић Стевана Љубомир, Разов Симе 
Божо, Сокнић Лазара« Митар, Спасић Радосава Сто-
јан, Стаменковић Стојана Милутин, Стегњаић Ду-
шана Стеван, Торбар ина Марка Ром-Чн, Босић Божи-
дара Живомир, В ице бан Мије Јосип и Вукшић Саво 
Тодор; 

мл. водници: Ацкета Николе Владо, Андреиќ 
Николе Ђорђе, Антић Благоја Милка, Браим Мије 
Мате, Бркић Велимира. Милан, Вуљев»:-гћ Имана Јо-
рип, Бурсаћ Петра Стеван, Царевић Стевана Стана, 
Пенчић Виктора Вјечесл-^в, Цветковић Живојина-
Александар, Чупић М.?ла. Иван, Чирић Јована Гаври-
ло, Дурут Стјепана Шиме, Ђорђевић Луке Милоје, 
Франк Ивана Божо, Гостовић Стојана Езица«, Грге-
тић Стјепана Адрија, Гу ЗЕН ца. Николе Душан, Хо-
сни Грге СтЈЕТЕН, Хусар Мије Иван, Хв ГУТ. С т е ф к а 
Ал Сен, Илић Петра Станислав, Јанеш Томислава 
Антон, Јовановић Миливоја Жизаи, Катанец Јосип"! 
Драгутин, Коњевић Раде Јенко, Косановић Илије 
Маре«, Крчмар Николе Мирко, Кукоћ Максима Бл хк, 
Лазаревић Драгомира. Петар, Лежаксв Лазара Саро, 
Лучић М(ате Филип, Максимовић Гаврила Живко, 
М~рић Милана Стојка«, Маринков С^ме Добрило, 
Матић Недељка- Миодраг, Миливојевић Александра 
Димитрије, Милковић Владислава Живојин, Нађ 
Ђуре Еуген, Нинковић Љубимир^ Недељко, Новко-
вић Васе Станко, Павасевић Обо-3да Марко, П з в л о 
гић Грује Милорад, Павловић Петр-а- Милован, Пе-
тојевић Петра Пајо, Пајаца Анте Анто, Поповић Ја-
гоша Вељко, Првуловић Б о с и о в Стојан, Раши« Сти-
цана Франц, Рељић Саве Андоија, Ристић Николе 
Милен, Рњак Ђуре Божо, Родић Јанка Дара-, Рогоз-
ница Томе Томислав, С^НГУЛИ .̂ Иве СТРИКО, Сарић, 
Јуре Никола, Симић Теодора Невенка!, Стаменовић 
Николе Антанас, Стефановић Нензда Ту томилка, 
Стојаковић Влајка Милован, Шкрбић Крсте Душан, 
Тичек М и х а л а Јосипа, Тодић Живојина Р?дивсје, 
Тоа:ковић СТОЈ ЗНА! Светозар, Тркуља Мана Бр нко, 
Вујанић Лазер-а- Марко и Дукановић Светозарз Не-
дељко; ' 

десетари: Стошић Јуре Станко и Томић Илије 
Раде; 

б^рци: Борчић Ипиацз Фрањо, Бушчг ћ Нико ге 
Алекса, Нукрсв Јере Мрије«, Мазар М т г ш Дино, 
Ненадић Милана Мане и Марић Ивана Стипан. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Божић Боже Алекса, Фикет Драгу* 

т ш а Златко, Лчлић Рчда Љубомир, Мишић Воји-
слава- Бранислав, Николић Чедомира Никола, Неве-
сел Мије Мато, Радовеновић Кузмана Илиј.% Роји 
Ивана 1Мирко, Сударевић Николе Ђуро, Сурла Про-
ке Никола, Сужњевић Стевана Игњатије и Шего 
ИлиЈе Лука'; 

водници: Ајр:дино?ић Сефера Мурат, Бс ричев ић' 
Шиме Јосо, Благојевић Тихомира Душан, Беб ћ 
Јуре Јсзо, Будан Мила Д «не, Црњак Јосе Лука-, Ча-
лић Милану Дмитар. Дамјановић Божа" Давид, Де-
мировић' Амита Амед, Филиповић Милована Мили« 
воје, Гумпељ МатиЈе Цирил, Главашки Богдана До-
бривој, Гроздановиќ Тоде ро Обрад, Грубишић Ca.ze 
Витомир, Гвој&гћ Матије Перо, Илић Милорада Ра-
досав, Јаснић Стојала Васо, Јоцић Милована- Мило-
сав, Кенћељ Стјепана Јосип, Кнежевић Стевана Ра-
де, Костантиновић Недељка. Ђорђе, Костањевац 
Степана Марко-, Костић Радивоја Михаило, Коваче-
вић Грге Иван, Крсманоиић Живорада Живан, Ли-
ловец Јакава Бернад, Марић Вука Јован, Маринко-
вић Стојана Милан, Маркош Севе Никола, Митровић 
Милорада Милан, Младеновић Спасе Александар, 
Мукиќ Ђуре Ранко, Нинчев-ић Марка Анте, Оливе« 
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рић Дмитра Лазар, Павић Милосава Милан, Паповић 
Милоша' Славко, Погурен:ћ Војина Богдан, Предо-
лац Ратка Велибор, Рихраршић Франца Винко, Ри-
стић Анђелка Але кс знд ар, Ркман Стевана Душан, 
Рогозница. Аугустина Бруно, Росић Николе Петер, 
Станковић Милутина Витомир, Стојановић Тихоми-
ра Радомир, Стојковић Милана Аранђел, Севчић 
Фердинанда Емил, Шар ин ић Пашка, Марко, Т у р о -
вић Ивана Иван, В е с е л и н о в ^ Ш к о л е Бата, Вујковић 
Саве Коста, Вученик Мије Стјепан, Вукмановић Сре-
тена Раде, Зечевић Марка Петар и Зрнић Нике ле 
Симо; 

мл. водници: Антић Радоја Љубомир, Аврамовић 
Петка Милан, Балиновић Живорада Радован, Бан-
ковић Христивоје Радомир, Битух Мирка Бранко, 
Бобовец Иглама Ђуро, Богдановић Милана Слобо-
дан, Браим Мије Мато, Бранковић Милисава Чедо-
мир, Бурсаћ Стевана- Петар, Цанадановић Петра Ни-
кола, Цекић Петра Борисав, Цотр»а Игњатија Славко, 
Цветковић Спасоја Станко, Цветковић Миливоја- Би-
лги, Чимбур Васе Ђорђе, Кенедановић Петра Нико-
ла. Ћосо Р?да. Крсто, Ћук Илије Душан, Дамњаио-
Егћ Петта Пантелија, Декић Сафита Бгкир, Дражић 
Илије Никица, Дукић Новака Милутин, Ђерекар»ац 
Миломира Предраг Ђекић Милоша Пгтар, Ђорђе-
вић Алексе Тото/цг , Ђорђевић Велимира Влајко, 
Ђерић Алексе Војислав, Ђурковић Светислава Ми-
лан, Ђуровић Милосава Радоман, Фер кула- Николе 
Петар, Г : ; ић Влајка Чедомир, Гашлп-ар Јанеза Вендел, 
Гавриловић Бр ги кс Саво, Гласојевић Марка Петер, 
Главоњић Тиоса-вг Михајло, Глумац Мила Ђуро,' Го-
л уб ол ић Радомира' Благоје, Грчић Алекс* Никола, 
Хорват Мије Павле, Ивковић Милаима -{ѕОр :воје, 
Илић Александро Раде, Јаковац Матије Бранко, Ја-
козовић Станке Петар, Јанићијевић Драгослава Љу-
бинко, Јаноши Мариела Лајош, Ј:њ»лћ Милана Вла-
димир, Јекић Мн ловена. Реља, Јелица Мије Јово, Јо-
вановић Лагао Александар. Јовановић Мојсило Ми-
ла, Јова,НОЕ« h Благоја Милун, Јовановић - Стевана 
Мирко, Јововић Среће Миодраг, Камерић Вглента 
Никола, Катанец Јосипа Драгутин, Кнежевић Свето-
мира Војислав, Корошец Јожефа Винко, Кос Петра 
Бранко, Котч Стјепана Тзаи!а., Ковачевић Бошка 
Драган, Крчмал Николе МИРКО, Крмпотић Николе 
Викне, Кукић Милије Адам, Лако Тома. Иван, Дежа>-
ков Лазара Саво. Луктцчћ О ^ њ е Стјепан, Махаза.ра 
Јована Стојан Мелек Вида Мијо, Мандић М-рка Ми-
дон, Манић Добросав4 Радомир, Марковић Ил* је 
Душан, Марковић Симе Владо, Ме-нчик Јосипа Јо-
сип, Мил .".шин чић Јосипа' Ми рк", Милетић Светолика 
Ђорђе, Милетић Борисава Миломир, Милићевић 
Алексгндра Милос-: ч, Миланковић Сав? Миодраг, 
Хранислав Милојевић, Милошевић Драгутина Милан, 
Милиновић Фрање Јанко, Милорадовић Александра 
Велибор, Милооављевић Радише Љубомир, Милоше-
вић Р а д и в о ј Бранилав . Миловановић Драгољуба 
Миодраг. Милутинов- ћ Панте Радован, Миша Ив н'а 
Јосип, Младеновић Ранка Јовицу МузлоЕСћ Ловрен-
ца Клауди, Накић Душама Чедомир, Нешовановић 
Недељка Слободан. Нико 'ић Крстомире Виден, Ни-
колић До'»ге Владимир, Никшић Мила Ивица, Нова-
кови! Цвете Живко. Новковић Васе Станко, Опачић 
Мчркз Мићо, Остојић Драгутина Војислав, П"в"ше-
гић Обрада Марко, Пауновић Светолика Владислав, 
Петковић Спасе борисав. Петојевић Петра Па.Јо, Пе-
тровић Милосава Душан, Пој Јована Михајло, Попо-
вић Живојин«. Миодраг, Постић Петра Живко, По-
тић Ђорђа Божидар, Протић Радована Веселин, Пу-
свић Клемент.*' Бранко, Радсгв-ојевић Илије Љубомир, 
Рздоваиовић Бранислава Будимир, Радовановић Пет-
ка Радомир, Ра«aie Милана Миле, Ракић Чедомира 
Милорад, Ранисављевић Јанка» Драго, Ранковић Јове 
Боривој, Вибар Милета Ђуро, Ромац Дује Урош, 
Сабо {Павла- Павле, Садиковић Бећира Дане, Сађак 
Јожефа Јожеф, Самарџић Јована Обрад, Савин Рада 

ИВАН, Сироки Антуна Иван, Сладић 1 Шека Петар-, 
Спасегћ Царе Љубомир, Станојевић Драгољуба Сто* 
јан, Стаменовић Душана Слободан, Станковић Стан* 
кра- Тихомир, Стевановић Војислава Будимир, Стефан 
новић Станоја Маријан, Стојановић Метлама Мило* 
сав, Стојановић Тодора Благоје, Су бан Фрање Бру-
но, Сушић Милоша Игњат, Ша^ић Мехмеда Станку 
Салипек Иван»а. Фрањо, Шкорић Рада Стево, ШтиГД 
Франца Франц, Тасић Михаила Војислав, Тодић Жи« 
воте Радован, Томац Ивана Ив.:н, Томовски Алексе 
Љубомир, Трајковић Станка Благоје, Трајковић Сто-
јана Светозар. Трепча Радула Николић, Турчиновић1 

Алије Мухарем, Узелац Стојана Милан, Веошец Дми-
т р а н и Славко, Војиновић Дмитра Јанко* Вујић Бла« 
димир а Душан, Вулићевић Илије Милорад, Загорац 
Исе Илија, Зарић Божидара Јов»ан, Зарић Велимира 
Радован, Зелић Јохана Леополд, Здерић Раде Анте, 
Здравковић Трифуна Чедомир, Живановић Милен-
тија Милутин и Живадиновић Танасија- Миодраг; 

д е с е т а р а Бритовски Јожефа Иван и Црнчевић 
Андрије Грга; 

борд«:' Бедак Ивана Франц, Благојевић Миливоја 
Бранко, Ђевић Стевана Драгић, Хојнић Јожефа Ан-
тон, Ресник Франца Иван, Ромац Ивана Петар, Сабо 
Јурија. Јожеф, Синко Ко"оманЗ' Иван, Вучетић Сто-
јана Стево, Вуковић Фрање Фр-сњо и Земљичанец 
Мартина Иван. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
ст. водници: Цеперковић Стојадина Миодраг, 

Др гс иц а Ђуре Михаило, Фикет Драгутина Златко, 
Јовић Милана Славко, Николић Крсте Миодраг и 
Новаковић Лазе Јово; 

водници: Ајрадииовић Сефера М\рат, Бебић. Ју-
ре Јово, Би јел инић Стевана Лука. Благојевић Тихо-
мира Душан, Богић Марка К^ста, Брчин Јерка» Вице, 
Цвијетковић Либерана Иво, Чалић Милана Дмитар, 
Чубрић Јоса Петар, Дамјановић К р с т и в о ј а Добри-
вој, Демировић Амит а Амит, Дедијер Јована Недељ-
ко, Ца.ја Анте Шиме, Грубишић Саве Витомир, Гру-
јић H едељка Милорад, X рамустек Ив: гл а Стјепан-
Ходак Андрије Јуре, Ива,нишлић Анте Никола, Кли-
нец Павла Изан, Кнежевић Милорада Миладин, Ко-
•стањевац Стјепана Марко, Костић Боривоја Мика-
ило, Копач Рудолфа Милош, Кресовић Танасија 
Марко, Лежала Трибуна Павло, Лукић Кристивоја Та-
сеније, Љубановић Кузме Миховил, Мађар ић Ивана 
Мато, Максимовић Божидара Момчило, Марчетић 
Илије Светозар, Маркош Саве Никола, Матешић Пе-
тра» Ј-^си" М. товић' Милована Никола, Меић Анте 
Срећко, Милосављевић Богдана Борисав, Миљевић 
Јове Обрад, Миљуш Петра. Јово, Музек Мирка« Јан-
ко, Нзранђић Милета Богдан, Нинчевић Марка Анте, 
Оливерић Марка Ђуро. Павловић Владимира Љубин-
ко, Пејаковић Мила Перо, Покрајац Петр'а -Ранко, 
Поповић Илије Раде. Пушкар Андрије Јосип, Радо-
вановић Живомира Љубинко, Рајков Родољуба Ђу-
ро, Рашковић Мила Марко, Ро-Гозница Аугустина 
Бруно, Росић Николе Петар, Спанић Радоовна Сто-
јан, Смолић Марка Иван, Сокнић Лазара Мигар-
Стојковчћ Милана Ап*пђел, Супе Петра Симе, То-
машић И.в>ана Јосип То-нковић Јанка Иван, Ватраљ 
Стевана Бранко, Веселиновић Николе Бата, Вучевић 
Мије Стјепан, Вујиновић Саве Коста., Здравковић 
Младена Петар, Зечевић Марка Петар и Зрнић Ни*" 
коле Симо; 

мл. водим:и: Андрејевић Чедомира Витомир, Ан-
дрочец Мате Ђуро, Анђел Стјепана Фрањо, Антони-
јевиќ Драгутина Радиша, Апро Андреша Лајош* 
Бајтаи Пал Иштван, Б е ш т и ћ Марјана' Роко, Б а к у т 
Александра» Стево, Варат Карла- Матија, Баричевић' 
Јосипа Славко, Бр апн Мије Мато, бранковић Мили-i 
сав»а. Чедомир, Бумбаров ић Ђорђа Драгутин, Цимеша 
Драгоја Спасо, Ц/инц Јожефа Јожеф, Ципот Марије 
Ив>ан, Цветковић Живојина. Александар, Цвијин Ни-
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коле Никола, Ћенедановић Петрв* Никола, Чибеј 
'Лонсета Јожа, Чосић Симе Јосо, Чубрић Јоса Петар, 
ћурчија Душана Недељко, Дамјановић Петра Панте-
л и ћ Декић Сафита Бак ир, Ђодан Марш Иван, Ђо-
кић Недељка) Љубомир, Ђорђевић Михаила Младен, 
Ђорђевић Трипка Стевча, Ђорђевић Велимира Влај-
«зо|» Ђорић Алексе Војислав., Ђурић Вој1ИСл1а1В1а Вла-
дислав, Допир ВоаДОна Петкр, Дух Стевана! Стеван, 
Дурут Стјепана.Шиме, Феркула Николе Петар, Гој-
ковић Славка Божидар, Гргурић Др ате Драго, Гро-
белник Фр аида Станко, Груба Виктора В»алербГје, 
Колка! Јаноша. Михаљ, Хорват Мартина Мартин, 
Хорват Михаела Михаљ, Илић Александру! Раде, 
Илић Петра Станислав, Јанковић Николе Алексан-
дар, Јаноши Мариела. Лајош, Јакововић Станка Пе-
тар, Јекић Милована Реља, Јојић Илије Јовица, Јо-
вановић Лазара Александар, Јовановић Благоја М/Г-
лун8 Јововић Срећ'3 Миодраг, Качаревић Петра Са-
во, Кашаш Јурија. Јури, Кларић Грге Динко, Кнеж 
Александра Петар, Комозец Лазе Лазо, Корхут Сте-
вана Дамјан, Кос Петра Бранко, Ковачевић Велимира 
Србислав, Крмпатић Антуна Винце,, Кукић Милије 
Адам, Кузм-ински Флоријана И з д ор, Кверх Јурија 
Јожеф,. Лајтм^н Мије Ђуро, Лалић Петр] Марко, 
Липовец Јакова Б,ериад, Лукшић Фрање Стјепан, 
Љубеновић Кузме Миховил, Мађар Јаноша. Јанош, 
Малте» Ника Јаков, Мандић Андрије Андрија, Ма-
рић Рада Милутин, М^рић Добросава Радомир, Ма-
ринковић Радосава Драгољуб, Марјановић Симе 
Бранко, Марјановић4 Миленка Милорад, Марковић 
Симе Владо, Мареш Јована Пав^о, Мартиних к Стје-
пана Алојз, Мартиновић Николе Недељко, Мартон 
Стјепана Стјепан, Мата« Анте Никола', Мате Андра-
ша Андраш, Мијатовић Божа Анте, Милинковић Са-
ве Миодраг, Милојевић Хранислав, Милооављевић 
Радише Љубомир, Милосављевић Миливоја Ранко, 
Милошевић Дг агу тин«?. Милан, Миљковић Владимира 
Живојин, Mi/, ига Ивана Јосип, Митић Момира Мило-
ван, Младеновић Ранка Јовица., Мохарић Андрије 
Фрањо, Мемец Франциска Јосип, Нешов а новић Не-
дељка Слободан, Никшић Мкла Ивица, Ним-ц Ивана 
Марко, Новаковић Цвете Живко, Обал Алојза Ма-
тија и Опачић Марка. Мићо* 

" мл. водници: Опалић Петре Мићо, Орчић Бела 
Heiaw, Ормгновић 'Будимира Сретен, Остојић Драгу-
тина Војислав, Пановић Јуре Иван, Павловић Јова-
на Михајило, Пејаковић Мила Перо, Ракас Милана 
Миле, Пејовић Милорада Јовић, Цветојевић Петра 
Пајо, Петровић Петра Растко, Петровић Раић ела 
Војислав, Половић Милоша Коста, Радивојев«^ Или-
ие Љубомир, Радмановић Мила Душан, Радовиновић 
Бранислава Будимир, Ретецки Павла П р а о , Рибар 
Милета Ђуро, Рн>ак Ђуре Божо, Роцник Јанеза la -
нез, Ром13|ц Ду је Урош, Русак Павла Август, Оа1ћак 
Јозефа Јозеф, Салма Шандора Антун, Самарџић Јо* 
в а ш Обрад, Сарић Јуре Никола, Савић Милана Са-
во. С*вић Драгутина Светител зв, С?вии Рада Иван, 
Сибиновић Косте Душан, Сикора- Петра Пандор, Си-
роки Антуна Ивтн, Скадрић Милојка Петар, Сладић 
Изета Петар, Смречњз-к Фрање Игњац, Спасић Ра-
доша» Милет, Станковић Ђорђа Александар, Станко-
вић Атанасија Благоје, Станковић Станка Ристо, 
Ст>з'ној.ковић Јефте Станоје, Стегић Анте Раде, Стег-
њаић Душана Стеван, Стефановић Станоја Марјан, 
СтеваШзић Војислава Будимир, Стевић Бт то ј-з Вито-
мир, Стојановић Милана Милосав, Стојановић Пе-
тра Живојин, Стојковић Љубисав а Светнел зв, Супић 
Милоша И^Њ,ГЈЦ) Св и лит ој Антена Антон, Шимун Ја-
ноша. Јанош, Шкофић Андрије Драго, Шкорић Сто-
јана Мил РИ, Шумечиик Јурија Иван, Тепшић Ђуре 
Никола, Тодић Животе Радован, Тсмачек Јела Ан-
iyn, Тсменковић Петра Фр^њо, Тр£јковк'ћ Стојана 
Светозар, Тркуља Петра Симо. Урбч: Л: ;оша Јосип, 
Узелац Стојан; Милан, Војводић Ђуре Милан, Ву-
чичевић Будимира Селимир, Вучковић Анте Марин-

ко, Вујатовић Саве Ђуро, Вукман Раде Лука, Вула-
новић Тома. Драго-, Зарић Велимира Радован, Зец 
Николе Милош, Живадинови^ Танасија Миодраг,-'Жи-
вановић Милентија Милутин и Живковић Милана 
Видоје; 

десетар«-: Вуга Миша Ј;нош, Ги дер Јожефа Ма-
тија, Марјановић Добросава Велимир, Петров П:нте 
Драго, Пло-х Викторија Стшмоц Баровић Ј а ш а " Јан-
ќ ) и Адамов Милана Радивоје; 

борци: Арапов Салка Исмет, Арвај Миаљ Ми-
хал», Благојевић Владе Милутин, Болха Грегора 
Иван, Цеф10 Хасана Оајфет, Цордас Јозефа Ивад, 
Ден Имет а, Цана, Ђуричек Андрије Андрија, Дофо 
Кол оман а Имре, Дренић Мухамеда Ахмет, Фуцкан 
Мата Мијо, Хорват Алојза Франц, Христовски Мар-
ка Вангел, Хрушев-ар Јозефа Алојз, Јанковић Ср-
ђана Д?|М1Јап, Каналаш Иштвана1 Иштван, Киш Миха-
ила Антун, Киш Антона Јанош,, Киждобраноски Јо-
вана Живко, Кнези Паје Петар, Коларић Јурајз Јо-
сип, Ковачевић Ђоке Стеван, Кр ампе Арсе Злато јен, 
Кристл Франца Мирко, Крстин Живе Дејан, Лутовац 
Вукадина Вук Мајсторовић Благоја Милорад, Маг 
тајић ТШце Светка, Мииуишшк Имре Андрија, Ми-
шчевић Мила 'Никола, Ново« Антуна Фрањо, Пејковић 
Арете .Милан, Пихлер Јоза Франц, Поповић Глиго-
р и ћ Војин, Радов ановић Милисава Сретен, Сибанц 
Франца Доминик, Сикирић Ибрахима Ахмед, Стан-
ков Миливоја Жива., Шталман Јосипа Александар, 
Такац Балинта Иштван, Такац Грге Јосип, Топаловић 
Драгића Петар, Тополница« Иштвана Иштван, Вадоц-
ки Александра Геза, Вебер Рудолфа Рудолф и Вој-
водић Мила Душан 

Бр. 653 
13 децембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративна Народне 

Републике* Југославија 
На основу члана 2 Закона о орденима и меда-

љама, © нп. предлог Врховног команданта ф у ж г н и х 
снг та ФНРЈ 

р е ш и о j e 
да се за показану храброст, умешност y коман-

довању, осведочени рад на остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 

народ y току народноослободилачке борбе, одли-
кују: 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
потпуно вн ицн: Радојичић Мирка Драгомир и 

Радовић Радоја Вукота; 
мајори: ДОБ е чар Карла Мирослав, Фрид Адол-

фа Златко. Матановић Миле Божо, Обрадовић Ђу-
ре Чедомир и Врачар Богдана Данило; 

капетани: Бацковић-Мирка Божидар, Бартуловић 
Дује Анте, Батричевић Боже Душан, Буљ Лазе Стан-
ко, Цар Јанка Никола*, Чулибрк Јована 0?во, Доше-
новић Јове Милош, Дробац Миле Душко, Инђић 
Павла Мирко, Калуђеровић Томе Вељко, Мајсто.ро-
вић Петр)а Душан, Милановић Тодора Лазар, Мило-
шевић Луке Новица, Мишчевић Душана Милан, Ом-
чикус Петра Бранко, Ракић Милоша Никола, Рокнић 
Дмитра Перо, Ступар Давида Дмитар и Штетић Сте-
в С г о . 

•поручници: Брчин Миле Андри:?,, Бркљач Мила-
на Раде, Катунарић Ивана Тончи, Малић Дане Лазо, 
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Милишић Н а м а Петар и Миловановић Ђуре Мило-
рад; N 

потпоручници: Форца Гавре Петар, Обрадовић 
Миле Душан, Вукојевић Мирка Божидар и Јовичић 
Тривуна Симо. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
мајори: Анић Боже Јурај , Чукић Секуле Владо, 

Докмановић Ђуре Милан, Инђић Марка Милан, Ја-
глица Пере Душан, Јовановски „Солунски" Тр ajка 
Коце, Карановић Боже Душан, Ковачевић Јована 
Душан, Лаковић Ива Милош, Мартиновић Илије Ве-
лимир, Метијешевић Петка Новак. Прица Филипа! 
Миле, Салатић Ристе Раде, Север Винка Вицко, Та>-
1дић Живка Јанко, Шерамет Мустафе Мехмед, Вуко-
лић Јурице Вј&рко, Жарковић Милоша Перо и Жив-
ковић Милана Трајко; 

капетани: Андрић Новице Чедомир, Балабан 
Илије Светозар, Биговић Саве Крсто, Брашанац Ри-
ете Вуле, Црномарковић Јове Бошко, Ћоровић Ја-
кова Војислав, Дсбо Мате Емил, Дамјановић ,Буке 
Томини, Дејановић Стојка Новица, Делић Марка 
Ђорђе, Добраковић Ника Михаили, Дптлић Петра 
Петар, Дреколић Данета Мене, Ђалић Спасоја Пет-
ко, Ђукић Петра Илија, Џинић Мустафе Мехмед-Ро-
сси, Фленђа. Ивана. Винко, Голубовић Томе Анто, 
Гвозденовић Давида Милан, Хаџисмајловић Муха-
меда Шућро, Илић Живка Драголуб, Ивановић Пе-
тра Ђуро, Јелачић Милана Славко Јововић Саве 
JoBiaH, Каљевић Блажа Милорад, Кецман Луке Урош, 
Кијац Јакова Ристо,, Кикић Николе Никола, Кнеже-
вић Миле Душан, Косовац Душана Дане, Котур Ми-
лана Петар, Ковачевић Александра Љубомир, Кри-
чковић Стојова Ђуро, Крњајић Михајла Мирко, Ку-
бур ић Стевана Јово, Лончар Илије Милош, Марко-
вић Радована Милош, Матијевић Божг Ђукзн, Ми-
хаиловић Радосава Вуко, Хинић Пере Владо, Мо-
њац Абдонз Сречко, ПУН тић Милоша Здравко, Пе-
кић Николе Никола, Прелевић Ђуре Илија, Радишић 
Милана Љубан, Секуловић Мг те Добривоје, Стери-
јовски Спиров Борис, Стојановић Николе Бошко, 
Стојановић Стојана Данило, Стојовић Саве Спасоје, 
Судар Јове Ђуре!), Шашић Јована Лазор, Томашевић 
Радулов Владислав, Видојевић Радоша Велимир, Ву-
чинић Мирка Вукшик, Бујановац Гојка Миле, Вуко-
вић Гојка Мирослав, Вулетић Маринка Светозар, Бу-
њак Јована Јово, Зец Илије Милш, Живковић Љу-
бомира Веселин и Жугић РЈ да ВОЈИ;, лав; 

поручници: Батгбг« Душана Милан, Бјел>ац Ми-
ле Милан, Бокан Н Л И Ј С Драго, Боле Фрање Алексан-
дар, Чутурило Луке Јоцо, Ћирић Петра Поро, Делић 
Јована Милан, Ђорђевић Александра Чедомир, Ђи-
впћ Александра Драгослзр, ГлуваЈнћ Николе Ђуро, 
Требо Мехмеда Ес-.д, Гвозденовски Атанасов Тодор, 
Ив^иоиић Лазе Богдан, Јовановић Блажа Радомир, 
Јовић Стојана Божо, Качар Слве Ђуро, Ксшиар Га-
вр i Јово, Кебчиј: Петре Живојин, Косић Г1етра Лзу-
бомнр, Кргић ац Томе Иван, Кранли Јожефа Биљем, 
Маљковић Томе Манојло, Мањготнћ Антона Д>ша«, 
Марјановић Вида Гојко, Мићановић Обрад? Момчи-
ло, Миодгаговић Јовина Властимир, Му/из ић Петра 
Никола, Му тић Радоја Васо На!) Стјепана Денеш, 
Недимовић Миле Раде, Никитовић Спасоје Рајко, 
Николић Жарка Радомир. Николић Илије Жарко, 
Павлетић Френца. Раде, Петровски Милано Гога, Лу-
кача Луке Миладин, Селић Милете Радомир, Сена-
тор Митра Светозар, Ступар Јована Јовица, Сушић 
(Двије Драго, Тиб-љас Фрање Бранко', Ткалчић Ивана, 
Албин. Томашевић Спасоја Милан, Томовић Јове 
Максо, Тр уд ић Живана Цвејо, Барбић Јоже Јоже, 
Војводић Ивиига: Мирко, Вујошевић Видака Божидар, 
Зејак Бунама Жико, Змијановић Крста Ђоко и Зо-
рић Јована Илија; 

потпоручници: Белић Итије Чедомир, Бјеловук 
Павла Душан, Благојевић Михаила Душан, Богда-

новић Габр-а Габре, Буразер 'Љубоја Драгоје, Кне-
жевић Николе Болео, Крајновић Богдана Урош, Мн-
лосављевић Мојсија .Славко» Краговић Ђуре Милан, 
Рајчевић Ђура Богдан, Растов-ац Ђуре М и м и , Ше-
вић Милије Милан, Трчковски Јордана Тодор и Ву-
ковић Душана Мирко; 

заета1в'кикЂо»новић Марка Љубица. 

ОРДЕНОМ П АРТИЗ АНС КЕ ЗВЕЗДЕ ПГ РЕДА: 
мајори: Чукић Андрије Михаило, Кљајић Станка 

Никола, Мраовић Мила Никола, Павковић Милан« 
Милорад и Зец Мирка Михајло; 

капетани: Ћоровић Јакова Војислав, Дотлић Ра-
де Никола, Ђаконовић Јова Стево, Ераковић Рада 
Мирко, Грбић Ђурађ,- Ивановић Алексија Милаин, Ка-
р а т и јевић Тодора Драго, Кецман Симе Јово, Кљајић 
Симе Јовсн, Коврлија Николе Никола, Мишћевић Јо-

ве Ђуро, Павлица Милана Драган, Панљанић Стојана 
Никола, Примозић Јанеза Стане, Рађеновић Паје 
Ђуро, Степановић Николе Душан, Стојаковић Душа-
на Весо, Угрица Душана Коста и Ждралић Миле 
Марко. 

цо ги ор учинци: Брдарић Танасије Милан, Ђука-
новић Петра Јово, Гаћеша Илије Ђуро, Газибара 
Васе Пашо, Кнежевић Аце Ђурађ и Трифуновић 
Миле Анђелко. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Поигра Милоша Љубиша; 
капетани: Дробац Миле ДУШКО, Голубовић Ми-

лана Стојан, Ибр-ахим-Пашић Мустафе Менсур, Ко-
врлија Николе Никола,МракоБЧИ'ћ Матије Ивец, Пе-
ровић Бранка Миро је и Шичић Винка Миленко; 

поручници: Алић Мустафе Тзсим, Баошић Ш т р а 
ВељкоЈ Басаровић Трипе Паво, Бољевић Јоветина 
Момчило, Црномарковић Луке Милан, Ћинара Мех-
меда Џевед, Човић Матије Драгољуб, Дивац Лесе 
Драгољуб, Добрашиновић Драгише Сретен, Џактла 
Петра Милан, Филиповић Јеремије Стеван, Гајић 
Стевана Јов.аи, Глодовић Ђол^ Бошко, Илић Душана 
Аксенти је, Иванић Ђуре Недељко, Јок-а Душана Ml i-
лап. Јововић Арсе Миталип, Јуришић Срде Бора', Ка-
урин Мирка Драгољуб, Кнежевић Радисава Бог;* 'н, 
Кнежевић Благоје Никола, Корошец Ло вр еиц, a А:к- i-з, 
Љубичић Марков Радослав, Мацановић Стевана 
Илија, Мар?ча Антин Тончи, % Манојловић Минула 
Ј о в ш , Марјановић Вида Гојко, 'Марушић Ђероснма 
Момчило, Ненадић Милована Милорад, Ног в 
Жарка Стојан, Обрадовић Обрада Милан, Орл' -ић 
Ловена Марко, Остојић Радомана Милорад, Парг.^о-
вић Ђуре Александар, Павковић Степана Миле, п а -
влетић Франца Раде, Петелин Антона Душан. Пе-
тровић Д\гшан.з Деја«, Петровић Стојана Сл:ч "о, 
Прстић Михаила Љубинко, Радић Јована Интела, 
Саннчачгин Јована Мир?. », Секулић Стевана Радомир, 
Сетгиновић Омера Смајил, Станковић Николе Б о и -
воје, Шеппћ Томе Милинко Видановић Данила Бра-
нислав и Вучинић Андрије Божидар; 

потпоручници: АНТУ ловић Иван-З Фрањо, Бе!, пр»-
беговић Ј\ се Хусеин. Будимир Анте Лзубомир. До-
муз Алексе Јевто, Фуртула Обрада Мирко, Г апшћ 
Душана Мирко, Јелић Милоша' Душан, Кљајић Лазе 
Душко, Марковић Раде Бошко, Матковић Томе Ни-
кола, Мазић-Радосављевић Милана Добрила, Осто-
јић Раде Радојка, Петковић 'Драгомира Петер, При-
јевић Петра Мирко, Рогуљ Пашке Роко, Смоловић 
Стевана Петар,, Соковић Јована Петар, Тасовац Не-
дељко Милош, Трогренчић Мирка Бранко, Влах Јо-
сипа Даворин, Влаховић Тодора Раде, В \ КОЈ СВ ић 
Mnlp'Kia Божидар и Жгањац Ђуре Перо; 

заставници: Благовски Александра Вјекослав, 
Боснић Пере Бошко, Будисевљевић Саве Раде, Цви-
јовић Марка Милош, Чворовић Тодора Владимир,-
Јеличић Миле Владимир, Јеличић Миле Славко, Јо-
вановић Стевчета Александар, Ковачевић Стевана Ми-
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лош, Кртинић Илије Ђуро, Леварски Михаила Ђуро, 
Максимовић Теодора Љубомир, Мудринић Алексе 
Милан, Пашагић Ивана Иванко, Перовић Јадима Ву-
ко, Перуничић Млађена Војислав, Сарић Лазара Бо-
жидар, Савић Војислава Милијан, Старчевић Стева-
на Бранко, Стојков Вељка Лука, Марчевић Симе 
'Ловен, Вучуревић Ђуре Обрад и Жлендер Мате 
фрањо. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетани: Бајрамовић Емина Енвер, Иванишевић 

Карла Анте, Николић Петр'а Душан, Тимотијевић Пе-
тра Витомир, Т о м а ш е в и ћ Фрање Јосип, Трајановски 
Лао&ра Трајан и Војводић Петра Бошко; 

поручници: Богојевски Христов Љубчо, Брајо-
вић Милована Лука,, Бу димчић Саве Миодраг, Бу-
гарски Јована Мито. Делић Новака Вукота, Ђокић 
Миленка Бранислав, Главинчевски Митрев ' Владимир, 
Глигорић Нинка Мирослав, Горенца, Ферхата Едхем, 
Грујић Богдана Милан, Гвозденовић Бранка Душан, 
Јањић Јане Никола,, Јовановић Божидара Миодраг, 
'Јовановић Димитрија« Живадин, Кандић Шимуна 
Стеван, Каурин Мирка Драгољуб, Кепчија Петра 
Живојин, Косић Петра Љубомир, Ковачевић Јове 
Драго, Кузменовски Кузмана Ђорђе, Ма'.ројевић Ми-
лије Обрен, Машић Илије Милан, Медојевић Мило-
вана Обрад, Педах Зулфии Исмет, Перуновић Ми-
тра Михајло, Предојевић Васе Бранко, Романовски 
Романа Никола, Станков Николе Никола-, Стефано-
вић Антанеска Радивоје, Смиљанић Милана Драго-
мир, Стојковски Ташков Васил. Шоштарић Мирка 
Јосип, Тодић Хусејинз СулеЈмен. Видановић Данила 
Бранислав, Вучинић Митра Јагош, З ја ј^ћ Нике Кр-
стан, Зорић Јована Илија, Зубац Лукин Јоже; Жа-
ловски Алексе Илија и Адић Николе Милан; 

потпоручници: Бунић Раде Гојко, Ђорђевић До-
бросава Стојан, Грбић Тоше Милан, Гверо Савин 
Јово, Ивановић Милош Радивоје Кнежевић Николе 
Божо, Којадиновић Обрена Полкз, Косовац Томе 
Миленко, Лугоња Јове Дејан, Марковић Спасе Сло-
бодан, Николић Бошка Саво, Николић Стевана Ни-
кога, Падала Матије Маринко, Пејовић Пеја Мили-
ввје^-Перовић Васе Стеван, Радоњић Ђуре Милорад, 
Рајчевић Ђуре Богдан, Ресуловић Алије Мустафа* 
PifBTtfiki. Саве Велимир, С п и р и д о н а Ми1ића Милан, 
Тодоровић Тадије Милорад, Тодоров Лазе Славко. 
Влаховић Тодоре Раде, Вукојевић Мирка Божидар и 
Вуковић Душана Мирко; 

заставници: Алексић Милосава Адам, Богдано-
вић Акеентија Миливоје, Бојовић Миленка Божидар, 
Брашшв Светозара Станислав, Светинчанин Кузмана 
Милорад,- Мирковић Павла Мирко, Дренковски Ја-
ково Трајче, Ђокрвић Петра Милош, Ђорђевић Со-
тира Петар, Ђурић Стојана Никога, Ђуровић Крста 
Всади, Пунић Ристе Благоје, Гаљановић Јанеза Шу-
крија, Ивановић Николе Иван, Јанкијевски Зерова 
Ристо, Јенић Момчиља Миливоје,, Јовановић Николе 
Лакић, Кртинић Илије Ђуро, Лакичевић Саве Иван, 
Максимовић Теодора Љубомир, Матић Драгутина 
Вадошв> Михајловић Јована Милутин', Николић Ми-
лије Радомир, Павловски Михајла Стојан, Пузигаћа 
Ђоке Ранко, Раденовић Симе Јован, Синобад Нико-
ле Тоде, Сотировски Гаврила Миле, Станковић Пе-
тра Мирослав, Стоиљковић Стојана Чедомир, Стоја-
новић Драгутина Веселин,, Шкорић. Миле Радомир, 
Шљиванчанин Душана Миљан- Телемџијсѕи Ђорђа 
Ристо, Веић Марка Петар, Вучић" Ристе Димитрије, 
Златковић Чедомира- Душан :.и Зулфи«ачгашиФгг- Х»21ф-
зиј» Исмет. 

МЕДАЉСШчЗА^ ХРАБРОСТ: 
заставник ^Вицшр Фердинанда Лео.. 

Бр. 664 
31* децембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М&ПеРунмчић, с. р. ДР И. Рибар, ,с. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Ф е д е р а л н е Народне 

Републике Југославије 

. На основу члан.з 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, 

о е ш и o l e 

Д1 се за показану храброст, осведочени рад на 
остварењу братства и јединства међу нашим наро-
дима, умешност y командовању и стечене заслуге 
ва нраод y току народнооелоб од ирачке борбе од-
ликују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
генерал лаута анти: Рукавица Јосипа Иван и 

Терзић Илије Велимир; 
генерал мајор Вујовић Блажа Ратко; 

. пуковник Влахов Густав; 
потпуковниоди: Ковачевић Оброка Милан, Маму-

ла Симе Богдан и Налетилић Јозе. Станко; 
мајор Цекић Вељка Ђуро. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКИ ЗВЕЗДЕ II РЕДА: 
пуковник Колунџић Јосипа Антун; 
по1Т!пукопници: Ђерић Мустафе Салим, Крстаић 

Новице Миро и Станојевић Видено Саво. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
по пту« сеници: Мамула Симе Богдан, Марушић 

Милована»- Милутин и Рашић Војислава Михајло; 
мајори: Бар ah Раде Дана), Ђорђевић Ђорђа 

Радмио, Глухак Мелхиора Миливој, Хаџић-Да мј ано-
кић Стјепана Јован и Лакић Богдана Иван; 

капетан Бор јанић Пакта Милан; 
поручници: Бабић Адам»з Душан, Тошић Косте 

Мирко и Вујачић-Лубурић Ристе Јово; 
заставници:. Иветић Мар;к.а Васо, Ступар Нико-

лин Мирко и Колман Франца Стане; 
Ромчевић Швлч Петар и Сердар Стојана Ште-' 

фица. 

ОРДЕНОМ-БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
потпужовници: Адамиќ Јосипа Аугуст и Вујчић 

Николе Љубомир; 
мајори: Чолаковић Рисие Ду пин. Домазет Раде 

Лазар, Дрљевић Радована Мил овен, Фридерик Х е р т 
д^р Давид, Јовановић Лука Вукадин Келеува Мило-
ша Михајло, Милановић Николе Р*зде, Мирковић 
Мирка- Бранко, Мирковић Јовице Јагош, Павичић 
Саве Божо, Срнец Антона Ђуро, Судар АНТОНИЈА 
Војин, Шантић Саве Сретен и Шиљеговић Симе 
Гојко; 

капетани: Алтарец лео-на Д-Р Алберт, Бор је тић 
Панта Милан. Диздаревић Хусеина- Заим, Драгић 
Стевана Ђуро, Физовић Расима Мухарем и Крсто-
вић Неше Живко; 

поручници: Мурти- Степена Стјепан, Кончар Ду-
шана Миливој, Радовић Милоша Јагош и Тодоровић1 

Ђуре Милан; 
по тло рудници: Арсенијевиќ Петра Војин, Вил ус 

Стевана Радојка и Зорић Петра Миладин. 

О Р Д Е Н О М П А Р Т И З А Н К Е З В Е З Д Е Ш Р Е Д А : 

мвфориг' ДррБевић* Радован«" Шшавш,^ Рвдо®«1| 
Радована. Болео, Шимић Марка Никола и CyéÔsïrik 
Ристе Никола; 

капетан! Симовски'. ИЈ®иј<еи Ћиро** 
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ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
по шум сениќ Дукљан М. Вукотић; 
капетани: Алп-артц Л е о ш д-р Алберт. Гечевски 

Михајла Илијас, Кален Рајмонда- Вилим, Лазаревски 
Николе Вандо, Милевски Николов Димче, Нестор ов-
ски Ставрев Аризан «и Средина Антова Станко; 

поручници: Ханџић Решид ов Мустафа, Јовано-
вић Обрена Илија, Кесић Пана Мирко и Радевић 
Вула Раде; 

потпор учинци: Бо-ixa Алберта Маријан. Данил 
вић Милована Ново, Џенкић Благоја Богдан, Кукић 
Ристе Саво Лазаревски Стојков Петар, Новаковић 
M ил! а Маринко и Ореч Анте Петар; 

по шумовите Станојевић Вид ула Casio, 
потпоручник«: Тртодпуж Франца Алојз и Вујо-

вић Гаврила Милан; 
заставници: Беле Винка Петар, Ћимић Мехмеда 

Осман, Ђукановић Пере "Бокан, Иветић Марка- Васо, 
Пантић Митра Милан, Вукотић Рајка Дргго и Вуко-
вић Рада Миле; 

Ђигатп Фрање Милен. Голић Светислава Марија, 
Терзић Милоша Мирко, Илић Алексе Владимир и 
Реис Алита Шакир 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И Г РЕДА: 
капетани: Пећанац Клице д-р Милан, Следила 

Антона Станко и Стојановић Милана Велимир4, 
поручник Стојковић Мирка Војин; 
потпору чикин: Лазаревски Стојков Петар, Попо-

вић Љубомира Павле и Томић Милана Ђуро; 
закдављи-ци: Димити ов ски Косте Димче, Јакшић 

Јуре Жељко, Леудар Емилијана Михајло, Петровић 
Радивоја Милан, Трајковић Владимира- Страшимир 
и Жугић Исак:« Миливоје; 

Ђи1га,ш Фрање Милан. Глух-ајић Михе Миленка, 
Јефтић Обрена Д s ница, Кубицз Стјепана Стјепан, 
Нећајдић Раде Миртан, Плавшић Максима« Стојан, 
Вујовић Маска Радован, Вукот»хћ Николе Брешко, 
Арсеновић Николе Ђорђе, Баји Мартина. Душан, Јо-
вић Стојана Пет гр, Кузманић Николе Бранко, Перу-
шић Валентина Валентин, Рајковић Милана Душан « 
Илић Алексе Владимир. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Јсн"риш Ст1е.пт-7Р Ив н, Кубипа Стјепана Стје-

пан; Љубичић С т ^ п Н п - " Мтв рић Павла« Мирко, 
Плавшић Максим Бедић Марка Петар и 
Фр?.њо CataïKa Еп^пеф. 

Бр. 672 
31 децембра 19^7 године 

Б:огр?дх 

Секретар, Претседник, 
М. Пгрунгч!:!-, с. р. др. И. Рибар, c P. 

На основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама« а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
раггивне Народне Републике Југославије 

р е ш и о Је 
да се за учвршћење братства и јединства међу 

нашим народима, као и за показану храброст одли-
кују: 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И 'ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
Абр-ам H Mapjo. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
мајор ЦахариЈа Л. Леополд; 
капетан Пекар Ј. Андреј; 
потпоручник Ферлуга А. Вектор; 
заставницигБезнавео А. Божо, Кркоч 'Ј. Рудолф, 

Хледе Ц. Цирил и Терчон Л. Лудвиг; 
Абрам Н. Марјо и Велишчек А. Алфонз. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
капетан- Пекар Ј. Андреј; 
заставник Чебокли Ј. Владимир; 
Пернат Ј. Јоже. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
потпоручник!: Маркучић А. Јожеф и Ферлуга ГА. 

Виктор; 
заставници: Везнав-ер А. Бажо, Војак И. Јосип 

Јеж А. Антон, Јенке Ј. Иван, Кркоч Ј. Рудолф, Хлед£ 
Ц. Цирил г Чебокли Ј. Владимир; 

ст. водници: Бла-скић А. Аугуст, Гржетић А'. 'Јо-
сип и Иванчић Ј. Иваг; 

Абрам Н. Мар}г\ Велнаичек А. Алфонз, Грижов 
К. Биљем Ггбрилелчић Ф. Франц, Гребло А. Алдо, 
Јерм^н И. Зорко, Јер ман А. Франц, Морган И. Иван 
Mopn Р. Албин, Смоковић Ј. Јосип. Умек А. Ангел» 
и Шкрљ М. Емил. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
поручник Субан А. Роман: 
(потпоручник Ри тиша М. Антон; -
заставници: Јеж Ј Анто**, Јенко Ј. Иван и Крв-

жманчић А. Јосип. 
ст. водници: Блашкић А. Аугуст и Брајко Ј. Јан-

ков; 
водници: БречевиК Ј. Иван. Крижманчић А. Зоро 

ет Миклавец М. Албин; 
мл. водници: Тул Ренато, Антончић А. Иван, Ба-

рич Е Едвард, Бришчкк А. Маријан. Бордон А. На-
дол, Бабић А. Цирил, Бридгчек Ј. Ив ги, Б у д а т А. 
АНТОН, Ватовец Л. Богомир, Ватовец В. Владимир, 
Главина Ф. Челестин, Горела Ф. Фр ".кц, Гулич И. 
Иван, Гомбаш К. Емил, Гуњач Р. Роман, Гуштин Ф. 
Душан, Дованзо Н. Нарцизо, Дилица А. Рудолф, 
Живец И. Јанко, Живец И. Да.нило, Жагар А. Станко, 
Жерјал А. Виктор, Корен iH. Јожеф, Kplai/Бич К. 
Бернард, Коп јанчић А. Душан, Д а в а л и ћ Н. Јордан. 
Крижман А. Карел. Кр ота А. Емил, Кондузио М. 
Бруно, Легиша- Ф. Бруно, Махн-ић И. Иван, Марц А, 
Милан, Мазели А. Иван, Морган И. Иван, Нов'ак Ј . 
Душан, Навера А. Данило, Новак М. Јордан, Облак 
Ј. Душен, Пр'ашељ Ј. Валери ЈИ, Пер о т а М. Антон, 
Прошељ Ј. Мар Ја«, Пертот И Марјан, Перић А. Те-
одор, Пирнат И. Јоже, Ре ј А. Богомир, Смоковић Ј 
Јосип, Спарања И. Ђилдо, Седмак И. Иван, Тр-обец 
А. Алберт, Урнек А. Ангел», Ум ар А. Бруно, Фравдѓ 
Ф, Душ(ан, Ферлуг.а Ф. Целестин. Хрваггин Ф. Јошко1, 
Црнац А. Марјан, Црне М. Франц и Џургевић П. 
Алојза — 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Субан А, Роман; 
ст. водник Брајко Ј. Јаков; 
водник Бренчевић Ј. Иван; 
Богатец А. Алојз, Барич Е. Едвард, Визинтин! К. 

Марјан, Вељок Ј. Матевж, Главина. Ф. Целестин, Го-
рела Ф. Франц, Го!Л»а А. Станко, Давонао Н. Мар-
цизо, Дилица А. Рудолф, Жерјал Ј. Јожеф, Живец 
И. Јанко, Живец И. Данило, Јако мин Силван, Корен 
Н. Јожеф, Коцјанчић А. Душан, Краљич К. Бернард, 
Ле гиша« Ф. Бруно, Морато Ј. Албин, Новак Ј. Душан, 
Облак Ј. Душан, Пирц М. Марјан, Седмак И Иван 
Спарања И. Ђилдо, Тробец А. Алберт, Умар À. Бру-
но, Фрелуга Ф. Целестин, Франк Ф. Душан, Хрева-
тин Ј. Роберт и Џургевић П. АЛОЈЗ. 
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МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
мл. водници: Коларић И. Ерминиј, Бржон Ф. Ан-

гел , Визинтин А. Мариан, Грижо,и К. Биљем, Га бр и-
елчић Ф. Франц, Грегорић И. Едвард, Главић О. 
Оскар, Далида Ј. Павел, Жерјал Ј. Јожеф, Зсрзут 
Ф. Лудвиг,- Јакомин А. Роман, Крижмгнчић Р. Луд-
виг, Пирц М. Мар Јаи, Сосић В. Радо, Челиго И. Ив:н 
и Шкрљ М. Емотл 

Бр. 5 
5 јануара: 1948 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 

чић М. Видо, Ла баћ Р. Богдан, Ловрић С. Милан, 
Љумовић М. Милован, Љуцовкћ Д. Зеф, Матековић 
М Мато, Мирановић М. Саво, Мушкић Ј. Радоје, 
Милетић Б. Ивгн. Перовић Ј. Сава, Павичевић О. 
Драгоје, Поповић Н. Крцун, Р .довић П. Благоје, Ра-
дуловић Р. Крсто, Радуновић П Васо, Станишић И. 
Стјено\ Станишић Ј. Марко, Спих^ Ј Каја, Стојић 
Ј. Милс, Тољић Б. Јован, Унковић Б. Раде и Форту-
не™ Б. Нато. 

Бр 2 
5 јануара. 1948 године 

Београд 

Претседник, 
др И. Рибар, с. р. 

Претседник, Секретар, 
др И. Рибар, С. р, м - Перуничић, с. р. 

Ва основу чл. 2 Закона о орденима и медаљама! 
е ва предлог Врховног команданта .оружаних сплита 
'ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Ф е д е р а л н е 
Народне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 

да се за нарочите заслуге учињене нашим наро-
дима у току народноослободилачке борбе, за учврш-
ћење братства и јединства1 међу нашим народима 
•као и за показану храброст одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 

поручник Ласић М. Никола; 
п. поручник Бронзић Л. Душан, 

заставник: Живковић Б. Милета!; 
. Андрић' П. Божо, Бек ез Т. Илиј^, Вуксановић 

С. Марко, Вукадиновић М. Блажо, Ванић С. Симо, 
Ђурановић Ђ. Блажо, Јововић А. Душа«, Контић 
Р. Перо, Лаловић Б1. Милан, Миловић Ј. Вељко, 
Мартиновић Ј Мило, Масловарић Р. Иван, Стани-
шић И. Васо, Томић М. Бећо, Чаадић И. Мирко 
Шошкић С. Секула. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

поручник: Витановић А. Антон; 

потпоручник: Кир ши ћ И. Константин; 
заставници: Бабок Ф. Рудолф, Пинтарић В Јо-

сип, Спудић Ј. Ив'Сн и Согин Ј Зденко; 

Андеселић М. Вељко, Борчић Ф. Стојан1, В у к м а -
новић П. Марко, Вуловић И Ђорђије, Вујошевић М. 
Милан, Гојковић В. Стеван, Делибашић Н. Саво, Де-
дић В. Голуб, Дрешевић Џ. Алил, Илић И. Радослав, 
Јелић Б. Миомир, Кордић М. Ахмед, Кривокућа М. 
Милош, Кг«азир Ј. Душан, Лаловић М. Реџеп, Мар-
ковић П. М:рко, Михајовић Ђ Милс. Миловић А. 
Мирко, Мартиновић М. Мираш, Мирковић П, ДОирко, 
'Миловић Д. Ђорђија, Орландић И. Блажо, Пичурић 
В. Никола. Пољак В. Владимир, Радуловић А. Ђорђе, 
Рајковић М. Крсто, Субргхимовић С. Омер, Стојић 
Ј. Миле и Чачић И. Мирко. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 

иа основу члизгаа 2 Закони о орденима и меда-
љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
.ративне Народне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да Се з,а нарочите заслуге учињене нашим »а-

родим-а у току народно осло борилачке борбе, за у-
чвршћење братство и јединства међу нашим наро-
дима, к::о и за показану храброст одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
мајори: Павловић М. Бранко и Петричевић П. 

Димитрије. 
капетани: Жегарац Н. Илија, Јанковић Т. Ду-

шан и Јовановић П. Бранко. 
поручници: Кошир И. Рудолф, Шаидић С, Стру-

јо, Оро С. Неђељко, Релић Н. Симо и Хоџа Ф. 
Фадил; 

•потпоручеици: Драгаш С. Михајло, Кукић П. 
Марко, Ка)рић С. Миле и Миличић П. Раде; 

ЗЈСтавник: Деранов Д. Јоеип-Ђови. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
мајор: Старчевић М. Фрањо; 
капетани: Блажић И. Јосип, Јанковић Ф. Душан, 

Јовановић П. Бранко и Ћук П. Никола; 
поручници: Јани А. Сакип, Оро С. Недељко, 

Орловић Ј. Раде и Релић И. Симо; 
потпор учинци: Карић С. Миле, Кнежевић Ј. Ду-

шан и Петровић И. Милор са; 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
мајори: Старчевић М. Фрањо и Стефановић А. 

Вељко; 
капетан: Жегарац Н Илија; 
поручник: Затезало М. Симо. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
м<ајор: Павловић М. Бранко; 
капетан: Жегарац Н. Илија; 
поручници: Јѕни А. Сакип, Кошир И. Родолф, 

Мандић С. Стражо, Оро С Неђељко и Хоџа Н. Фадил; 
.потпоручники: Дакић И. Милан, Драгаш С. Ми-

хајло, Кукић П. Ж.арко, Кнежевић Ј. Душан и Пе-
тровић И. Милорад; 

заставник: Трамошљанин М. Мирко. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетани: Блажић И. Јо^ип и Ћук П. Никола; 
поручници: Јани А Сакип и Миљковић Л. Дри-

ла а ; 
потпојручн.нцм: Ангеловски; И! Анарес Драгаш С. 

Михајло, Д ш и ћ И. М и т а и Јекић Т. Ђурађ ; 
заставници: Петровски М. Борис и Тродошљамик 

М. Мирко. 
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ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ 
ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
У броју 19 од 20 августа' 1948 године објављује: 

Решење о допуни Решења о државним (везаним) 
ценама зч морску рибу на територији Народне Ре-
публике Црне Горе. -

У броју 20 од 1 септембра 1948 годане објав-
љује: 

Уредбу о нижим медицинским школама; 
Уредбу о Нижој угоститељској-туристичкоЈ 

школи; . 
Решење о отварању геодетског отсгка у Сред-

њетехничкој школ&г V Титогрсду; 
Решење о лимитним ценама*' за откуп белих жиг 

тгргоца и кукуруза у економској 1948/49 години по 
којима ће се вршити откуп из слободних вишкова 
од произвођача ета тржишту. • 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страше 

,682. Указ о ратг-фикаиији Конвенции Светске 
метеоролошке организације закључене и 
потписане У Вашингтону 11 октобра 1947 
са Анексом I и Анексом II «• Протокола 
о Шпанији — 1217 

683. Правилник о распореду послова у ру-
дарству у групе —- — 1229 

68-1 Правилник о настави на природно-
мгтематичшм факултетине универзитета 
ФНРЈ 1233 

685. Упутство о измени тач, 25 Упутства за 
спровођење Уредбе о д 'деловању по-
маћи породицама чи и се хранисци стаб-
ла:*? на отслужен^ сталног к*-дра у Ју-
гословенско; армији 1233 

бвС. Наредба о изменама и допунама у зва-
, њим' помоћни статистички мскипулант и 

ст:тист«::чки манипулант и о увођењу но-
вог звања виши статистички манипулант 
.и виши статистичар у статистичкој 
струци — 1234 

687. В редба о одређивању основних плгта 
за новоуведена- звања „виши статистички 
манипулант" и „виши статистичар" у ста-
тистичкој струни 1234 

088. Наредба о распореду зв:ња ст генетичке 
струке у врсте — — 1236 

689. Наредба о обавезном закључивању уго-
вора за изградњу целог инвестиционог 
објекта. — — — 1235 

690. Наредба о уношењу рокова грађења по-
ј е д н и х ф:-за инвест«.: ци оног објекта у 
уговор о грађењу — — 1235 

691. Наредба о престанку закључивања уго-
вора ог продаји (контрахирању) кукуруза 1235* 

Исправка Упутства о наплати разлика на Ота-
лих повишењем цена робе у трговини на 
детаљ — 1236 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник: Миличић П. Раде; 
заставник: Дерадов Д. Јосип-Ђови. 

Бр. 8 
5 јануара 1948 године. 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На основу члена 12 Закона о орденима и меда-
љера, е на предлог Претседник? владе ФНРЈ, Прези-
дијум Народне скупштине ФНРЈ, 

о е ш и о ј е 

да се за особите заслуге у борби против зајед-
кичког непријатеља и за рад на учвршењу братских 
односа међу народима Народне Републике Бугарске 
*Гфедеративне Народне Републике Југославија ОД-
Л И К У Ј У : 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА 

генерал-ма,горег: Јанко Панов, Благој Пенев и 
Делчо В:сиљев. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА 
пуковници: Стефан Марков и Васил Балевски; 
Христо Демиров. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА П РЕДА 

м:јор Димитар Георгијев; 
Стефан Николов и Крум Попов. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА 

-поручници: Георги Миленков и Иван Грков; 
Стоја« Монев и Бела-Крум Тјуркенџијев. 

Бр. 10' 
6 јанугр.1 1948 године 

Београд 
Секрета©, Претседник, 

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

На основу чл^нп 2 Закона о орденима и м е д а љ а 
м-:, а на предлог Председника Владе ФНРЈ, Прези-
дијум Народне ск'.'шш«/;не Фгдеративне Народне Ре-
публике Југослви је 

о е ш и о ј е 

ша се за заслуге учињене вдиши и:рк>дим1» одли-
ки: ју: 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА 

Ананијев инж. Иван, Новомрешчанов П ;отр Ми-
хајловић, К о з а р е ико, Иман Хус та нов ић, Кудријгв-
ценп Лидија Данил ос а, Бојко Михаил Стефановић, 
А нескев инж. Фјодор и Сергеј Михаиловић Свдељ-
ников. 

Бр. 1 
5 јануара 1948 године 

Београд 
Секретао, Претседник, 

М. Перуничић, с р . др И. Рибар, с. р. 
Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће Београд, Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа Југословен« 

еног штампарског предузећа, Београд 


