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На основу 'од. 1 Закона о овлашћењу Влади 
Ф;НРЈ за, доношење уредаба но тигањ има из народ-
не привреде у вези чл. 19 Основног закони о држав-
ним .привредним предузећима, на предлог Министра 
трговине и снабдевала ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

0 ДРЖАВНОМ ЖИТНОМ ФОНДУ И ОСНИВАЊУ 
И РАДУ ДИРЕКЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ ФОНДА 

I. — Државни житни фонд и располагање 
Државним житним фондом 

Члан 1 
Житарице прикупљене од стране државних ор-

гана, предузећа и задруга ма основу Уредбе о от-
купу житарица у економској 1948/49 години, у трт*&-
фини ио везаним ценама, нп' слободноик тржишту, или 
Ло другом основу улазе у Државни житни фонд. 

Државним житним фондом управља и распола-
же, иа основу општедржавнот плама расподеле, ис-
кључиво Министар трговине и снабдевања ФНРЈ 
преко својих органа. , 

Члан 2 
Предузећа и задруге које врше откуп житарица, 

које купују житарице У трговини по везаним ценама 
или на слободном тржишту, као и друга предузећа 
(која су за то одређени (силоси) дужни су све коли-
чине житарица ст свити на расположења и продати 
Дирекцији Државног житног фонда, и њеним ор-
ганима (члан 6) по утврђеним ценама. Ово важи и у 
рот леду ових количина житарица које млинови 'при-
купе на и!ме уш ура и мељше. 

Дирекција Државног житног фонда и њени ор-
гани могу наложити •предузећима и задругама Који 
се баве откупом, -да житарице стављене на ра,спо,ло-
жење Дирекцији чувају у својим магацинима и скла-
диштата уз утврђену накнаду за манипулации ју. • 

Са продатим и на чување остављеним жирари-
цама предузећа м задруге дужни су поступати трема 
јДиопозицијама Дирекције Државног житног фонда 
односно њених органа. 

II. — Дирекција Државног житног фонда и њени 
органи 

Чла,н 3 
Да би се осигурало Јединствено располагање, 

кини пу дисање и чување Државног житног фонда, о-
СНИВ131 се Дирекција, Државног житног фонда са се-
диштем у Београду. 

Дирекција Државног житног фонда је предузеће 
општ сдр ж-авног значаја и стоји под административ-
но-опеоативним руководством Министарства трго-
вине и снабдевања ФНРЈ. 

Члан'4 
Задатак Дирекције Државног житног фонда је: 

а) да1 преузима све количине житарица од 
откупних организација; 

б) да на основу налога (основних ди е позиција) 
Министарства трговине и снабдевања ФНРЈ врши 
расподелу житарица:; -

в) да се стара за правилан смештај, размештај 
и квалитетно очување житарица и води контролу 
над овим; 

•г) да води о1пер|ативну евиденцију о стању 
Државног житног фонда. 

Дирекцијо Државног житног фонда, извршава 
своје задатке или непосредно (сем тачке б.) или 
путем својих органа у оквиру правила Дирекције 
Државног житног фонда. 

Члан 5 
Ради извршења! својих задатака Дирекција, Др-

жавног житног фонда има своје филијале у седиш-
тима народних република и Аутономне покрајине 
Војводине. 

Филијале Дирекције Државног житног фонда 
• имају право! склапати уговоре у име Дирекције, пре-
ма 'правилима Дирекције. Права, одређена! правилима 
региструју се код Министарства финансија. ФНРЈ. 

Члан 6 
Дирекција Државног житног фонда може осни-

вати поред филијала и своје пословне огранке (ба-
зе) као основне пословне јединице. Пословни огран-
ци (базе) су органи одређене филијале. 

Решење о оснивању пословних огранака' (база) 
доноси Дирекција, Државног житног фонда у грани-
цама одређених правилима. 

Базе Дирекције Државног житног фонда могу 
склапати уговоре и преузимати права и обавезе У 
име Дирекције према правилима' предузећа!. Права од-
ређена пргвилима региструју се код Министарства 
финансија ФНРЈ. 

Члан 7 
База, Дирекције Државног житног фонда, обавља 

следеће послове на подручју које јој ј§ одређено: 
1) од откупних организација преузима и напла-

ћује све количине житарица; 
2) закључује уговоре: ,а) као купац са откупним 

предузећима са своје-територије и ст другим базама 
уколико роба' д о т з к са територије других база; б) 
наго продавац према, диспозицијама на сво јој. терито-
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рији и оа другим базама уколико се роби отпрема 
иа територију друге баве, нео и са извозним органи-
зацијама; 

3) води тачну евиденцију о увозу и извозу жита 
у Д р ж а н и житни фонд на територији њеног посло-
вања; 

4) организује тачну и благовр смену нав е штабну 
службу од отоуетних предузећа и својих претставни-
ка {дистрибутера; да терену и од базе до филијала; 

5) води рачуна) да се све дисао зида је изврше 
тачно и »а време и о извршењу најбржим путем 
прикупља податке и доставља филијали; 

6) брине се о правилном ускладиштењу и квали-
т-е тетом ОЧУ в. уљу -свих залиха. Др исав нот житног 
фонда-, 

7) по потреби обезбеђује магацински простор з.а 
смештај житарица и млина* нарочито у оним мести-
ма где се мор1-'ју чувати залихе за дужи период 
(зимски период); бр име се о обезбеђењу потребног 
матици,неког инвентара, амбалаже превозних сред-
става* и редне снаге; 

8) организује мрежу СВОЈИХ претставника .(ди-
стрибутера) у местима свог подручја где је то по-
требно; 

9) обавештава филијалу еко који корисник има 
уштеде залиха из ранијих контингената, а одобрене 
су му лове количине па у том циљу редовно кон-
тролише залихе корисника; 

10) даје млиновима робу н;. мељаву уколико 
ди опозиције гласе на мливо; 

11) .строго води рачун«, о штедњи нарочито о из-
бегавању не пот ребних превоза и -укрштавања поши-
љака'. 

База Дирекције, Државног житног фонда не сме 
издати диопо1зиције о издавању ма каквих количина 

"житарица из Државног житног фонда, без дноно-
виције филијале Државног житног фс ида. 

Члан 11 
Општи савет, Дирекције сачињавају сви чланови 

(Стручног савета и сви пословође база. Општ« севет, 
Дирекције састаје се најмање дв аш ут годишње. 

Општи савет Дирекције расправља о протеклој 
односно будућој појмовној години (полугодиштуЈ, 
о извршеним основним пословним оп ер аци јама од-
носно оним® који ће се изводити, о финац е неком 
пословању предузећа и томе слично, и доноси своје 
закључке. Општи савет даје предлоге У погледу 
најважнијих основних задатака предузећа, филијала 
и база, као' и свог фин амс неког шиша. 

Члан 12 
Ц р т а л а предузећа одредиће, у оквиру о д р е д а ^ 

ове уредбе, односе између Дирекције, филијала! в 
база односно између Дирекције и њених орган® и 
трећих лица,, као и остале административне и шо/ 
словне везе прописане чланом 6 Основног закона 
о државним привредним предузећима. 

Превила доноси Министар трговине и снабдева." 
ња ФНРЈ 

Члан 13 
Дирекција, ф и л и п е и бизе имају своје посебне 

ф ин анс и ек е планове. 
Финансиски план базе улази у збирни финансии* 

хи план филијале, а збирни финансиски шр% фи* 
лија ле и посебни финансиска план филијале улети $ 
збирни финансиски илќи Дирекције. 

Дирекци ја -фили јале финансир ће се из допри-
носа својих база. 

Основна* и обртна средства додељују се Дирек-
цији. филијалама и базама. финч&нсиским давном. 

Члан 8 
Дирекција! Државног житног фонда има. основна 

и обртна средства, која одреди Шпада' ФНРЈ. 
Дирекцији ће из својих средстава ставити »а 

расположение потребна основну и обртна: средства 
филијалама и пословним огранцима (базама) на 
основу фиианеиског плина (чл. 13 ст. 4). Са додеље-
ним основним и обртним средствима филијале и по-
словни огранци располажу у оквиру правила. 

Обим права располагање основним и обртним 
средствима од стране филијала, и база мора бити 
регистрован. 

Члан 9 
На чел>у Дирекције Државног житног фонда Је 

генерални директор Дирекције, а на челу филијале 
Је директор фили јале. 

Директора Дирекције и директоре филијала по-
ставља, Министар трговине и снабдевања ФНРЈ у 
сагласности са Прете е динком Владе ФНРЈ. 

На- челу баве Дирекције Државног житног фон-
да је пословођа. 

Члан 10 
Дирекција има стручни савет. 
Стручни савет Дирекције Државног житног фон-

да сачињавају директор Дирекције и ових филијала, 
као и руководим службеници Дирекције и пос лево ђе 
дао® које одреди Министар трговале и снабдевања 
ФНРЈ у пц*?вилима предузећа. 

Стручни савет филијале и базе одређује се пра-
вилима предузећа-, 

Члан 14 
Део маржо односно рабата« КОЈИ дрипаца' 

рекцији Државног житног фонда одређује Министар 
тргуваше и снабдевања, ФНРЈ V сагласности са Прет* 
е е динком Привредног савета бладе ФНРЈ у смислу! 
Уредбе V трошковима у трговини. 

III. — Заједничке одредбе 

Члш 15 
Предузећа' која врше откуп (ст. 1 члан 2) ШШГ 

вршити располагања откутцљеним житарицама! и б 
кључиво1 на основу диопозкција надлежних база 
Дирекције Државног житног фонда. Само »а' одао* 
ву дисиозидаја надлежних база! могу предузе*^ 
кој,а. врше откуп склапати кунонродајне уговоре. 

Надлежне базе дају »2|лог свим предузећима да 
врше магационирање и остале послове у вези е тим 
у име Дирекције Државног житног фонда, »ао њи-
хови маг акционер и 

» Члѓн 16 
Предузећа која се' баве откупом дужна су АЏ 

воде евиденцију у »погледу свих извршених ди е пози? 
ција- добивених од надлежних баз!'-, о количинама 
које су испоручила базама и одређеним корисници-
ма, као: и количинама житарица које су им оставља 
не н1а чување као ма гади он ер има на. мамин како то 
пропише Дирекција Државног житног фонда-. 

Члан 17 
Филијале Дирекције Д р ж а н о г житног фонда 

у извршавању својих задатака, сарађивати св ми«Јр 
стипетом трговине и с н а б д е ш е народне република 
и његовим управама за. откуп. 
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Базе Дирекције Државног хитног, фонди сара-
ћиваћ$ и ослањале се у свом раду н)з среске (град-
ске^ извршне одборе свог подручја. 

Члан 18 
Филијале Дирекције Државног житног фонд® 

региструју се код министарства финансија народне 
републике односио Повереника за финансије Глав-
ног извршног одбора Народне скупштине Аутономне 
покрајине Војводине, и базе Дирекције Државног 
^ситног фонда код лове|раништва за финансије сре-
ског (градског) народног одбора седишта базе. 

Регистрација се врши на основу решења о о~ 
сипању филијале, и баз® по прописима ове уредбе. 

Ближе прописе о регистрацији филијала и 0з(за 
по одредбама овог члана доноси Министар трговине 
И снабдеван^ ФНРЈ у сагласности са Министром 
финансија ФНРЈ. 

IV, Прекршаји 

Члан 19 
Новчаном казном до 50.000— динара или гео-

прквииж радом до 3 месец)! мааки&е се руководилац 
односио одговорни службеник предузећа које врши 
Откуп (ст. 1 чл. 2) и баве Дирекције Државног жит-
ног фонда, уколико радња не претставка кривично 
дело, за следеће прекршаје: 

1) амо изврши ди споа и цију коју је издао не-
овлашћен« орган, односно не изврши диотовицију 
издату од стране надлежног орбана (базе); 

2) 'ако прикрива залихе житарица; 
3) (амо подноси нетачне извештаје у вези са од-

редбама члана 16 ове уредбе; 
4) (аш не води румуна о правилном чувамо и 

доиишул^ији житарицама у Државном житном фон-

Члан 20 
Одговорни службеници државних надлештава и 

устено®® казниће се казном из претходног члани 
шо издалу диопозиције предузећима ада врше откуп 
ц базама« Дирекције, а за то нису овлашћени по од-
редбама ове уредбе.. 

731. 

На основу чланка 4 и 3 Основна уредбе о е таг 
ти) стишај струци, пропису јом 

П Р А В И Л Н И К 

Р ПРИПРАВНИ ИКО Ј СЛУЖБИ, СТРУЧНИМ ИСПИ-
ТИМА И КУРСЕВИМА У СТАТИСТИЧКОЈ СТРУЦИ 

I. — П Р И П Р А В Н И Ч К А СЛУЖБА 

Члан 1 
У статистичкој струци приправничка служба п'°" 

стоји за звање млађег статистичара и млађег стати-
стик а-економист а. 

1 

^ Члан 2 
Приправничка служба траје дае године. У овом 

року приправници су дужни да положе стручни 
испит. 

Ако приправише у одређеном року не положи 
стручни испит, старешина надлежан за тг остављање 
мм»ке на темељу предлога старешине организационе 
јединице продужити ир нпр,земичку службу за ПОЛЈЗЅ 
године ради полагања и с п и т 

ИСТО тако старешина надлежан ЗА; постављење 
Може продужити орипрзвиичку служ>бу за шест ме-
сеци ако је приправник из оправданих р»авло»пв (бо-
ЈЈе>ст, смрт у породици и сл.) био спречен да помаже 
стручни испит у одређеном" року. 

Члан 3 
За време трајанка приправничка службе приправ-

ник треба да упоена све 'Врсте основних стоилова 
ста1тист1и!чке струке, а нарочито оне групе послова у 
мојима ће се специјализирани. 

У ту сврху приправници додељују ов Ша рад код 
народних одбора', уствдова и предузећа »савезног 
значаја у мојима се могу упознати оа овим организа-
ционо техничким и методшонммм пословима ста-
тист деске службе, а, поред топа! могу добити практич-
не* знз1ље у пословима пр и к у ш и ћ а статистичких 
података разних гранда. 

Члан 21 
Ад министра! и вио -к авнен и поступа« »оди и казне 

изриче министар трговине и снабдевања народне ре-
публике по одредбама Основног закона о прекрша-
ј и ^ . 

Член 22 
(Ближе прописе о спровођењу ове уредбе доноси 

Министар трговине и снабде пг н»а ФНРЈ. 

Члан 23 х 
Ов1а) уредба ступа на снагу даном објављивању 

у „Службеном листу Федеративна Народне Републи-
ке Југославије'. 

30 септембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар неродне одбране* 

Маршал Југос лави је 
Јосип Броз-Тито, с . р. 

Члан 4 
Старешина, односно од њега постављени старици 

службеник организационе јединице, у којој је при-
правник. на раду, дужан је да* се стара око стручног 
оспособљгв^Ниа приправник и д а води преглед над 
његовим радом и успехом у служби. 

Подробна упутства прописане за свој! делокруг 
рада поједини ресори. 

И. — СТРУЧНИ испит 
А) За приправник: 

Члан 5 
Приправници сгапистичке струне редовно стичу 

прљаво на полагање стручног испита по истеку пропи-
сане приправничке службе. 

Изузетно, припр авници статис тичке струке могу 
полагати стручне испите и по истеку дванаест ме-
сеци нринравничке службе уколико су довољно оспо-
собе, ен и за вршење одређеног зван«'. 

ЧЛкЈН 6 
Министар трговине и снабдевања 

Јаков Блажевић, с. р. 
Стручни испит може приправник полагати нај-

више три пута, е тим да између Првог и поновног 
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поЈпатанха испита треба да буре рдашк од »помање 
три, а исувише шест мезети. 

Члан 7 
Пр™ фает ик који је стекао траво на полетање 

стручног и1с.п1игга дужан је, да најмање месец дана 
пре предвиђених рокова за испит поднесе молбу за 
полагање испита свом непосредног старешини, коју 
онај одмота спроводи испитној Комисији. 

•»Уз ову молбу кандидат прилеже опис ранијих 
стручних радова, које је у току приниравнимке прак-
се обављам. 

На молбу 313Ј полетање испита непосредни старе-
шина утврдиће: каквом стручном опремом приправ-
ник располаже, колико и где је провео приправним-
ку службу кајо и које послове и са каквим успехом 
је обављао. 

Чла« 8 
Приправник за млађег статистичара полаже стру-

чни испит пред комисијом у ресору у који органи-
зационо потпада јединица, где је приправник у 
служби. 

Испитна комисија шепоти се од председника и 
два члана*, од којих претседник« и једног члана име-
нује ресорни министар нини од њега овлашћени ор-
ган из редова ресорних службеника, а другог члана 
генерални директор државне статистике из редова 
службеник^ државне статистике. 

Приправник еа млађег статистичара-економи-
ста полаже стручни испит пред комисијом у Генерал-
ној дирекцији државне статистике. 

Испитна комисија састоји се од претседник, и 
два члана, од којих претседник и једног члана име-
нује генерацији директор државне статистике из ре-
дова службеника државне статистике, а други члан 
је одређен- од 'Стране ресорног министра из редова 
стручњака из специјалне гране статистике, из које 
кандидат полаже. 

Претееднику и сваком члену комисије одређује 
се по Један или више заменика', који могу у случају 
потребе састављени посебну испитну комисију. 

Чланови комисије морају по правилу бити струч-
њаци статистике службе оа фе кул те тск ом или њој 
равном спремом. 

За службеника државне статистике одређује ко>-
мисију генерални директор државне статистике. 

Члан 9 
Дужност секретара комисије врши службеник 

кош одређује кадровски секретар. 
Секретар води записник о раду успеха комисије 

и свршава све административне послове који су у 
вези ОЈ испитом. 

Члан 10 
Старешина надлежан за« постављење може кан-

дидату, који .полеже први пут стручни испит, на ње-
гово тражење одобрити отсуство од 10 до 30 дана' са 
правом н а принаДлежности реди опремела за испит. 

Член 1(1 
Старешина установе при којој се испити, полажу, 

одређује испитни период трипут годишње преви,а: по-
треби службе. 

Старешина надлежан за именовање комисије од-
ређује ме1сто и време полагања! нолита) за с т к и 
испитни период. 

Члан 12 
Приправник;/, који Стручни испи|г полаже ва« 

места службовања, припада) право на не кладу путних 
трошкова према постојећим прописима за путне и 
селидбене трошкове. 

Ако приправник неоправдано одустане од пола-
гања испита, нема право на1 накнаду путних тро-
шкова 

Члан 13 
Стручни испит обухвата' општи и специјални део. 

Програм за општи део испита прописује Комитет за 
законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ 

Члан 14 
Специјални део испита о стоји се из писменог 

рада и усменог испита. Тему за писмени рад даје 
кандидату испитна комисија на три месеца пре педан-
тног рока:, ,с тим да кандидат предложи писмени рад 
испитној комисији четрнаест дана пре испитног тер-
мина. 

Тема за писмени рад треба д а је узета не обла-
сти реда приправник^ имајући у виду школске и 
стручне квалификације кандидата. Код израде пи-
сменог рада може се приправник служити и статкс-
тичким материје лом оне гране статистике из којој 
ради. 

Кандидат се може пустити на усмени испит само 
тгда, ако је са писменим радом задовољио. 

Члан 15 
Усмени испит обухвата' теоретска и практична 

знања неопходна за обављање послова У звањима 
за које се полаже стручни испит. 

При усменом испиту испитна комисија руководи 
се са стручним и школским кпа л ифц нацијама канди-
дата! • као и врстом и обимом практичног рада. 

Програм усменог »испита састоји се из основног 
стручног дата и допунског стручног дела. 

Основни стручни део усменог испита је следећи: 

1) 3 а м л а ђ е г с т а гг и е т и ч а р а : 
Основна поглавља) опште статистике Са детаљ-

ним познавањем статиетичке технике. 
Општи преглед друштвено-економске стати-

стике. 
Економика ФНРЈ. 

2) 3 а м л а ђ е г е т а< т и е т и ч а; р а-е к о л о м и-
с т а : 
Детаљно познавање опште статистике. 
Статистичка техника Са ме хе дизати јом стати-

стичке обраде. 
. Детаљније познавање друштвено-економске 

статистике. 
Економика ФНРЈ. 
Политичка економија. 

Допунски стручни де|а усмених испита! је следећи: 
]. — З а млађег статистичара' тражи се сиецијш-

но познавање оне гране друштвено економске стати-
стике, у -којој кандидат ради, као и познавање орга-
низације пословања односно начина производње ре-
сора, установа или предузећа1, где је уп осл ен. 

2. — За млађег статистичара економиста тражи 
се потпуно познавање методологије, организације 
и технике у оним гранама статистике, у којој је упо-
слена као познавање орпшизаније • пословања, однош-
ено техно л о шк ог процеса производње за сектор', у 
коме раип. 
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Допунски стручни део усмених иапита прописује 
ресор, под који службеник организации омо потпада 

Усмени испит полаже се. пред целом комисијом 
и трпје највише три часа. 

Члан 16 
_ По завршеном испитивању жј.пигеа комисија оце-

к у ј е кшдидата 'следећим оценама': одличан (б). врло 
(4) и добар (3), а Шо кандидат не положи 

испит, онда —• „није положио' 
Сматра се да је испит положио са успехом ако 

[је кандидат добио из свих -предмета прелазну оцену. 
Ако је кандидат одустао од започетог полагања 

Испита сматра 1сеу м:|0' да< стручни испит нија положи^. 
Резултат (испита одма« се саопштава кандидату. 

'Ако је кандидат положио испит издаје му се ,о томе 
Сведоча1нс1тво које потписује претседник и секретар 
испитне комисије. Формуларе за оведочанстш про-
писује Генерална дирекција државне статистике. 

Чади 17 
• Приправник се ио положеном стручном испиту 

распореду је у зв^ше за које је положио испит. 

Б) Услови за добијање вишег звања 

Члан 15 
Прав(о На доби|ј1а1ње вишег зв,ања! путем сврша-

вања одговарајућег статистичжог курса и положеног 
испиту имаду: 

1. Статистички манипулант и виши статистички 
манипулант • за добијање звања млађег статистичара. 

2. Статистичар и виши статистичар за добијање 
звања млађи статист ик-е:кономист. 

3. Статистичар и виши статистичар, КОЈ« имају 
потпуну средњу или средњу стручну николу за: до-
бијање ав13(њ,а статистик-економист и виш!и статистик-
ежономист. 

В) Допунски испит за добијање вишег звања 

Члан 19 
Унапређење из »воња статистичара и вишег ста-

тистичара У зв:ње статистичког саветника или ви-
шег статистичког саветника може се вршити на те-
мељу оцене стручне комисије односи) допунског 
испита ^ 

Члан 20 
Комисија за полагање допунског испита састоји 

се из пет чланова -које именује Прете едни,« Владе 
ФНРЈ из редова научних радника <и службеника нај-
виших звања статиатичке струке. Један члан коми-
сије треба да Је службеник ресора у који кандидат 
организационо потоа да. 

Комисија се образује »а предлог старешине ор-
ганизационе јединице, којем је кандидат предао 
молбу оа приложеним (научним радовима као и пре-
пис уверења о постављењу у последње звање. 

Комисија ће одредити кандидату таму за научни 
рад из области у којој је радио е тим, да га преда у 
|>ет примерака У року од три месеца. У случају да 
|ЈЈ кандидат већ објављивао научне радове, могу се 
ови примити као преписани научни ред. 

Испит траЈС највише два часа. Састоји се из пи-
тања, постављених' кандидату из проблематике коју 
је он обрадио у писменом реду. На испиту се мора 
утврдити да ли кандидат располаже са високим на»-
учким и стручним знањем које се тр1ажи за зв,'ње 
1ф^1тистич!каг саветника и вишег статистичшг (ози 
ветника, ' . . 

0.цена се доноси већином гласова' и то „поло-
жио" и „није положио". 

III. — УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА У 
СТАТИСТИЧКОЈ СТРУЦИ 

Члан 22 
У зв,ање вишег статистичара и вишег статистима 

економиста могу се поставити само лица!, која су ипо 
оцени стручне комисије у коју улазе стручњаци ^ар-
тистичке струже као и органи персоналне службе 
односног .ресора, успешно вршила послове, предви-
ђене за/ претходно звање. 

Члан 23 
У земље статистичко^ саветника и вишег стати-

ст, ич,кот саветника' може се унапредити виши статив 
е тик-економист односно статистички саветник по по-
вољно,.! оцени комисије, у коју улазе .службеници 
шјвиших звања статистичке струке као и истакнути 
научни радници из статистике. Ову ком,иоију именује 
Претседник Владе ФНРЈ, 

IV. _ СТРУЧНИ- КУРСЕВИ 
а) К у р с е в и з а с т и ц а њ е у с л о в а з а з в а њ е 

у с т а т и с т и ч к о ј с т р у ц и 

Члан 24 
У статистичкој струци устено вљу ју се стручни 

курсеви и -Лон 
1. •— нижи статистички курс за стзтигатичког ма-

ши; ул ам та, 
2. — средњи статистички) курс за млађег стати-

стичара, 
3. — виши статистички журе за млађег стати« 

стика-економисту, статистика-економисту, и вишег 
статистика -економисту. 

Члан 26 
У нижи статистичких курс примају се путем , кон-

курса кандидати .који имају свршену нижу средњу 
или средњу стручну школу као и службеници који 
су сз успехом обављали послове у звању помоћног 
статистичког ммнипулаита. 

У средњи статистички курс' прљају се службе-
ници који су успешно обављала пословање у звању 
статистичког манипулант^ као и вишег статистичког 
манипулант 

X виши статистички курс примесу се службеници 
К О Ј И су успеш,ко обављали послове у звању стати-
стичара и вишег статистичара 

Члан 26 
У нижем (статистичком курсу трају предавала из 

стручних; предмета најмање 100 часова у средњем 
160 чакова а у вишем 260 часова,, не укључујући У 
та|ј број потребне часове за семинарске вежбе и 
практичне радове. 

Члан 21 
По пријему научног рода претседник комисије, 

Јјјвсасиш}« у току месец дана, згладује усмени испит 
Лози в а кандидата и чланове испитне комисије. 

Члан 27 
Настава цз курсевима је теориска и практична. 
Практичне радове обављаху слушаоци курса увек 

у установи моја је организовала курс и они имају 
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за циљ да упознају слушаоце оа е »им видовима по-
слова за одређена! статистичка з>вањ.а као и да упот-
пуне стручно и теориско звање. 

Практични радови изводе се паралелно оа тео-
ријском наставом. 

Чжаи 28 
Наставни план и програм за статистичку курсеве 

прописује за стручне предмете Генерална дирекција 
државне статистике у споразуму оа ресором који 
курс организма. 

Члан 29| 
Ниже и предње статистичке курсеве организују 

поједини реа сри по претходном споразуму за Гене-
ралном дирекцијом државне статистике ноја ерг®-
низује В1ише статистичке курсеве 

Члан 30 
Трошкови одржавања курса падају иа терет ре-

сора који је .Курс оргамизовао. 

Члан 31 
Управника курса, наставнике из појединих пред-

мета одређују поједини ресори из редова стручњака 
а по претходном споразуму Са Генералном дирекцијом 
државне статистике. 

Члан 32 
На крају курса слушаоци полажу испит из сви« 

предмета.. Испити су усмени и писмени и полажу се 
пред испитном комисијом КОЈУ • сачињаваху управник 
течаја и наставници као чланови испитивачи. Прет-
седник?. испитне комисије одређује старешина 'Ортак 
гаизаодионе јединице која је курс организовала. 

Члан 33 
Писмени и усмени испит сачињавају целину. Ус-

пех слушалаца оцењује се оценама „одашиљан (5)", 
„врло добар (4)" „добар (3)" и „није положио". 

Комисија доноси оцене већином гласова, а код 
једнаког броја одлучује глас пре тс едни« а 

Слушалац, који на испиту мије половио из -нај-
више два предмета, полаже поправни »опит у року 
од највише три месеца. 

Сматра се, да слушалац курса није завршио, који 
ша испиту не положи три или више -предмета, као 
и слу ИЈ алач кој« на поправном испиту не положи је« 
дан предмет. 

Члан 34 
Секретар испитне комисије води записник украду 

испитне комисије и свршава све административне по-
слове који су у вези са испитом. 

У записник о испитима уноси се и уса ех слуша-
лаца'. 

Члан 36 
По положено^ испиту испитна комисија издаје 

елу таоцу курса сведоаднстао 6 завршеном курсу и 
полк).женом испиту са оценама из појединих пред-
мета. Ово сведочаштво служи као дошао о стручној 
спреми у статистичкој струци, у сврху стицања ви-
шег одговарајућег звања. 

б) П о в р е м е н и к у р с е в и з е е т р у ч и о 
у е а в р ш а в а њ е с л у ж б е н и к а 

Члан 36 
У циљу стручног усавршаваш® статистичких ман 

дрова и специјализаадије за поједине врсте послова*, 
а према указаној потреби, организоване се поврел 
мени курсеви за стручно усавршавање службеника. 

Повремене теча је организују ресори, •који издају 
организациона упутства. Наставни програм и плам 
састављачу у спор реуму са Генералном дирекцијом 
државне статистике. 

Ови курсеви не дају право на стицање звања, 
шк се узимају у збзнр за доби јан. е вишег звања. 

Члан 37 
Шраво надзора лАд свима курсевима статистичкв 

•еггруке као и одређивања' њиховог ранга има Гене-
рална дирекција државне статистике. 

V. — ПРЕЛАЗ ИЗ СТРУКЕ У СТРУКУ 

а) Приправника 

"Члан Зв 
При преливу из друге струке у статистичку 

струку потребно је да приправник има стручну од-
носно школску спрему прописану за статистичку 
струку и да на краду одређеног рока положи стручни 
и опит. 

1 и пр авни ку се може признати пређашња при-
правничка служба, а дужина' стажа у томе случају 
одређује се према сродности послова пријашње стру-
ке као и према степену спремности приправник^ за 
полагање испита, тако до укупна приправничка слу* 
жба не може бити краћа од две трећине приправни-
чке службе стати етичке струке. 

Приправник неће по извршеном прелазу пола-
гати оне предмете •моје је положио да пређашњем 
стручном испиту. 

Члан 39 
Ор нпр антику, који је стручни испит положио 

пре престанка службе, признаће се положени испит 
приликом вра<ћа№Ш1 у службу ако прекид није био 
дужи од .дае родите. 

б) Службеника 

Члан 40 
Прелаз из друге струке у статистичку струку! 

допушта се ако службеник који прелази има стручној 
спрему предвиђену еа одговарајуће звање стати ст ич* 
ке струке и да ша дирају одређеног рока, положи 
Стручни испит. Рок еа полагане овог испита не мож« 
бити краћи од три месеца! или дужи од годину дама}. 
По .положеном испиту службеник се поставља 
одговарајуће звање. До постављења на »ово звање 
службеник задржава дотадашњу плату. 

Службеник неће у статистичкој струги полагати 
рие предмете које је положио у пређашњој струци, 
Ако при прелазу из друге струке у статистичку 
струку службеник добије »еко више звање за које 
није провидан стручни испит, полагаће стручни ис* 
лит предвиђен за 'почетно звање из одређене групе' 
анавУаи . 

Члан 41 
Стручни испит при ирелзеу из друге струке $ 

статистичку струку неће полагати службеници који 
долазе на положи је прве односно друге врсте као 
ни службеници који ради нарочите способности И 
потребе службе преливе у статистичку струку. 



Среда., 6 октобар 1946 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 85 — Страна 1328 

Поте тамо од ставка и полагања испита могу 9® 

Ебодете службеници који по одени стручне ко* 
;ј« (имају докааану опрему и праксу ао вршене 
ова адресног втња. 

732. 

Н® основу ст. 2 ш 38 Основног закопа о е копро* 
авијације* („Службени лист ФНРЈ" број 28/47), у саг 
гласности сл Претседником Владе ФНРЈ, преписујем 

VI. — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 42 

Преведени приправници морају цо лагати стручни 
испит претка одредбама овог правилника. 

Ако је ириправнику истекао рок приправиинке 
тужбе или Је до истека рока остало недовољну 
Јемена! за припремање стручног испита, продужиће 

том случају, (приправничка служба ради полага 
стручног испита за онолико времена, колико Ја 
зебпо аа припремање испипа, али највише 

вест месеци. 

Чла-н 4в 

Службеник који није положио стручни испит 
или испит који је положио не одговара, испиту про-
писаше« за звање на које је преведен, дужан је 
стручни испит односно допуну овог испита поло-
жити у року од једне године од ступаш* на сн»ѕту 
овог правилника 

Члан 44 

__ По; о п « стручне комисије од полагања- струч* 
»ог испипа из претходног члана могу се ослободити 
Службеници који долазе нз< положаре прве односно 
•друге врсте као и службеници који имају потребну 
стручну праксу и „способност за вршење послове 
одређеног звања* односно: функције. 

. Члан 46 

Постојећи- ка© и довршени специјални стручни 
Твгаацеви им«ју се ускладити са. одредбама о струч-
ним течајевима из овог правилника, 

Службеницима статистичко струке, који се видно 
ИСТИЧУ Сф'ј(С|М стручном спремом и сиособиошћу 
дп вршење виших звгим, а истурав а ју услове* за 
пријем на који' од курсева из овог правилника; може 
Се дозволити по1л1агање завршног испита односно 
курса без; обавеза похађања курса. 

Члан 46; 

У сваком конкретном случају стручна комисија 
ђе решат« »оме стручном испису из овог правилника 
одговара ЈХгиије положени испит. 

Члан; 47 

Овај правилник ступа, на снагу даном објављи? 
В121Њ'31 у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославија". 

Ш бр. 8237 
28 септембра1 ШВ године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар; народне одбране, 
Маршал Југослвије 

Јосип БрозгТито, с4 р. 

У П У Т С Т В О 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОСНОВНОГ ЗАКОНА 0 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ 

I'. — У циљу правилног спровођења екопронрија-
ције, .органи надлежни т доношење акта о екопро,-
пријацији као и екс протрчанион е комисије пазиће 
при одредив,ању предмета и обима експропријација 
да се експропријацијо.^ не захвати више него што је , 
неопходно потребно ради задовољењу потреба због ' 
којих је екопропр иј аци ја дозвољена. Тако, иа пример 
кад се потреба екс пр ои ри јације може подједнако за-
довољити експро пр и јацијо м једног од више зе-
мљишта, онда ће се експро присату- прво земљиште 
које вије подесно за обрађивање, затим земљиште 
без зграда' или да зградама од мањег значај«' и ва-
жности по' сопствени ка итд-. ' 

'8. — Држ««« и орган који доноси акт о е кс пр о-
пријацији им.* да (начелно одлучи да ли постоје 

.услови за ексшропријацију. Акт о екс продор иј а ци ји 
доноси* се на основу молбе- тражиоца експропријан 
ције. 

Које све податке гроба означити у молби зависи 
од конкретних околности, У сваком случа ју из- молбе, 
треба, да се види: у чију се корист тражи екепропри-
јадија, потреба експрл прија ци.је и предмет и обим 
експро прваци Ј е. 

ИК — По проп исима Основног закона о: е к опр о" 
при ја ци ји експронрише се и приватна имовина стра-
них држављана, страних установа или страних при* 
ватних или Јавно-правних лица која постоји на те* 
рипориј-и Федера.тигвие Народне Републике Југослав 
вије, ако друкчије није предвиђено међунарђдним 
уговорима. 

IV'. — Кад државни: орган односно организација 
у чију је корист дозвољена е кс пр оприј^н^ја одуста« 
пе сд? ње пре или У току поступка ек спр одр и јације 
(биле зато игло је- престала« потреба, због које је 
дозвољена експропријација^ било из којих других 
разлога), одлуку о пешачењу акта о експроприра-
цији донеће она.| државни орган који је св-ој-евремвг 
но издао акт о експропријацији, а екопронријациона 
комисија утврђујући ово прекинуће даљи рад. Ово 
међутим не спречава да се поново по истој, ствари 
проведе експропријација на. основу новог акта о 
екс п р обријани ји. 

Одлука' среског, градског и обласног извршног 
одбора као кг Главног извршног одбора Аутономна 
покрајине Војводине о повлачењу акта о е копрови* 
јкацији подноси се на потврду влади народне репу-
блике у смнслу чл. 6 Основног закона о експропри-
јации'и. 

V. — Поступак екотропријације покреће се само. 
на предлог органа односно организације или за-
друге у чију је корист дозвољена експропријација, 
а- ве и по службеној дужности, на основу самог акта 
о е кс пропријаци ји. Предлог се подноси среској од-
носно градској е кспрспр и јаци оној комисија а ако 
те комисије нису сталне —извршном одбору среског 
односно, градског народног одбор®. 

VI — Кад то тражи општи интерес извођења 
корисних радова за сврхе дау шта ен о - е кон оме к о г « 
културног подизања! и развоја народа,, експроприја-
ција-, у смислу ст 3 чл% 7 Основног закона о експрес 
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пријацији постоји и онда кад сопствениадша непо-
кретне имовине, која се граничи са експр опасаном 
имовином, буде забрањено да своју непокретну лг-
»ловину односно земљиште употребљавају на дота-
дашњи начин 

Накнада ће се у том случају .дати само онда ако 
је непокретно ст услед експропријацИјом установље-
не службености изгубила од своје дотадашње про-
метне вредности- (чл. 32 Основног закона о експро-
пријации). 

УП. — У смислу чл. 11 Основног закона о екс-
пропријацији накнада обухвата само стварну вред-
ност, а не и изгубљену добит. Кад су у питању зе-
мљишта под воћњаком, виноградом (лозом) и слично, 
накнада обухвата! и вредност ностра ног прос ечи от 

'приноса, (плода —воћа) који је услед екопро.нри ја-
ције остао' неискоришћена (чл. 14 Основног закона о 
екепролријацији). 

VIII. —Кад се експропријација, врши у корист 
државе, накнада у новцу или у непокретностима, од-
редиће се, према, члану Г5 став 2 Основног закона о 
експропријација само у случају ако је ек сп р.оп ри-
сана. имовина шретстављала) једини или најважнији 
извор за издржавање сопственик, његове уже по-
родице и лица која је сопственик дужан да1 издр-
жава. 

Приликом оцењивања да ли је експроприсана 
имовина' једини или најважнији извор- за издржава-
ње, екслр©преданиона комисија треба да утврди да 
ли је преостала имовина, довољна за издржавање 
ранијег сопственик,- његове породице и лица која је 
дужан да издржава. Оцена овог питања зависи од 
миза околности које треба) утврдити у сваком кон-
кретном с л у ч г Ј у као што су: величина имовине која 
се експроп.рише., б)рој чланова породице и лица која 
сопственик издржава', приходи сопственика. од лич-
ног рада, његова способност за, преш ређи вање и 
слично. 

При оцени овог питања ексгар опра ја цио« а ко-
мисија' треба нар очи то да. води рачуна о имовном 
стању сонете ен ик а. Због тога ће се, по правилу, 
накнада у новцу или у .непокретностимз одређивати 
ако је сопственик трудбеник са малим приходима. 

IX. — Да. би се утврдило да ли постоји могућ-
ност давања накнаде у непокретности, експропри-
Јациона комисија затражиће о томе податке и ми-
шљење од органа који је донео акт о екопроприја. 
ци ји. 

Ако се експропријација, врши у корист задруге, 
задружних или других друштвених организација, 
комисија, ће ове Додатке прибавити од тих ограно-
вација. 

Експропријгциона комисија у сваком конкрет-
ном случају оцениће да ли Се понуђена' непокрет-
ност, е обзиром на вредност и место, може дати у 
замену за е копро пр ис ану непокретност. 

X. — Кад експро пријати он а комисија нађе да 
треба дати накнаду у државним обвезницама, она 
ће утврдити висину накнаде и одредити да се накна-
да да' у државним обвезницаШ' без обзира што није 
донета уредба. Владе ФНРЈ у смислу чот. 16 Основног 
закона о експропријзцији. 

XI. — Кад се експропријација тражи за потребе 
државних привредних предузећа савезног, републи-
канског. покра ји неког или обласног значаја, онда се 
сматра да се експропријација врши за потребе ви-
шег државног органа од среског односно градског 
народног одбора, па сходно ст. 31 чл. 18 и 19 Основ-
ног закона о екопропријацији у том случају у екс1 

про пријатно ну комисију улази И Један претставник 
ад мин ист р а т ивко - оп бра тов н ог р у к ов о д и о ц а д о т и чи о г 
(Предузећа или државног органа у чију надлежност 
спада односно предузеће. 

Претставник вишег државног органа У смислу 
ст. 3 чл. 18 и 19 Основног закона о експропријација 
у својству члана комисије не може бити истовремено 
и заступник тог органа 

ХИ. — Срески односно градски извршни одбор 
одређујући чланове експропријационе комисије у-
једно ће одредити једног од њих за; претседник 
комисије. 

XIII. — Сопственици и друга заинтересована ли-
ца позивају се на први састанак јавним огласом у 
смислу ст. 2 чл 22 Основног закона о експроприја-
цији, а не достављањем решења о одређивању првог 
састанка, тј. не позивају се појединачно 

У случају кад се е проценом и пописом споји 
усмена' расправа, морају се посебно позвати сва лица 
наведена у ст. 2 чик 26 Основног закона о експропри-
Јацији. 

XIV. — Кад имовина која се експропрнше не 
може да буде .процењена при самом попису зато што 
је проценитељима' остављен .рок у коме ће поднети 
извештај о процени, комисија ће, према .околностима 
конкретног случаја, одлучити да ли ће кориснику 
екопропријације предати у посед имовину одмах по 
извршеном попису или тек по пријему извештаја 
о процени. Н у овом случају важи одредба става 2 
чл. 24 Основног закона о експропријацији. 

XV. — Ако је актом о експропријација одобрено 
да се државном органу односно задрузи или органи-
зацији, за( чије се потребе врши експропријација, 
преда у посед одређена имовина и пре пописа' и про-
цене, онака) ће орган који је донео акт о експропри-
јацији уједно наложити среском односио градском-
извршном одбору да изврши предају, е тим да се 
корман ик експропри јације и тада мора држати од-
редбе ст. 2 чот. 24 Основног закона О' е копроприј авдији. 

Ако сопственик не дозвољава или спречава ко-
рисника експропријације у вршењу поседа, срески 
односно градски извршни одбор наредиће извршење 
на основу потврде експропријационе комисије да је 
односна, имовина екопроприсана. 

XVI. — Јавна усмена расправа по чл. 28 Основ-
ног Закона, о експр старија ци ји одржаће се тек пошто 
претходно буде извршен попис и процена. 

Претседник комисије одлучиће, према околног 
стима конкретног случаја', да ли ће јавна усмеи| 
расправа, .отпочети одмах ио извршеном допису и 
процени или ће је одредити за доцније. 

Кад сопственик имовине која се експроприше 
не може да се уручи позив за јавну усмену распра 
ву због тога што је отсутен или је непознато ње-; 
гово боравиште или иа других разлога, претседник 
комисије затражиће од надлежног органа старатељ-
ства да от су теи ом односно непознатом сопственик 
постави стараоца ради заштита његових права, и ин-
тереса У експропријационом поступку. 

У случају експропријацијо имовине која је под 
секвестрацијом, (?опс тв ени ка. у екс продор ија цио н о ̂  
поступку тада преставља орган или лице коме је 
односна имовина дата на управљање. 

Усмена јавна расправа одржаће се и у отсуства 
приватног ^сопственик?., ако је уредно позван на раф 
справу и уколико комисија не сматра да је његово 
присуство на расправи неопходно. 

XVII. — У случају кад су актом о експроприја-
цији обухваћене непокретности* које припадају ве-
ћем броју сопственик, може се провести јединствен! 
поступак, али је екснропријациона комисија дужи« 
да. донесе решење .о експропријацији посебно за е в Р 
ког сопствен ик а.. 
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' ХУЈИ.- — Ало се на јавној усменој расправи 
појави шор о СВОЈИНИ екопр обрисан е непокретности, 
па се тај спор не би мотао отклонити споразумно 
и бев одуговлачења, комисија ће заинтересован а 
лица. упутити на, редовну парницу. Спор о својини 
не спречава комисију да донесе решење о експро-
пр иј аци ји по чл. 29 Основног закона о експроггрија-
цији и да њим утврди обим екопропријације, и ви-
сину накнаде, а одлуку о томе коме ће се накнада 
дати и у ком облику (у новцу, непокретности или 
у обвезницам>а) одложиће до правоснажне одлуке 
суда о својини, и то ће у-решењу назначити. 

XIX. — Из накнаде која се даје сошствевику за 
експроприсЈну имовину прво се измирује порез који 
терети експроприсану имовину па потом укњижени 
терети по стеченом реду првенства. - без обзира да 
ли се ради о, ек спр одори јаци ји прав! својине или 
других стварних права на непокретностима, а оста-
так накнаде припада сопствени^. О свему овоме 
решава експроприЈашцисинги комисија ' означујући у 
свом решењу шта коме припада и по ком основу. 

Ако на јавној усменој расправи настане спор у 
погледу постоја,ња и обима укњижених терет на, 
екопроприсаној непокретности, комисија ће заинтв' 
ресована лица упутити на редовну п рн&цу а даље 
ће поступити сходно претходној тачци. 

Ако је на ек спр обрисан ој непокретности укњи-
жено право плодоуживање или које друго стварно 
право које није изражено у новцу, комисија ће - ко-
риснику таквог права одредити јед,повратну нак-
наду. Исто тако комисија ће поступити и са истра-
живањима са повратним плаћањем (издржавање, 
ренте и томе слично) уколико су она обезбеђена 
заложним правом. Укупни износ свих ових накнада 
не може прећи износ накнаде одређен сопственику 
за експроприсну непокретост. 

XX. — Висину једносатне накнаде из ст. 3 тач. 
XIX овог упутства одређује комисија на основу 
принципа постављених Уредбом с- начину утврђива-
ња накнаде за плодоуживање и једнократног износа 
[дугова са повратним плаћањем укњижених на, не« 
покретностима које су прешле у својину државе на 
основу Закона о аграрној реформи и ко ло низ аци ји 
и Основног закона о поступању са експролрисаним 
И конфискованим шумским поседима (ст. 3 чл. 2 Зат-
ката о регулисању теоета укњижених на непокрет-
ностима које су прешле у СВОЈИНУ државе на основу 
ђакона о Аграрној реформи и колонизацији итд., 
„Службени лист ФНРЈ", број 106/47). 

У циљу утврђивања ове накнаде претседник ко-
мисије одредиће проценители који ће проценити У 
новчаној вредности користи које нлодоужив^лац од-
носно уживалац има од плодоуживања односно ужи-
вања током једне године* одбијајући од те вредно-
сти расходе' који су потребни за остваривање тих 
стварних права. 

Кад се ради о новчаним истраживањима (дуго-
вима) са повратним плаћањем, комисија ће сама од-
редити једнократну накнаду на основу принципа по-
стављених напред наведеном уредбом. 

XXI. — У случају експропријације • непокретно-
сти на којој је укњижено право плодоуживања или 
које друго стварно право или право издржавања и 
ренте, накнада у новцу или у непокретностима, која 
се исплаћује корисницима тих права' из накнаде 
која се даје сопствени^ за експроприсану имовину, 
одређује се у односу на кориснике наведених права' 
према томе да ли Је односна непокретност претстав1-
љала. за њих једини или најважнији извор за издр-
жавање. у ком случају врста' накнаде, која се даје 
^{Опствснику и' корисницима наведених права, може 
бити различита. -

XXII. — Против решења е кепр о пр и јаци оне ко-
мисије може се жалити свако лице чији је интерес 
или право повређено тим решењем. 

По жалби против решена експроиријационе ко-
мисије у смислу чл. 30 Основног закона о експро* 
прија,цији, окружни суд испитује рад комисије ^ 
границама овлашћења која су комисији дато, тј, 
одлучује о свему ономе што је било предмет одлу-
чивања комисије, обазирући се на правилност по-
ступка екшро при јације. Окружни суд се не може 
упуштати у оцењивање питања правилности акта о 
експропријација 

XXIII. — Експропријациона комисија обавестиће 
надлежног јавног тужиоца о свакој експропријација 
доста,вљањем решења о одређивању првог састанка, 
а по завршеној усменој расправи доставиће му и 
решење о експроприрани ји (ст. 3 чл. 29 Основног 
закона о експропријацији). 

XXIV. — На1 основу правоснажног решења о 
експроприра,ци ји брисаће се сви терети укњижени нб 
ек!спроприсано,ј непокретној имовини. 

XXV. — Обавеза плаћања пореза на доходак, 
који потиче од експроприраме имовине, престаје за 
ранијег сопственик даном предаје у посед експро-
присане имовине кориснику експропрнјације. 

XXVI. — Ово упутство ступа на снагу даном 
објављивање у „Службеном листу Федеративне На* 
родне Републике Југославије" 

Бр. 1086 
3 августа 1948 године 

Београд 
Министар право су ђа* 

Фране Фрол, с. р. 
Сагласан, 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

733. 

На основу чл. 24 и 27 Закона, о таксама, пропи" 
сујем 

У П У Т С Т В О 

О НАЧИНУ ПРОДАЈЕ БЛАНКЕТА СТОЧНИХ 
ПАСОША 

1) До 31 октобра 1948 године Народна банка; 
ФНРЈ преузеће од народних одбора продају бланкет 
та уверења! о својини и здрављу стоке (бланкет^ 
сточних пасоша) и продаваће их преко! својих се* 
дишта као и остале таксене вредности преко евго* 
јик трговачких предузе,ћа'. 

2) Продају но, М|ашоЈ ових бланкета власницима 
стоке вршиће продајне организације ратних војних 
инвалида. 

3) (Овлашћеним продавцим|а ија мш,ло припадај 
провизија 3% од укупне продајне цене бл анкета, и 
одобрава се у готову као и код осталих таксених 
вредности. 

4) Народни одбори и даље ће на досадашњу 
начин вршити сперу и издавање сточних пасоша »а 
бл1а1Н1кетим!а које ће власници стоке сами куповати 
•код (ОвлШ&нћежих продаванана ни м|а|ло т1аи<1сеник вред! 
МОСТИ. I 
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5). Ово упутство ступа на онагу даном објав-
љивање у „Службеном листу Федеративна Народне 
'бпблике Југославије." 

Бр. 34318 
21 септембра 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

734. 

На основу тач 2 Наредбе о откупним ценз,ма 
кукуруза у економској 1948/4,9 години, пр описујем 

У П У Т С Т В О 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ВЛАГЕ КУКУРУЗА 
ПО МЕСЕЦИМА 

1. — Наредбом Владе ФНРЈ о откупним ценама 
кукуруза у економској 1948/49 години одређене су 
откупне цене кукурузу оа највише 14% влаге (при-
родно ил« вештачки сушено) — тач. 1 наредбе. 

Како ће се кукуруз откупљивао и у времену 
када је ов?ј проценат власе већи од нормалног 
(14%), то се, да бм- зе мљ ора ди и ци-про из во ћа чи пра-
вилно одговорили својој обавези испоруке кукуруза, 
одређује просечна влага' испоручене^ кукуруза но 
месецима: 

У зрну у клипу 
у октобру до 26% до 30% 
у новембру до 24% до 28% 
у децембру до 22% до 25% 
у јануару до 20% до 22% 
У фебруару до 18% до 20% 
у марту и априлу до 16% 'ДО 17% 
у мају и даље до 14% до 14% 
2. — Овлашћују се министри трговине и снабде-

вања народних република да на бази одређеног 
просека влаге (тач. ! упутства) одреде проценат 
влаге у дотичном периоду примања! кукуруза према 
стварном стању, имајући у виду врсту и порекло 
кукуруза' као и временске прилике. 

3. — Ово упутство ступа на снагу одмах. 

Бр. 17.445 
30 септембра 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања. 

Јаков Блажевић, с. р. 

735. 
На основу члана 1 Уредбе о допуни Основне 

уредбе о принадлежностима савезних државних слу-
жбеника („Службени лист ФНРЈ" бр. 92/47), а на 
предлог Претседник Комитета за законодавство и 
изградњу народне власти Владе ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ОСНОВНЕ ПЛАТЕ ЗА НОВОУВЕ-
ДЕНА ЗВАЊА „МЛАЂИ ЦАРИНСКИ ПОМОЋНИК", 
„ЦАРИНСКИ ПОМОЋНИК" И „СТАРИЈИ ЦАРИН-

СКИ ПОМОЋНИК 

I. — За напред наведена звања одређују се о-
сновне месечне плате у следећим износима: 

Динара 
1) Млађи царински помоћник 2.800—3.000 
2) Царински помоћник — 3.100—3.300 
3) Старији царински помоћник 3.400—3.600 
ТХ — Ова наредба ступа на снагу даном објав-

љивању у „Службеном листу Фелер атине Народи« 
Републике Југо славије". 

IV бр. 7996 
24 септембра 1948 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министер народне одбране, 
Маршал) Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Потпретседник 
Комитета за законодавство и изградњу 

народне власти Владе ФНРЈ, 
Станоје Симић, с. р. 

736. 

На основу члана 16 Основне уредбе о финанси-
е р струци, а у сагласности са Комитетом за зако-
нодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О УКИДАЊУ ЗВАЊА „ЦАРИНСКИ СТРАЖАР" И 
О УВОЂЕЊУ ЗВАЊА „МЛАЂИ ЦАРИНСКИ ПО-

МОЋНИК", „ЦАРИНСКИ ПОМОЋНИК" И 
„СТАРИЈИ ЦАРИНСКИ ПОМОЋНИК" 

I. — Укида се звање ,,царински стражар" пред-
виђено у члану 2 под Ђ—1 Основне уредбе о фи-
нансиско ј струци, а уместо њега уводе се следећа 
звања под Ђ—1. 2 и 3: 

Ред. Основни послови Стручна спрем* 
бр Звање звања потребна за 

вршење »вања 

1 Млађи цар ин- Врши царински 
ски помоћник надзор над робом 

у царинским ма-
газинима,над воз-
ним објектима и 
робом у желез-
н и ч к и станицама 
и приетаништима; 
врши спровод ца-
ринске робе и 
возних објеката. 

Два разреда 
средње школе'. 

2 Царински 
помоћник 

Контролише пре-
нос робе и валу-
те на пограничним 
прелазима; пома-
же при прегледу 
робе и путника и 
у истражном по-
ступку, по царин-
ским и девизним 
прекршајима оба-
вљањем според-
них послова, 

Потребна прак-
са у звању мла-
ђег царинског 
помоћним*. 
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Ред, Основни послови Стручна спрема 
бр.' Звање звања потребна за* 

вршење звања 

8 Старији Обавља послове Потребна пр ак-
в и н с к и као и царински са у звању ца-
ломоћник помоћник; кон- р е с к о г помоћ-

тролише и обје- ника. и ооказа-
дињује рад мл а- ни успех у ра-
Ј̂ их царинских ду, 
помоћника и ца-
ринских помоћ-
ника на више 
граничних пре-
л е а , 

П. — Звања- „млађи цариник", „цариник" и 

Ст и цариник" добијају редне бројеве 4, 5 и 6 под 
платоа 2 Основне уредбе о финансијској струци 

III — Ова наредба ступа на снагу даном објав-
љивање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије", 

Бр. 35434 
23 септембра 1948 године 

Београд 
Министар ф»кнансија, 

Добривоје Радвсављевић, с- р. 
Сагласан, 

ГЈотпретседник Комитета за. законодавство -
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ 

Станоје Симић, с. р. 

737. 

На* основу члгна 17 Основне уредбе о финанси-
ско!) струци Комитет аш законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

0 РАСПОРЕДУ У ВРСТЕ НОВОУВЕДЕНИХ ЗВАЊА 
„МЛАЂИ ЦАРИНСКИ ПОМОЋНИК", „ЦАРИНСКИ 

ПОМОЋНИК" И »̂ СТАРИЈИ ЦАРИНСКИ 
ПОМОЋНИК'' 

Д, Наведена звања финансиске струке „млађи 
царински помоћник", „царински помоћник" и „ста* 
рији царински помоћник" распоређују се у четврту 
врсту. 

II. — Ова. наредба ступа на снагу даном објав-
љивања у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Ју посл авије". 

г 
Вр. 2837 

21 септембра 1948 године 
Београд 

Потлретседник Комитета за законодавство 
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 

Станоје Симић. «. р. 

738. 

На основу чл. 2, ст. 2 Уредбе о елементима цене* 
добити, расподеле добити, Фонду руководства и та-
рифама у експлоатацији аутомобилског саобраћаја! 
(„Службени лист ФНРЈ" бр'. 45/48), на предлог Прет-
седник Комитета за ауто-саобраћај при Влади 
ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОДРЕЂИВАЊУ НОРМИ НАЈВЕЋИХ ДОЗВОЉЕ-
НИХ МАЊАКА ПОГОНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПРИ 

СКЛАДИШТЕЊУ И ИЗДАВАЊУ У 
АУТО-САОБРАЋАЈУ 

1. — Под мањнима погонског материјала, за која 
се одређују норме, сматрају се они мањци погонског! 
материјала који. код технички правилног поступка са 
погонским материном, настају било као последица 
природних утицаја, било као последица радњи не-
опходних при складиштен^ и издавању погонског 
материјала. 

2. — Мањци погонског материјала појављују се 
у следећим видовима: 

а>) као складишни мањци (ветрење, испарена, 
цурење); и ^ 

б) као манипулациони мањци-растур (расипање* 
цурење, разливање, растур при подели, за оста ја .ње у 
судовима итд.). 

3. — Норме највећих дозвољених муњама) погода 
ског материјала одређују се зв поједине врсте пр* 
гон е мог материјала', и то у процентима од тежине 
ускладиштеног односно издатог погонског матери-
јала, 

4. — За скл/дишие мањке за шест месеци и 0 
мннинулационе мањке одређују се следеће нормјф 
највећих дозвољених мањака погонског материјал^: 

Складишни мањци 
за 6 м е с е ц и 

Манипулациони 
мањци 

Материјал 
Р е з е р в о а р и 
и ц и с т е р н е 

Бачве 
и судови 

Према врсти амбал«* 
ж е из које с е в р ш е 

издавање (%) 
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ве 
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и
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и
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Бензин 
Плинско 

уље * 
Моторно 

У^е 
Диференци-

јал уље 
Масти 

0,25 0,50 0.35 0,60 0,30 0,15 0,50 0,60 

0,12 0,20 0,15 0,35 0,10 0,06 0,18 0,25 

0,06 0,10 0 08 0,18 0,05 — 0,07 0,10 

0,10 0,16 0,12 0,25 0,04 — 0,06 0,18 
— — 0,25 0,60 — — 0,08 — 

Зимски проценти важе з»а месеце: октобар — 
март 

Летњи пропети важе за месеце април — септем-
бар. 

Пример: Складиште за погонски материјал НА 
коме је у једном месецу складиштем: 7.500 кгр бен* 
зина, 450 кгр моторног уља, 100,кгр уља за мењачу 
и 200 »пр М12сти, а у том месецу издато је возилима! 
6.000 кгр бензина, ЗОО кгр моторног уља, 35 кгр уљ^ 
за мењач и 50 кгр масти. 

Бензин је складиштен у цистерни, а остала, роба 
у бачваре. 

Тада су дозвољени мањци: 
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Б е н з и н 

Складишни: 7 . 5 0 0 x ^ ^ = 8,1 кг (зими) 

7.500 х У ° = 6,6 кг (лети) 
6 X 100 

Манипулации: 6.000 X ^ = 18 кг 

М о т о р н о у љ е • * > 

Складишни: 450 х 6 =0 ,06 кг (зими) 

0,18 
4 5 0 Х 6 х 100 = 0 , 1 3 к г ( л е т п ) 

Манипулациони: ЗОО X 0,07 
100 0.315 кг 

У љ е з а д и ф е р е н ц и ј а л 
0,12 

Складишни : 100 X д^туод - = кг (зими) 

0,25 
100 х 6 1 0 0 = 0.04 кг (лети) 

Манипулациони: 

Складишни: 

35 X 
0,06 

0,02 кг 100 
М а с т и 

0,25 

200 х ^ х ј(,о = 0,08 кг (зими) 

0,60 200 X 6 х јод = 0,20 кг (лети) 

Манипулациони: 50 х 
0,08 
10® = 0.040 кг 

Складишни и ма нину .Јаци оми- мањци се сабирају 
за сваку врсту робе, па се тако одреди укупно до-
звољени мања к за п ос м|аир ан и период. 

Треба пазити да су складишни мањци дани- за 
шест месеци, те да- одобрене процент е треба мно-
жити или делити потребним коефициентот, према 
томе. за које се време дозвољени мањак рачуна, 

5. — Одређене норме мењана погонског м тери-
јала су максималне 

6. — Отпис мањак а погонског материјала врши 
се преда стварној 'величини маичка, али отпис тих 
мањака не сме прећи висину највећих дозвољених 
ма њака. . 

7. — Складиште је дужно да води књигу еви-
денције стварних мањи кз погонског материјала. 

8. — Најдаље петнаест дана' по истеку троме-
сечја у текућој години извршиће се инвентарисање 
складишта и отписати стварно' настали мањци погон-
ског материјала, у смислу одредбе све наредбе. 

9. — За мсњке погонског материјала, који нису 
настаде под условима тачке 1.) ове наредбе, већ су 
про узрокован и нехатом или непажњом, складиштар 
односно одговорно лице сносиће и сву насталу ма-
терија лиу штету. 

Бр. 997 
25 септембра 1948 године 

Београд 
Претседник 

Савезне планске комисије, 
Борис Кидрич, с. р. 

Претседник, 
Комитета за вуто-сгобраћај 

при Влади ФНРЈ, 
Чедо Капор. с. р. 

739. 

На ~ основу Наредбе Владе ФНРЈ о државни!! 
(везаним) ценама пољопривредних производа („Слу* 
жбени лист ФНРЈ" бр. 12/48), у сагласности ва- Ми-
нистром пољопривреде ФНРЈ, Министром финансија 
ФНРЈ и Министром трговине и снабдевања ФНРЈ, 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ НАРЕДБЕ О 
ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА ИНДУСТРИИ 
СКС1Г БИЉА ПО ВРСТИ И КВАЛИТЕТУ И О 
УСЛОВИМА ЗА КОНТРАХИРАЊЕ ИНДУСТРИСКО? 

БИЉА РОДА ГОДИНЕ 1948 

1) У Наредби о државним (везаним) ценама ин«* 
дуетрнеког биља: по врсти и квалитету и о условима 
за контрахирање индус триског биља рода годи»1 
1948 („Службени лист ФНРЈ" број 30/48), у делу В, 
одељак Ш под в), мења се став 1 тачке 2) и гласи! 

„2) Про извођач им а дувана даваће се премије, 
и то: 

за б е е пр е кори о - е тан д ар ди о сређивање и пако* 
вање дувана, ма кво се изводи у дуванским стани" 
цама, 10% од бруто вредности стандардно-сређеног, 
и стандардно - У Ш И О в ГЈН ОТ предатог дувана, обрачу-
нато но државним (везаним) ценама; 

за изванредан квалитет м добру сређеност ду* 
вана 5% од бруто вредности предатог дувана, обра-
чунато по државним (везаним) ценама!; и 

за дуван који је према распореду, утврђеном од 
надлежне дуванске станице, предат сређен и упакО* 
ван до 16 новембра 1948 године, 5% од њепове 
бруто вредности обрачунате по државним (везаним) 
ценама." 

2) Ово наредба ступа на снагу одмах. 

И бр. 4444 
21 септембра 1948 године 

Београд 
Министар лаке индустрије, 

др Саво Златић, е. р. 
Сагласни: 

Ми и ист :р пољопривреде, 
Мијалко Тодоровић, с. р. 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

/ 

Мнт ист а р трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

740. 

На основу члана 2 става; 2 Уредбе о продаји ио»-
љопривреднмх производа везеној ста/ правом на купо-
вину одређених индустриски* производа пу нижим је-
динственим Ц0П31МВ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСЛОВНОЈ ПРОДАЈИ УЉА ЗА ЈЕЛО И УЉАНИХ 
ПОГАЧА ПРОИЗВОЂАЧИМА БУНДЕВСКИХ КО-

ШТИЦА У ТРГОВИНИ ПО ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА 

1. — Земљорадници-про извођачи и сељачке рад-
не задруге, као и сва друга лица', који продају др-
жави бундев1ске коштице по одређеним државним 
(везаним) ценама, имају право на куповину уља зе 
јело и уљаних полана по нижим јединственим це-
нама. 
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Оа боновима које добију аа продате бунде веќе 
моштица поменута лица и задруге могу куповати и 
осталу индустрију робу која се продице у везаној 
трговини ио нижим јединственим ценама. 

2. — Земљорадници-лроизвођачн, сељанке радне 
»адруге и сва друга лица који су продали држави 
бундевоке коштице по одређеним државним (вер ним) 
ценама могу купити, и то: 

а) за пр-одатик 100 кг бундевски« коштица без 
љуске 8 кг уља за јело и 15 кг уљаних потапа; 

б) 3|а продатих 100 кг бундевски« коштица са 
љуском 5,5 кг уља за јело и 15 кг уљаних погана. 

3. — Земљорадницима-произво ђач!им*;* и сељачким 
радним задругама, као и осталим лицима исплатиће 
се бундевске коштице по ценама, одређеним Наредбом 
Владе ФНРЈ о државним (везаним) ценама индустри-
С1КО!г биЉ|а по врсти и квалитету и. о.. условима за 
конгграхирање индустриско^ биља рода 1948 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 30/48). 

4. — Откуп бундевски« коштица вршиће овлаш-
ћена предузећа и задруге на следећи начин: 

Овлашћена откупна предузела издаће прсизво-
ђачима који продају бундевска мошнице, поред одго-
варајуће вредности у новцу и боновима у истом из* 
носу, још и посебну потврду у којој ће бити означе-
но: име и презиме продавца, количине и врста про-
датих бундевских коштица, количина! уља коју има 
право да купе, датум издавања и потпис купца. 

Ова предузећа ће земљора динку-произвођачу 
исто тако издати посебну потврду о праву куповине 
уљаних погана 

Приликом- куповине уљо за јело и уљаних погача 
произвођач је дужан предати поред, бонова, одгова-
рајуће вредности и ове потврде. 

5. — Потврде из претходне танке, поред бонова 
за куповину индустрии:«е робе ПО' НИЖИМ јединственим 
ценама, служе и зв* правдање издатих количина уљЛ 
за јело и уљаних погача произво ђачим а 

6. — Ово решење ступа) на снагу одмак. 

Бр. 117.447 
30 септембра 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, е. р 

741. 
На основу чл. 2 Уредбе о продаји пољопривред-

них производа, везаној оа правом на куповину од-
ређених индустриских производа по нижим једин-
ственим ценама, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О КУПОВИНИ СУВИХ ПЕЧУРАКА ПО ВЕЗАНИМ 

ЦЕНАМА 
1. — Земљорадници-лроизвсђачи и сељачке рад-

не задруге, као и друга лица, могу продавати по од-
ређеним државним (везеним) ценама, поред досад 
Одређених пољопривредних производа и суве пе-
чурке. 

2. — Суве печурке могу куповати по везаним 
ценама државна предузећа и задруге, које .одреде 
Министри трговине И снабдевања народних репу-
блика. 

3. — Ово решење ступа на снагу одмак, 

Бр. 17446 
90 септембра! 1948 године 

» Београд 
Министар трговине и снабдевања,4 

Јаков Блажевић, с. р. 

• и 
Министарство финансија ФНРЈ, по извршеном 

сравњена са изворним текстом, установило је да су 
се у таксу Упутства за извршење Уредбе о реви-
зији државних привредних предузећа, надлештава и 
установа«, објављеном у „Службеном" листу ФНРЈ" 
бр. 76 од 4 септембра 1948 године поткрале' ниже 
наведене грешке и' даје следећу 

И С П Р А В К У 

УПУТСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О РЕВИЗИЈИ 
ДРЖАВНИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА, 

НАДЛЕШТАВА И УСТАНОВА 

У ст. 3 тач. 3 I Општег дела упутства, уместо 
нар за „обезбеђује проучавање" треба да стоји из-
раз „обезбеђује дубље проучавање". 

У ст. 1 »под б) тач. 3 Одељка А II Посебног дела 
упутства., уместо речи „недељно" треба да стој« 
„нађено". 

У ст. 1 тач. 3 Одељка. Б II Посебног дела упут-
ству уместо претлослед^ • речи ..извршити" треба! 
да стоји „извршили". 

Бр. 34980. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
2® септембра 1948 године. 

О А Л И К О В & Н ? & 

На основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама*, .а на предлог Врховног команданта оружани^ 
снага ФИРЈ, Президијум Народне скупштине Фед!* 
ра тиви е Народне Републике Југославија 

р е ш и о ] е 
да се за. показану храброст, умешност у коман-

дова*^, осведочени рад на остварењу братства « је-
динства .међу нашим народима и стечене заслуге 
народ у току нгродноослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕДА: 
мајор Миљковић Игњата Игњат. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
мајори: Сибиновић Божидара Момчило и- Вуга* 

ревић Светислава Никола. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
потлуковник Матковић Крсте Мирко; 
мајор Рајичевић Пере Митар; 
поручник Поповић Милана Милан; 
потпоручник: Грбић Танасија Јово и Милан Ми-

лована Славко; 
заставник Цветичанин Јове Милан. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
капетани: (Бацковић Миле Владо, Бурсаћ Андрије 

Ђуро, Грубелић Андрије Крешо, Марушић Душане* 
Никола, Матура Марјана Крешо, Микулић Јуре 
Полдо. Ок ловџија Илије Јанко и Секулић Јове 
Петар; 

поручници: Бартуловић Стјепана Иван, Бео ковић 
Тодора Ђуро, Ћуп Дмитра Милутин, Димић Дан! 
Љубомир, Дрљић Илије Драгоје, Дукић Раде Јово, 
Кнежевић Марка Милан. Крајновић Вида -Млађе^, 
Мршић Луке Миле, Новаковић Павла Ранко, Паве® 
Михе Антун, П евац Илије Петар/ Полупа Љубоја 
Стеван, Ракић Николе Петар, Рашић Миле Николај, 
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Савичевић Вучевића Бранко, Старчевић Антона Кру-
но, Таталовић Миле Алекса и Тица Марка. Стеван; 

потпоручници: Ђипало Раде Јанко, Јелача Миле 
Мићо, Јурчић Томе Ив сн, Мандић Николе Миле, 
Мандић Николе Петар, Милак Милована Славко, 
Нинчић Душана Радојица, Пејчић Владимира Бран-
ко, Пекић Милоша Ђуро. Поповић Станка Милош, 
Радаковић Станише Дане, Шеховић Есзда Ахмед и 
Вукић Шиме Берислав; 

заставници: Ковачевић Јосипа Јосип, Рандељ 
Фрсње Бранко и Вукман Винка Иа'и. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКИ ЗВЕЗДЕ ПГ РЕДА: 
капетани: Дубајић Душана Страхиња, Грубелић 

Андрије Крешо и Лончар Петра Драго; 
поручници: Беоковић Тодора Ђуро и Ивошевић 

Миленка Душан. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Миленковић Јеврема Илија; 
поручници: Агбаба Теше Јован, А мрдовић Анто-

нија Јоле, Вукшић Игњата Стјепан, Дукић Раде Јово, 
Куван Танасија Драго, Личанин Живана Живан, Ни-
колић Радована Лука и Загорац Мила Милан; 

потпоручници: Пеза Ивана Ива«, Росић Свето-
мира Миладин и Вујновић Лазара Вујадин; 

заставници: Булајић Милутина Анђелко, Делин 
Јосипа Клемент, Ђорђевић Јована Миодраг, Ђунђек 
Ивана Стјепан«, Љубојевић Ђуре Димитрије, Радино-
вић Илије Радован, Радуловић В^се Милан, Велими-
ровић Миленка Чедомир и Вукмировић Марка 
Милан. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: • 
капетан Јовановић Добривоја Миодраг; 
поручници: Ћупурдија Станка Славко, Хџић 

Имбре Ферид, Копривица Јована Симо, Поповић Ми-
ливоја Живојин. Савић Ј Рајко и Живаљевић Ив ка 
Мираш; 

потпоручници: Перин Јосипа Божидар и Ђурић 
Ђорђа Никола; 

заставници: Ђорђевић Анђела ' Никола. Ђунђек 
Ивана Стјепан, Илкић Ду цк иа Сима, Јовановић Жи-
воте Бранибор, Јововић Лавора. Светислав, Кгаако-
вић Ђорђа Мирко, Кнежевић Николе Стево, Михај-
ловић Николе Живко, Миленовић Радована Станиша, 
Недељковић Никодија Борисав, Томашић франциска 
Јанез, Трпат Ивана Ива« и Живковић Петра Че-
до мир 1 

Бр. 43 
12 фебруара 1948 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Врховног команданта' оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ре трган е Народне Републике "Југослвије. 

р е ш и о ј е 
да а̂ за показану храброст и стечене заслуга 

еа н # о д у току народноОслободилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Ајдер Јована Мл аден, Бјелац Митра 

Вујо, Дрча Јована Петар, Дуп ланчиќ Блажа Романо, 

Ивановић Вуксана Вукман, К .-.тутић Вида Стјепан, 
Масло Франца Франц, Милетић Фрање Динко, Жељ-
ковић Ђуре Владо и Живановић Ристе Марко; 

водник Марјановић Томе Драго. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 

ст. водници: Беновић Анте Радисав. Чогурић 
Миле Мирољуб, Ду планчић Блажа Романо, Илић 
Симе Цвијан, Кар ица Стојана Јован, Катушић Вида 
Стјепан, Миновић Спасоја Радосав', Раковић Јефте 
Милислав. Самарџић Ђорђа Милорад. Савић Тадије 
Милош и Живковић Марка Иван; 

водник Мат улић Ивана Анте. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници' Брауновић Симе Анте, Букорак 

Р ика Ђерђе, Бур игић Грге Маријан, Гуњић Драго-
мира Драгомир, Кобилица Јоже Стане, Мандић Огне 
Богољуб, Нешић Живана Божидар, Пламен,тек Алој-
за Алојз и Ристић Величка Драгољуб; 

водници: Ахмедовић Ибрахима Рамадан, Алексић 
Чедомира Михајло, Арсић Васка Добривоје, Арсић 
Апостола Никола., Бајић Младена Никола, Блажић 
Живка Драгомир, Цветановић Драгутина Јефимије , 
Че.бокли Јожефа Јожеф, Пајић Борисава Љубиша., 
Ћирић Владимир* Зоран, Ђорђевић Најдена Крсто, 
Ђурић Благоја Живота, Голубовић Војислава Радо-
слав, Грубић Шиме Стојан, Грујевић Миленка Мла-
ден, Илић Љубомира. Видоје, Илић Михајла Милан, 
Јотић Живојина Данило, Јовановић Драгослава ЈБу-
бомир, Кар иш ић Младежа Александар, Крањцец 
Стјепана Драго, Луцић "Петра Драго, Љубеновић 
Живојина Драгомир, Матулић Ивана Анте, Михајло-
вић Милоша Петар, М и к е т и ћ Јожефа Јожеф. Ми-
ловановић Лазара Радомир, Митић Светозара Буди-
мир, Мрчарица Марка Љубомир, Муњић Павла Мио-
драг, Настевски Тра јана Зоран, Нешић Стојана 
Ђура, Николић Уроша Лукијан, Нинковић Трипе 
Милорад, Павловић Властимира Јеленко, Петровић 
Уроша Рајко, Поповски Багатела. Риста, Радић Вла-
димира Обрад, Радивојев«!* Владимира Богосав, Ра-
кић Александра Радослав, Р анчи,гај. Франца Иван, 
Ристић Милоша Душан, Томић Мирослава Славко', 
Топаловић Миодрага Радомир, Тришић Радомира 
Љубиша, С и муковић Срећка Милан, Стаменовић 
Будимира Богомир, Станисављевић Чедомира Мило-
рад, Стоиљковић Драгутина Момчило, Шлемић Ле-
ополда Јанез, Величковић Драгомира Миливоје, Ви-
даковић Душана Петар, Вучковић Војислава Сима, 
Вукојевић Јакова Мато, Вуковић Милана Петар, 
Вуксан Петра Марко, Загорац Марка Јоко, 'Живко-
вић Димитрија Братољуб. Жукина Игњаца. Стјепан 
и Жуљан Ћирила Жарко; 

мл. водник Недељковић Боже Драгић. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
ст. водници: Чучковић Миће Бранко, Делибашић 

Милана Бошко, Крејовић Милорада Радоје, Матић 
Ивана Мато. Нешић Живана Божидар, Ристић Ве-
личка Драгољуб. Сандрић Антона Ива и Савковић 
Симеуна Ђуран; 

водници: Алексић Љубана Радомир, Арсић Васка 
Добривоје, Бајић Владимира Миодраг. Бањанин Ма-
нојла Момир, Баруџија Николе Саво, Богдановић Пе-
тра Бошко, Бра туш Јерне Стојан, Цветановић Дра-
гутина Јефтиније, Чурлић Радослава Љубиша, Ћи-
рић Владимира Зоран, Димитријевић Ристе Миливој®, 
Ђукић Светолика Милорад, Ферјанчић Франца СиЛ-
вестар, Голић Славка, Јанко, Голубовић Војислава 
Радослав, Ибрахимовић Алема Хамдија,. Ивковић' 
Ст анише Светимир, Јотић Живојина Данило, Јовано-
вић Димитрија! Боривоје, Јовановић Радисава Бран-
ко, Јовановић Драгослава Љубомир, Каназар Обра-
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да Шкода, Курић Ђорђа Душа«, Љубеновић Живо-
јина Драгомир, Махурић Ивана Душа«, Махмута-
хајић Азима Ахмет, Маневски* Колев Страхил, Мар-
ковић Рацка Радован, Михајловић Витомира Драги-
ша, Миленковић Живомира Драгољуб, Милошевић 
Дамјана Милош, Модерд Антона Мирко, Московље-
вић Драгутина Момчило, Настевски Трајана. Зоран, 
Недељковић Лазара Драгољуб, Недељковић Лазара 
Драгомир, Николић Живка Селимир, Николовски 
Игњата Спиро, Парлар Миле Петар, Петрић Јожефа 
Рудолф, Петровић' Бошка Стоил, Петровић Ђорђа 
Живојин, Пинтер. Леона Јожеф, Поповић Драгомира 
Радоје, Прокић Богомира Светислав; Радовић Мило-
ша Драган, Радовић Луке Вук, Радуловић Новак-
Душан, Ракић Александра Радослав, Ристановић 
Љубомирка Милош, Симоновић Теофила Божидар, 
Спасић Трајка Сава, Шпољар Ивана Звонимир, Сте-
фановић Ђуре Лука, Штефановић Петра Трајко, 
Стоиљковић Драгутина Момчило, Шилом Петра Пе-
тар, Штумф Левара Др-го, Тр а јакови ћ Петра Аритон, 
Тришић Радомира Љубиша!, Варга Андрије Јанош, 
Вечански Васе Нича., Вуксан Петра. Марко, Вукојчић 
Милосава Вукосав и Законовић Николе Милош, 

мл. водници: Дужили ин Љубодрага Милан, Ја-
кимовић Јорди Дмитар, Јонџи-ђ Николе "Чедомир, 
Николић Б ћов Ново и Видаковић Јована Бошко. 

Бр. 54 
27 фебруара 1Ф48 године 

Београд ' 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, е. р др И рибар, с. р. 

На основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а »а1 предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ршивне Наредне Републике Југосла&зије 

р е ш и о ј је 
да ве »а показану хра!бр01ст и стечене заслуге 
изрод у току народиоослободилшЈчке ©србе 

К Ѕ̂јлмкуЈУ 
ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

от. водници: Стегић Мише, Томашевић Ивана Ник 
Моед и Вукшић Андрине Бранка; 

мл. водници: Белас Ду је Стине, Марцикић Атанас 
сија Душан и Стевановић Вукоја Живадин. 

орденом ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
ет. водници: Ацић Јакова! Радиле, Беговић Ис љат-

ифа Јјусуф, Белић Душама! Миши, Бертовић Ловре 
Фрањо, Бокорић Антониј« Милосав, Дубак Ради-
сава Ђор|ђе, Јашаревић Анала Шшфип, Јокић Радивоја 
Сано, Кнежевић Ники Бранко, Копривица Јована Ду-
ра«, Митровић Милу ташт Радомир, Недовић Богдана 
Бадрић, Пантић Видоја Марко, Пеггроеић Коне Цвет-
ко, Радонић Стеве Раде, Раичевић Машана Милан, 
Ранчић Марјана Августин, Ристић Димитрија Ј е ф т -
иније, Оашатић Петра Адам,- Томић Николе Милан и 
Вучковић Саве Бранко; 

водници: Чопић Петра Иљи]) \ Марковић Најдан^ 
Цветко, Миленковић В. Добриве)је, Милинковић Мар-
ка Драга, Ормуж Едо Иван и Ристић Стоја дида 
'Јода1;' 

мл. водници: Ангеловски Генадија Милан, Балтић 
Ваш Петар, Белце Ду је Самве, ДедаЉ Душана'Милан,. 
Игњатовић Стојана Десимир, Марцикић Атанасија 
Душан, Петровић Ст?воја Владар Рађа Ивани! Јаков, 
Стевановић Вукова Живадин и Банковић Животе 
.Србољуб. 

МЕДАЛзОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. модрици: Бушић Ђоке Димитрије, Бурић Радо-

вана Василије, Цветковић Зафира Александар, Гсб®1-

вић Павла Редован, Јашуловски Јанис® Тома, Мила-
новић Живела Обрад, Мшшарчић Антона Аштон, Ми-
ленковић СТОЈИ дин! а Боро, Милић Илије Милоје, Ник-
чавић Богдана Јован, Радоњић Спксоји Вида, Спан-
ковић Стојша Павле и Величковић Милан Апостол; 

водници: Антонић Милда Велиша, Андријевски 
Ђуре Санде, Благојевић Алексе Милутин, Бошковић 
Талев Бранко, Булатовић. Вукотин® Миливоје, Була* 
јић Ђуре Мшмш, Цветановски Богдана Ангел, Цвет-
ковић Васова) Слободан, Чалуковић Божидара Радој-; 
мо, Ћирић Алексе Ђорђије, Денковић Владимира 
Саво, Догански Бориса Мито, Дими триповић Аксен-' 
тије Радосав, Ђорђевић Донче Александар, Глишић 
Радосав© Бранела©, Груић Радована Слободан, Хри-
стов Насра Христо, Илић Драгутина Борисав, Ива-
новић Павла Бошко, Иватовић Миланка) Сто једину 
Ившошки Атанаса Стојче, Јанммовсш Глигоров 
ко, Јакшић Маринка Миломир, Јакуновић Була Секо, 
Јованчић Живадина Драгутин, Костић Гојка. Вели*, 
мадр, Крстић Александра Сретан, Митровски Стојмен« 
Трајни, Маршевима Серафина Опојан, Николовски Ан-
гелу Александар, Недељковић Миљурка Миливој«, 
Мајковић Ђуре Богољуб, Пантовић Радосава Добри-
воје, Пејовић Радована Душан, Перовић Косте Пе-
нар, Петровић Влатка Божидар, Љлиомкнћ Јозе Миј*)', 
Плаовић Крсте Вакзој, Радоичић Милооааја Марко', 
Р1анчић Чедомира Векослав-, Ристовски Стојчев Сол-
тир, Симоновски Алексе Ранко, Срдан Луке Тодор, 
Стокановић Анте Спасоје, СтШевжшић Јебала Трјф 
ко, Стојановски Серафима Иван, Шамаковски Тошко 
Божин, Шимуновић Јована Ђорђе, Шкриељ Евва Ето, 
Тшкшваки Визије Томо, Танасковић Лазаро Миладин, 
Темелиевски Игњата Борис, Томић Милојка Саво. 
Трајковић Драгољуба Драгољуб и Вранић Тихомира 
Велимир; 

мл. водници: Ајтовски Миров Илија, Андоновски 
Темелко Недељко, Аћимовић Ђорђа Јован, Аврамова 
о ш Ламбев Р1а1змо, Цековски Стојана! Марио), Чошак 
КОНСКИ. Ајирула Селман, Димити,јевић Велимира Доц 
брМ, ДИМКОВСКИ Пандов -Филип, Ефр емовски Трифу-
на Живко, Итовски Николе Петре, Јанчић Душана 
Тодор, • Костић Станислава Надао, Костић Обрад? 
Стаменко, Манчић Јована Светислав, Матановић Мар*) 
ма Стјепан, Медаковић Радована Голуб, Младенов-
ски Наума Богомир, Николић Душана Светомир, Пе-
тровић Милутина Драга, Пе тронић т и ћ Боривоје Жи-
вадин, Петровић Драгослава Синадин', Поповски Си-
мнале® Венчо, Ракии Драгомира Жарко, Ристић Ал ек« 
се Богосав, Стојановић Бранка Александар, Штер* 
'јовеви Стојвно® Фидан и Васиљевић Шчепаш! АчмагЈ 

Јборац Пешић Радисава Светислав. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
ст. водници: Илић Сретена Војислав, Каменови^ 

Јордана) Ђорђе, Јовић Станимира Радишу, Марић! 
Сретена Момчило, Милић Илије Милоје. Мидхарчић 
Антона Антон, Паројчић Косте Марко, Ненадић Ран« 
ма Урош ЈИ Росандић Богдана Обрен; 

водници: Ашчић Луке Мато, Армуш Владимира 
Драгољуб, Циневски Јованов Димитрије, Цвијић Ж«* 
ворада Живорад, Димшровски Христов Димитрије, 
Димитрашиновић Војислава Јанко, Диммггријевић Ра-
дослав, Дедић Милосава Светозар, Дојрански Бориса« 
Мито. Ђорђевић Василија Александар, ""Вућуровић1 

Мехмеда НЈааиф, Ефремовски Петра. Марко, Гамад -
чаески Арсе Александар, Гранић Драгољуба Андрија', 
Ха|џи1на1умов1С!К!И1 Димче, ИсмкИловски Мамута! Натик, 
Јакимовски Глипо)р|а Којко, Јовановић Панче Драгог 
љуб, Јовановић 3. Виден, Ковачевић Сретена Милија), 
Крстевски Стаменка Грозден, Маринковић Тодора! 
Станимир, Микић Милутина Добривоје,' Милосављев 
В!мћ Ристе Ме л еноно е, Милошевић Владимира Мило-
љуб, Милошевски Славков Живко, Миливојевић Тин 
»©мира Вук, Миливојевић Тодора. Јован, Мислено-) 
вић Војислава Живка; Момчиловић "Ристе Милан, Павк 
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?овић Сокола Светолик, Пацииовски Алексе 'Дим"«, 
Јашовић Гојка Драгослав, Петковић Алексе Добро-

сав, Петровић Вла1ј|газ1 Божидар, Поповић Светислава 
Живојин, Васовић Светозара Велибор, Радованов^ 
Богољуба Мирољуб, Ранчић Чедомира Векослав, Ста-
нојевић Стојадина Сав131, Спировски Конев Данило, 
Шаровић Видоја Мрдеља, Т10М1и1ћ Драгутина Сретен, 
Васић С. Александар, Ваневски Тодора Блато је, Ве-

личко воки Тасев Стоје, Вуковић Саве Јован, Зече-
вић Алије Хадил и* Живковић Љубомира! Часлав; 

мл.' водници: Аћимовић Ђорђа Јовин, Аврамовић 
Цвитана Мартин, Аврамовска Ламбер Разме, Батзкцев 
Алексе Душан, Белобабић Милорада Живи*, Благо-
јевић Милутина Драгољуб, Бо лов: II1 Перо Милинко, 
Бурзевски Сандев Гиго, Цесљарев Драгољуба Жарков 4 

Цекрд.аковски Иванов Ристо, Цвејић Михаила Лутеа, 
Чолановски Ајируш Селман, Ћирић Светозара Јо -
ваш, Ћирковић В. ДрашаН, Ћосић Жике Драга, Ди-
ми трн јевић Велимира Добрић, Димитријевић Ставише 
Никол, а, Дим итри јевић Душино« Живко, Димовски Пан-
дов Филин, Димовски Висило® Коле, Дуњић Милу-
тин! -., Милан, Ђорђевић 'Душама Славко, Ђукић Ради-
сава Милош, Филиповић Миладина Боривоје, Фили-
повски РаВалов Срни е, Фратој Јована Жарко, Гера-
симов Георгијев Александар, Грковић Миле Трипа, 
Грујић Живе Драгољуб, Грујић Славку Васа, Итев-
ски Николе Петар, Илијевски ВсМе Нако, Ивановић 
Чедомир, Јовановиќ Душану, Боривој, Карашовски 
Николов Васил, Киш .Ђуре Ђура, Котхаји Михајла . 
Оте1В1ам, Копран Петра Стеван, Крагујевић Мила' Житна, 
Криези Стеве Радо, Лаловић Павла Милорад, Лаза-
ревски 'Петков Благоје, Лукић ДрК!ге Митар, Ма«ек 
Алојза Фрањо, Маликов ић Мате Владо, Маринков 
Милоша Ђура, Маринковић Станимира Продан', Ми-
јалковић Радована Голуб, Милеиковоки Никодинов 
Никола, Милошивећ Велимира Александар.,- Мирцев-
оки 3. Станко, Митровић Влајка Бранко, Николић 
Душама Светомир, Николовски Аце Васиљ, Н»ариј1а»-
ноша Јанош, Петровић .Стоика Илија .Петровић Или-
је Вукашин, Петковић Радисава Живорад, Пројевоки 
Костов Ристо, Шамановић Велимира Радоје, Росић 
будимира Раде, .Рамадановски 'Исмаила Сабри, Рон-
чевић Илије Михајло, Рудић Сима Јоца., Сарић Ви-
доја Здравко,- Спасић Војина. Стојадин, Стаменовић 
Стојана Милић, СтанимироЈв Живе Љуба', Стефанов-
ски Аника Столе, Стојановић Вукадина Милутин, 
Стојковић Александра Војислав, Ступар Ђуре Рајко, 
Талевски Ђорђа Атанас, Терзић Миомира Богдан, 
Терзић Ж. Драгољуб, Томасов Васе Велимир, Туф ек 
Ибрахима Фе тим, Васевски Будимира1. Димитар, Ви-
јатов Милана Душан, Живковић Анта Душан и Жив-
ковић Живана Миодраг; 

<~орци: Милое.авље.вић Милутима Радивоје, Пешић 
Радисава Светислав, Ралић Војимир^ Милија! и Тсав-
ска ? Петри Драган. 

Бр. 52 
27 фебруара 1943 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На основу члана. 2 Закона о орденима и меда-
љама, ® на предлог Претседник Владе ФНРЈ, Пре-
зидијум Народне скупштине Федеративие Народне 
Републике Југославија 

р е ш и о ј е 
да се за заслуге учињене нашим народима, за-

учвршћење братства и јединства међу народима 

Федеративне Неродне Републике Југославија Наг 
родне. Републике Бугарске одликују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА! 
Георги Ганов и 'Николај Задарски . 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
Антун Мечкуев, Жељаеско Трцев и Константин 

Кузов. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
Давидко Балабанов, Петар Игњатов- и Панајот 

Панајотов. 

Бр. 46 
23 фебруара 1948 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, е. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, е. р 

- С А Д Р Ж А Ј : 

730 Уредба о Државном житном фонду и 
оснивању и "раду Дирекције Државног 
житног фонда. — 

731. Правилник о притравничкој служби, 
стручним испитима и курсевима, у стати-
стичкој струци 

732. Упутство за спровођење Основног зако-
на о експроиријацији — — — — 

733. Упутство о • начину продаје бданкета 
сточних пасоша — — — — 

734. Упутство о одређивању просечне влаге 
кукуруза по месецима — 

735. Наредба о одређивању основне плате за 
новоуведеца. звања „млађи царински по-
моћник", „царински помоћник" и „стари-
ји царински помоћник" — — 

736 Наредба о укидању звања ,,царински 
стражар" и о увођењу звањ т „млађи ца-
рински помоћник", ,,царински помоћник" 
и ,,старији царински помоћник" — 

737. Наредба 'л .распореду у врсте новоуведе-
них звања „млађи царински помоћник", 
„царински помоћник" и „старији царин-
ског помоћник" — — — — — — 

738. Наредба о одређивању .норми највећих 
дозвољених мањак4! погонског матери-
јала при складиштен^ и издавању у 
ауто-саобраћзју — — — — — 

739. Наредба о четвртој измени и допуни На-
редбе о државним (везаним) ценама, ин-
дустриског биља по врсти и квалитету и 
о условима за контролирање индустри-
ског биља рода године 1948 — — 

740. Решење е условној продаји уља за јело 
и уљаних погача производ анима, бун-
девских коштица у трговини мо веза-
ним ценама — — — — — — — 

•741. Решење о куповини сувих печурака по 
везаним ценама — — — — — — 

Поправка Упутства за извршење Уредбе о 
ревизији државних привредних преду-
зећа, надлештава и установа — — — 
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Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан. М. Нешовић, Мајке Јевросиме §р. 20 — Штампа Југословен-

ског штаипарског предузећа,- Београд 


