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384. 
Ради спровођења Уредбе о планско ј расподели 

и н д у с т р и ј е робе и Уредбе о изради плана увоза 
,и планској расподели робе увезене из иностранства, 
на предлог П р е т с е д н и к Привредног савета, Влада 
Ф Н Р Ј изда је 

Н А Р Е Д Б У 

О СКЛАПАЊУ УГОВОРА ПРЕДВИЂЕНИХ УРЕД-
БОМ О ПЛАНСКОЈ РАСПОДЕЛИ ИНДУСТРИСКЕ 
РОБЕ И УРЕДБОМ О ИЗРАДИ ПЛАНА УВОЗА И 

ПЛАНСКОЈ РАСПОДЕЛИ РОБЕ УВЕЗЕНЕ ИЗ 
ИНОСТРАНСТВА 

I 

Дрема Уредби о планској расподели индустри-
ј е робе и Уредбе о плану увоза и расподели уве-
зене (робе Савесна .планска комисија израдила је 
општедржавни план расподеле и н д у с т р и ј е и уве-
зене робе. 

Д а би ове уредбе оствариле свој циљ нужно је 
осигурати њихово спровођење тако да се ликвиди-
ра с једне стране неред и стихија ко ји су на овом 
подручју д,о сада владали, а с друге стране да се 
отстрани бирократски централизам у расподели који 
је кочио сваку иницијативу и нижих органа и оне-
могућавао правилну и брзу расподелу. 

Планови расподеле и н д у с т р и ј е и увезене робе 
ко је је израдила Савезна планска комисија су гло-
бални, те им мора одмах уследити планска распо-
дела од стргне савезних министарстава, органа на-
родних република и народних одбора. На основу 
те расподеле треба одмах д,а уследи закључивање 
уговора, којима ће се ови планови конкретно и де-
финитивно остварив ати. 

Да би се ово спровело на време и што пре 
остварио план на подруч ју дистрибуција , потребно 
ј е да ниже наведени органи предузму и изврше све 
потребне радње предвиђене поменутим уредбама о 
расподели индустриске и увезене ро-бе у роковима 
,и на начин предвиђен у овој наредби. 

II 

1) Министарство индустрије Ф Н Р Ј и Ми.нистар-
ство рударства Ф Н Р Ј као главни потрошачи д,о 12 
Јуна извршиће расподелу примљеног к о н т и н е н т а 
на своје генералне и главне дирекције . О изврше-
н о ј расподели истог дана их обавештава ју . 

О извршеној расподели на генералне и главне 
дирекци је Министарство индустрије Ф Н Р Ј и Мини-
старство рударства Ф Н Р Ј обавештава ју истог дана 
и савезна министарства као главне произвођаче, и, 
уколико ј е планом расподеле предвиђено да ће кон-

тингенте доби јати и од република, обавестиће и од-
носна републиканска производна министарства. За 
контингент који је предвиђен да ће се подмирити 
о д . увоза обавестиће Генералну дирекцију за увоз 
Министарства спољне трговине. Истовремено ће о 
извршеној расподели обавестити и Привредни савет 
(диспечер"ку групу). 

Генералне и главне дирекције као потрошачи 
до 16 јуна извршиће расподелу додељеног контин-
е н т а на своја предузећа о чему их одмах обаве-
штава ју . Предузећа ће до 22 јуна сачинити специ-
фикације потребне робе из додељеног к о н т и н е н т а 
и истог дана доставити их својим генералним од-
носно главним дирекцијама. 

Генералне и главне дирекције до 1 јула закљу-
чиће за своја предузећа уговоре са произвођачким 
дирекцијама савезних министарстава односно са ди-
рекцијама републиканских министарстава, за кон-
т и н е н т е к о ј е доби ја ју од република, и са Генерал-
ном дирекцијом за увоз Министарства спољне трго-
вине, за контингент који д о б и ј а ј у - о д увоза. 

2) Генералне и главне дирекције Министарства 
индустрије Ф Н Р Ј и Министарства рударства ФНРЈ 
као произвођачи закључиваће уговор.е: 

са савезним потрошачима до 1 јула; 
са републиканским потрошачима до 5 јула ; 

са среским и градским предузећима односно 
дирекциЈамд до 10 јула. 

3) Министарство саобраћа ја Ф Н Р Ј као потро-
шач до 12 јуна извршиће расподелу контингената 
н а Генералну дирекцију Југословелских државних 
железни,ца, Главну управу речног саобраћаја и Глав-
ну управу ваздушног саобраћа ја . 

О извршено ј расподели обавестиће истог дана 
савезна произвођачка министарства, а уколико је 
планом расподеле предвиђено да ће контингенте до-
бити од република^ обавестиће односна републикан-
ска п р о и з в о ђ а ч а министарства. За контингент који 
је предвиђен да ће се подмирити од увоза обаве-
стиће Генералну дирекцију за увоз Министарства 
спољне тр,говине. 

Генерална дирекција железница до 16 јуна из-
вршиће расподелу на своје главне дирекције . 

Главна управа ваздушног саобраћа ја и Генерал-
на управа речног саобраћа ја до 16 јуна извршиле 
расподелу на своја предузећа. 

Главне дирекције железница ће до 22 јуна са-
чинити специфика,ције за доби јене к о н т и н е н т е и са 
п р о и з в о ђ а ч е м савезнч!М и републиканским дирек-
цијом а закључити; уговоре до 1 јула. 

Предузећа Главне управе ваздушног саобраћа ја 
и Генералне управе речног саобраћа ја до 22 јуна 
израдиће с,пецификације и доставиће их Главној од-
носно Генералној управи. Главна управа ваздушног 
саобраћа ја ,и Генерална 'управа речног саобраћаја 
закључиће 1 јула уговоре са п р о и з в о ђ а ч е м саве-
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зним и републиканским дирекција-ма и са Генерал-
ном дирекцијом за увоз Министарства спољне тр-
говине. 

4) Министарство трговине и, снабдевања ФНРЈ 
као потрошач доставља До 7 јуна континенте за 
широку потрошњу народним републикама. 

О извршеној расподели обавештава главне про-
извођаче. 

Републиканска министарства трговине и снабде-
вања извршиће до 12 јуна расподелу додељеног 
континента на срезове и на предузећа републикал-
ско-г значаја и остале установе и организације које 
ће се непосредн,о снабдевати од генералних и глав-
них дирекција. О извршеној расподели обавешта-
вају истога да,на среске (градске) народне одборе 
као и. остала наведена предузећа, установе и орга-
н.изације, као и савезне п р о и з в о ђ а ч а дирекц.ије и 
произвођачке дирекције оних република од којих 
,примају ,робу. За континенте које примају из увоза 
обавештавају Генералну дирекцију за увоз Мини-
старства. спољне трговине. О извршеној расподели 
такође обавештзвају диспечерску групу претсед.ни-
штвд владе народне републике. 

Срески односно градски народни одбори извр-
шиће до 20 јуна ра,споделу додељене им количине 
артикала широке потрошње на државна трговачка 
предузећа (среске магазине), на срески задружни по-
словни савез и на државно трговачко стовариште 
(за приватне трговачке радње и др.). О извршеној 
расподели истога данл обавештавају министарства 
тргови,не и снабдевања народних република; мини-
старства ће до 24 јуна обавестити срес,ке народне 
одборе о евентуалним изменама. 

Срески нс,родни одбори обавештавају срески м-а-
газин, срески задружни 'пословни савез, и државно 
трговачко стовариш.те о количинама робе које су им 
додељене. 

Претставници среских магазина, среских задру-
жних пословних савеза и главних задруга и држав-
них трговачких стоваришта ће до 10 јула закључити 
купопродајне уговоре са одговарајућим савезним 
односно реиубликанским п р о и з в о ђ а ч е м дирекција-
ма односно са Генералном дирекцијом за увоз Ми-
нистарства спољне трговине. 

Предузећ.а републиканског значаја, . као и уста-
нове и организаци.је које се непосредно снабдевају 
од произвођача, дужне су до 5 јула закључити купо-
продајне угово-ре са одгова,рајућим савезним одн-о-
сно републиканским пооизвођачким дирекцијама од-
носно са Генералном дирекцијом за увоз Министар-
ства спољне трговине. 

Уколико у неким срезовима још не постоје сре-
.ски магазини односно срес,ки задружни пословни са-
в е з и који се директно снабдевају од произвођача, 
државно трговачко стооариште је дужно да закључи 
уговор и за количине додељене среском магазину 
или задружном пословном савезу; како се ови ма-
газини односно задружн,и пословни савези буду по-
степено формирали мигу преузимати од државног 
стоваришта своје количине робе, при чему ће за те 
количине на своје име' обновити и уговор-е - са. про-
пева ђачким; дир е кциј ам а, 

5) Министарство народне одбране одредиће од-
мах установе и предузећ-а- к-оја ћ,е са- про извођачким 
д иранци јам-а- и Генералном дирекцијом. увоз Ми-
нистарства спољне трговине з а к љ у ч и м уговоре до 
5 јула. 

6')- Остала савезна министарства- и комитети као 
главни потрошачи' навршиће да јуш^ расподелу 
континента н л св-.оје' дир акције ш управе односно 
установе @ ччмџ их: исток дата обаЈвеш^ашју: 0; иза 
воженој расподели. метод? ддеа^ и. са-

везна министарства кзо главне произвођаче, а уко-
лико је планом расподеле предвиђено да^ ће кон-
т и н е н т е добијати од република, обавештавају и 
односна републиканска п р о и з в о ђ а ч у министарства. 
За контингент који Је предвиђен да ће се подмири-
ти од увоза обавештавају Генералну дирекцију за 
увоз Министа,рства спољне трговине. О извршеној; 
расподели савезна министарства обавештавају и^ 
Привредни савет (диспечерску групу). 

Дирекције односно управе као потрошачи извр-
ши-ће до 16 јуна (расподелу додељеног контингента 
на своја предузећа о чему их одмах обавештавају. 
Предузећа до 22 јуна, начиниће спецификације за 
додељени континген.т и истог дана их доставити 
своји.м дирекцијама односно управама, 

Дирекције, управе и остале установе ових ми-
нистарстава и комитета закључиће за своја преду-
зећа уговоре са п р о и з в о ђ а ч е м дирекцијама и Ге-
нералном дирекцијом за увоз Министарства спољне 
трговине? најкасније до 1 јула. 

7) Генерална дирекција за увоз Министарства, 
спољне трговине за континенте који се подмирују 
увозом закључиће уговоре: 

са савезним потрошачима до 1 јула; 
са републиканским потрошачима до 5 јула; 
са среск.им и градским предузећима односно ди-: 

рекцијама до 10 јула. 

III 

1) Републиканске планске комисије расподељују, 
и н д у с т р и ј у робу, изузев робе ши,роке потрошње, 
на републикзнске потрошаче. Кад републиканске 
планске комисије од Савезне планске' комисије до-
бију континенте које имају примити од савезних 
произвођача или других република израд.иће до 14 
јуна план расподеле ла републиканска министарства 
и среске и градске народне одборе. 

О извршеној расподели обавештавају одмах: 
републиканска министарства и среске и градске на-
родне одборе као потрошаче и савезна министарства 
као главне произвођаче, п р о и з в о ђ а ч у министарства 
народних република од којих добијају контингент, 
Ген-ералну дирекцију за увоз Министарства спољне 
трговине и- диспечерску групу п.ретседништва владе 
народне републике. 

Исто тако републиканска планска комисија оба-: 
вестиће п р о и з в о ђ а ч у министарства народне репу-
блике о контингентима које имају испоручити дру-
гим ?републикама, или савезним главним нотр опла-
чи ЈИ а, 

2) Министарства индустрије и рударства на-
родних република као главни потрошачи извршиће 
до 18 ју.на расподелу примљеног континента иа сво-
је дирекције и. обавестиће их истог дана о изврше-
ној расподели. 

О извршеној р,асподели на дирекције министар-
ства индустрије и рударства ,народних република 
обавештавају истог дана и савезне дирекције као 
главне произвођач?, и, уколико је планом расподе-
ле предвиђено да ће континенте добити од дру-
гих република, обавестиће-и- односне републикалске 
п р о и з в о ђ а ч у дирекције. контингент који је 
предвиђен Да ће се подмирити из увоза обавестиће 
Генералну дирекцију за. увоз Министарства спољне 
трговине. 

О извршеној, расподели обавести-ће и претсед-
ништво владе народне републике (ди.спечер ску 
групу). 

Дирекције министарстава индустрије, ет рудар-
ства, народних ре,публика, извршиле до- 22 јуна1 рас-
поделу додељеног кона-инг еи та на с в о ^ предузЛа 
о̂  ч^му и^- одаах. освешта до а ј ^ 
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Предузећа ће до 28 ју-на сачинити спецификаци-
је за додељен,и контингент и истога дана доставиће 
их својим д и р е к ц и ј а ^ . 

Дирекције ће до 5 јула закључити за своја пре-
дузећа уговоре са п р о и з в о ђ а ч е м дијрекцијама са-
везних мин.истарстава односно са дирекцијама репу-
бликанских министарстава за контингенте које до-
бијају од 'других ре,публика п са Генералном ди-
рекцијом увоза Министарства спољне трговине за 
контингент који добијају од увоза. 

3) Дирекције министарстава индустрије и рудар-
ства народних република као произвођачи закључи-
ће уговоре: 

са савезним потрошачима до 5 јула; 
Сд републиканским лотрошачима до 5 јула; 
са среским и градским предузећима односно ди-

,рекцијама до ЈО јула. 
4) Министарства грађевина народних република 

као главни потрошачи извршиће до 16 јуна распо-
делу контингената на своја предузећа 6 чему ће их 
истог дана обавестити. 

О извршеној расподели министарства грађевина 
народних република обавестиће истога дана савезна 
-произвођачу министарства, и, уколико је планом 
расподеле предвиђено да ће континенте добијати 
од других република, обавестиће односна републи-
канска произвођачу министарства. За континге,нт 
који ј-е предвиђен да ће се подмирити из увоза оба-
вестиће Генералну дирекц.ију за увоз Министарства 
спољне трговине. 

О извршеној расподели обавестиће и претсед-
ништво владе народне републике (диспечерску 
групу). 

Предузећа министарства грађевина до 22 јуна 
сачиниће спецификације за додељене континенте и 
до 5 јула закључиће уговор,е са дирекцијама саве-
зних и републикалских произвођачмих министарста-
ва и Генералном дирекцијом за увоз Министарства 
спољне тр гави не. 

5) Остала републиканска министарства изврши-
ће до 14 јуна расподелу на своје дирекције односно 
управе додељеног континента, о чему ће их одмах 
обавестити. О извршеној расподели обавестиће 
истога дана и савезне дирекције као главне произво-
ђачем и односне п р о и з в о ђ а ч а дирекције о-д којих 
добија ју контингент и Генералну дирекцију за увоз 
Министарства спољне трговине, као и диспечерску 
групу претседништва владе народне републике. 

Дирекције односно управе извршиће расподелу 
до 18 јуна на своја предузећа. 

Предузећа до 24 јука сачиниће спецификације 
за додељене континенте и истог дана доставиће их 
својим дирекцијама" односно управама, ко-је ће за-
кључити за своја предузећа до 5 јула уговоре са 
произврђачким дирекциЈама. 

6) Дирекције односно управе републиканских 
министарстава дужне су до 5 јула са Генералном 
дирекцијом за извоз Министарства спољне трговине 
закључити уговоре за оне континенте који ће бити 
пр,ема плану извоза извезе.ни из народ,не републике 
од стране Генералне дирекције. 

7) Континенте за занатлије делиће према ствар-
ним потребама занатлија министарства за комунал-
не послове народних република, 

Уговоре за ове континенте закључиваће са про-
и з в о ђ а ч е м дирекцијама представници комуналних 
министарстава, предузећа за снабдевање занатлија 
код ових министарстава или среске занатске набав-
ко-лродајне задруге, где овакве постоје. 

Уговори за континенте за занатлије морају 
/бити закључени са савезним и републиканским про^ 
извођачким дирекцијама до 10 јула. 

8) Срески и градски извршни одбори до 20 јуна 
.извршиће расподелу додељеног им континента на 
своје дирекције, односно предузећа. 

Предузећа ће дс 26 јуна сачинити потребне спе-
цификације. 

Дирекције (где ,постоје) и предузећа среских и 
градских народних одбора закључиће до 10 јула 
уговоре са одговарајућим произвођачким дирекци-
јама и Генералном дирекцијом за увоз Министар-
ства спољне тр-говине. Предузећа народних одбора 
могу овластити једно лице које ће У име више пре-
дузећа закључити уговоре. ' 

' , IV 

1) Уговори ће се закључивати за цело друго 
полугоджнте 1847 године. 

2) Угово-ри ће се з а к љ у ч и в а о са п р о и з в о ђ а ч е м 
дирекцијама. У случајевима у којима је потребно 
уговарати детаљније спецификације, нарочиту изра-
ду, квалитет и слично закључиле се оквирни уговор 
са п р о и з в о ђ а ч е м дирекцијом, а детаљни уговор, са 
предузећем које одреди дирекција. 

3) Уговори ће се з а к љ у ч и в а о према Правилни-
ку о закључивања уговора о продаји и куповини 
-робе од 23 јануара 1947 године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 11/47); они нарочито морају садржавати: 

а) спецификацију робе која се испоручује; 
б) истоварну стани-цу; 
в) рок испоруке; код рока испоруке уговориће 

се декада месеца у КОЈОЈ се роба има испоручити. 

V 

Савезна министарства, претседништва владе и 
министарства народних република и народни одбо-
ри посветиће посебну пажњу организована закљу-
чивања уговора по овој наредби, строго ће контро-
лисати уредно и озбиљн,о закључивања уговора и 
одмах оштро узимати у поступак сваки случај иеу-
реди ости. 

Претседништза владе народних република, саве4 

зна и релубликанска министарства ће за време за-
кључивања ових уговора појачати нарочито своју 
диспечерску службу. 

Д и с п е ч е р а ^ групе Привредног савета Владе 
ФНРЈ, претседннштва владе народних република ће 
устројити и водити дневну евиденцију закључених 
уговора на основу телефонских обавештавања од 
главних произвођача који закључују уговоре, 

Савезна и репу-бликанска министарства ће од-
редити по једног п,омоћника министра који ће се 
посебно старати о тачном и уредном обављању свих 
послова предвиђених ово,м наредбом. 

. VI 

Пошто 'је планом расподеле обухваћена произ-
водња II, 111 и IV квартала 1947 године савезне и 
републиканске- п р о и з в о ђ а ч у генералне и главне ди-
рекције и Генер,ална дирекција за увоз .утврдиће до 
15 јуна шта је из планом предвиђених контингена-
та већ испоручено лотрошачима, 

То исто ће У наведеном року утврдити и глав-
ни потрошачи за количине које су њима и њиховим 
предузећима и установама већ испоручене. 

У случају да приликом закључивања уговора 
дође до неспоразума о количинама које су већ ис-
поручене из планом предвиђених контингената, за-
кључиће се уговор као да спорна количина није ис^ 
поручена, а ствар ће се нак,надно тачно испитати. 
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VII 

Савезни главни произвођачи и планске комисије 
народних република одредиће 5% добијеног тех-
ничког (сервисног) материјала за снабдевање серви-
са и исти материјал задржати до образовања сер-
виса односно дирекције сервиса на основу Уредбе 
о продајним сервисима. 

МП 

Закључивању ових уговора присуствоваће и 
претставник саобраћаја, који .потписом угов,ора оба-
везује саобраћај да ће. се транспорт извршити у 
означеном року. 

IX 

Одмах по закључивања уговор.а, савезне гене-
ралне и главне дирекције произвођачких предузећа 
и Генерална дирекција за увоз достављају по две 
копије свих закључених уговора диспечерској гру-
пи Привредног савета Владе ФНРЈ. 

Ист,о тако р.епубликанске п р о и з в о ђ а ч у генерал-
.не и главне дирекције доставиће три копије свих 
закључених уговора диспечерској групи свога мини-
старства, Одговарајуће диспечерске групе министар-
става достављају од,мах две копије диопечерској 
групи претседништва влада народних република, 
које једну копију уговора одмах достављају диспе-
черској групи Привредног савета Владе ФНРЈ. 

X 

Ова наредба ступа на снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југослвије"-. 

IV бр. 1823 . 
6 јуна 1947 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Ти^то, с, р, 
Претседник 

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

385. , 
На основу, чл. 24 Девизног закона и чл. 33, 34 

и 35 Девизног правилника, у сагласности са Мини-
стром поморства, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О РЕГУЛИСАЊУ ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА ПО-
МОРСКИХ БРОДАРСКИХ И БРОДАРСКО-АГЕН-

ТУРСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

1) Поморска бродарска и бродарско-а,гентур-
ска предузећа могу, ради одржавања поморске пло-
видбе са иностранством и у иностранству, као и р а д и 
унајмљивања иностраних трговачких бродова, отва-
рати текуће рачуне код иностраних новчаних завода" 
и иностраних брсдарско-агентурских предузећа. 

2) Одобрења за отварање текућих рачуна У, 
смислу тач. 1 ове наредбе да је Министарство финан-
сија ФНРЈ, по предло-у Министарства поморства, 

одређујући у сваком посебном случају услове под 
којима ће се рачун водити. 

3) Поморска бродарска и бродарско-агентурска 
предузећа, која добију одобрење за отварање теку-
ћих рачуна у иностранству, вршиће сва примања У 
иностранству преко ових својих рачуна. 

4) Министарство поморства и Министарство фи-
нансија ФНРЈ споразумно ће утврдити највећи износ 
који се може задржавати на текућим рачунима, по-
себно за свако појед,ино предузеће и поједину земљу. 

Истраживања која прелазе највећи утврђени из-
нос морају бити пренесена на рачун Народне банке 
ФНРЈ код њених кореспо,ндената у иностранству. 

5) Поморска бродарска предузећа, могу износе 
из става 1 тач. 4 ове наредбе употребљавати за ис-
плате трошкова бродова у иностраним лукама, као 
што су лучке таксе, трошкови утовара и истовара 
терета, куповине потребног горива, мазива и другог 
матер.ијала потребног за пловидбу бродова, плате и" 
исхране посаде, агентурске провизије итд. 

Уколико за време пловидбе буде потребно да се 
изврши неопходна оправка појединог брода у ино-
страној луци, износи на текућим рачунима могу бити 
употребљени и за исплате трошкова таквих оправки. 

6) Поморска бродарско - агентурска предузећа 
могу износе из става 1 тач. 4 ове наредбе употре-
бљавати за исплате трошкова за унај.мљене ино-
стране бродове као што су предујмови и саме ис-
плате најамника, .агентурске провизије итд. 

7) Уколико некој иностраној земљи поједино 
поморско бродарско предузеће односно бродарско-
агентурско предузеће нема свој текући рачун, али 
га има д,руго поморско бродарско односно бродар-
ско-агентуроко предузеће, ово ће предузеће моћи са 
свог. текућег рачуна, а до висине утврђено/ износа 
из става 1 тач. 4 ове наредбе, вршити за рачун дру-
гог предузећа исплате трошкова предвиђених тач. 5 
и 6 ове наредбе. 

8) Предузећа којима Мин.истарство фина,нсија 
ФНРЈ да одобрење за отварање текућих рачуна у 
иностранству дужна су, у смислу одредаба Закона 
о једнообразном рачуноводству, водити уредне књи-
ге кроз које ће детаљно прокњижавати све своје 

^пословање, тако да се из истих прегледно види по-
словање и стање по овим рачунима. 

Књиговодствене евиденције као и одговарајуће 
предлоге за књижења (налози, документа) морају да 
омогуће најдетаљнији увид у целокупан прилив и 
одлив страни,х средстава плаћања преко текућих ра-
чуна, са детаљним рашчлања.вањем по- ком основу 
и у коју сврху су плаћања извршена односно при-
мљени наплаћени износи. 

Предузећа су исто тако дужна да достављају 
Министарству финансија 'ФНРЈ податке о целокуп-
ном свом пословању на начин К О Ј И оно буде про-
писало, било генерално за сва ова предузећа, било 
посебно за поједино предузеће. 

Предузећа су дужна ставити на увид овлашће-
ним органима Министарства финансија ФНРЈ' све 
своје пословне књиге и документа и омогућити им 
обављање прегледа рада и пословања предузећа. 

' 9) Поморска ' бродарска предузећа односно бро-
дарско-агентурска предузећа, с обзиром на природу 
њиховог пословања у оквиру дуге и велике обалне 
пловидбе, правдаће Министарству финансија ФНРЈ 
утрошен.е износе страних средстава плаћања са сво-
јих текућих рачу,на по пријему односних докумената, 
но најкасније у року од 5 месеци од дана извршења 
исплате преко рачуна. 
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1 10) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу Федеративие Народне 
Републике Југослви је" . 

Бр. 8910 
28 маја 1947 године 

Београд 
Министа,р финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

Министар 'по,морства, 
Анте Вркљан, с. р. 

386. 
На основу чл. 4 и 19 Уредбе о откупу житарица 

издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О МЕЉАВИ ЖИТАРИЦА 

I. — Ушурна мељава житарица за сопствене по-
требе произвођача или потрошача слободна је како 
у погледу количина, тако и у погледу процента из-
мољавани. Дозвољавл се у млиновима уобичајена 
замена житарица за брашно. 

Ушур се наплаћује у натури. Министарство трго-
вине и снабдевања народне републике може,-уз прет-
ходну сагласност Министарства трговине и снабде-
вања ФНРЈ, одредити да се у појединим изузетним 
случајевима ушур наплаћује у новцу. 

При ушурној мељави, на име растура признаје 
се млиновима код мељаве пшенице и јечма 1%, .а 
код мељаве оажи и кукуруза 2%. 

Млински ушур улази у државни житни фонд. 
Млинови су дужни да овај ушур по прописаним це-
нама - обрачунавају са овлашћеним откупним преду-
зећима сваког месеца, с тим да до- краја економске 
године имају обрачунати и предати сав млински 
ушур. 

Министар трговине и снабдевања народне репу-
блике проп,исаће начин на који ће млинови убирати 
и п,редавати ушур. За млинове-поточаре може се 
одредити паушално давање ушура. 

II. — Трговачком мељавом житарица могу се 
бавити само они млинови који за то добију овла-
шћење од министарства трговине и снабдевања на-
родне републике. 

Трговачка мељава житарица, у погледу начина 
измељавања, ограничена је, ит о: 

1) од 100 кг- пшенице хектолитарске тежине 76 
кг са 2% уродице има се произвести: 5 кг белог 
брашна или гриза, 85 к,г хлебног брашна и 9 кг ме-
киња уз \% растура. Код веће или мање хектоли-
тарске тежине количи,на белог брашна повећава се 
односно смањује за по пола килограма за сваки-
пуни килограм разлике. Код већег или мањег про-
цента уродице. количина хлебног брашна повећава 
се односно смањује се по један килограм за сваки 
пуни проценат разлике; 

2) од 100 кг ражи хектолитарске тежине 70̂  кг-
са 2% продице има се произвести: 86 кг хлебног бра-
шна, 12 кг мекиња уз 2% растура, Код веће или 
мање хектолитарске тежине количина брашна пове-
ћава се односно смањује за пола килограма за сваки 
п,уни килограм разлике. Код већег или мањег про-
цента уродице количина хлебног брашна повећава 
се односно смањује за по један килограм за сваки 
пуни проценат "разлике; 

3) од 100 кг кукуруза и,ма се .произвест,и: 90 кг, 
брашна и 8 кг мекиња уз 2% растура. Млинови који, 
су обавезни на вађење клица из кукуруза, у ,см,ислу 
Уредбе о вађењу кл,ица из кукуруза (,,Службени 
лист ФНРЈ" б,р. 33/46), од 100 кг кукуруза имају про-
извести: 80 кг брашна и гриза, 18 кг клица и ме-
киња уз 2%^ ,растура. 

По указаној потреби, а уз претходну са,гласност 
Министарства трговине и снабдевања ФНРЈ, мини-
старство трговине и сн,абдевања народне републике 
може за поједина млинска предузећа прописати и 
друкчије проценте измељавања. 

III. — Код трговачке мељаве млинови су -дужни 
придржаваш се утврђених типова брашна и мекиња 
које ће одредити министарство тр-говине и снабдева-
ња народне републике уз сагласност Министарства 
трговине и снабдевања ФНРЈ. 

IV. — Ман,и,пулативни виш,кови млинова Улазе у 
државни житни фонд. Мл.инска предузећа дуж,на су 
да ове вишкове утврде најкасније до краја е,коном-
ске године и предају их овлашћеним откупним пре-
дузећима и то у зрну или у пре,рађевииама, уз нак-
наду прописане цене, а према упутств,има министар-
ства трговине и снабдевања народне републике." 

V. — Министар трговине и снабдевања народне 
републике прописаће ,начин на кој.и ће ушурни и 
трговачки млинови водити књиге и евиденцију, с тим 
да се"Млинови-поточаре ослобађају дужности вођења 
књига. 

VI. — Ступањем на снагу ове наредбе престаће 
важност Наредбе о регулисању мељаве житарица у 
економ.ској 1946/47 години бр. 71.556 од 31 августа 
1946 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 74/46), као и 
Наредбе о измени ст. 1 тач. 2 Наредбе о. регулисању 
мељаве житарица у економској 1946/47 години бр. 
85605 од 7 новембра 1946" године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 91/46). 

. VII. — Ова наредба ће се примењивати од дана 
објављиван^ у „Службеном листу Федеративне На-
родне Републике Југославије". 

Бр. 23780 
4 јуна 1947 године 

Београд -

Министар трговине и снабдевања, 
др Заим Шарац, с. р, 

387. 
На основу чл. 16 О.пште уредбе о комитетима 

Владе ФНРЈ Комитет за школе и науку Владе ФНРЈ 
прописује 

У П У Т С Т В О 

О УСТАНОВЉЕН^ И РАДУ КОМИСИЈА ЗА ПРИ-
ЗНАВАЊЕ СВЕДОЧАНСТАВА ИНОСТРАНИХ СРЕД-
ЊИХ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ И СТРУЧНИХ ШКОЛА 

И СТРУЧНИХ ИСПИТА ПОЛОЖЕНИХ У 
ИНОСТРАНСТВУ 

Т. — Министарства просвете, народних ,република 
у сагласности са стручним министарствима образо-
ваће комисије за признавање сведочанстава средњих 
општеобразовних и стручних школа "и стручних 
испита положених у иностранству. 

II. — Комисија је надлежна да решава о призна^ 
њу сведочанстава иностраних средњих општеобра-
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возних и стручних школа и стручних испита поло-
жених у иностранству. 

Комисија ће решавати о признању и оних сведо-
чанстава оваквих школа и испита која су за време 
окупације призната. 

III. — Уз молбу за признавање свбдочанстаза 
односно испита која се подноси министарству про-
свете народних република потребно је приложити 
следеће исправе: 

1) уверење о држављан-ству, ако молилац није 
државни службеник; 

2) оригинално или званично оверено сведочанство 
о свршеној школи, разреду или испиту и оверени 
превод истог; 

3) уверење о бирачком праву, ако је. мол,илац 
навршио 18 година. -

Из исправа под 2) треба да се види кад и које 
школе је ученик похађао, које предмете је учио, 
какве је испите полагао и које је положио. 

Комисија може захтевати оверу печата и потписа 
на оригинално^ сведочанству од стране нашег ди-
пломатско-конзуларног претставништва у држави из 
које потиче сведочанство. 

IV. — На основу поднетих исправа комисија до-
носи решење о признавању и неп,ризнавању сведо-
чанства према начелним упутствима и заједничким 
мерилима које установи Комитет за школе и науку 
Владе ФНРЈ. 

Ако у појединим случајевима исправе не би биле 
довољ,не за доношење решења, комисија може доно-
шење решења одложити дск се од нашег дипломат-
ско-конзуларног претставништва не прибаве потреб-
ни подаци. 

V. — У случају прибављања нових доказа може 
се поднети поновна молба. 

VI. — Ако програм по коме је молилац свршио 
школу, односно положио стручни испит, не одговара 
потпуно програму одговарајуће наше општеобразов-
не или стручне школе односно стручном исп,иту, 
може комисија прописати допунске испите из поје-
диних' предмета као и потпуно полагање тих пред-; 
мета. 

VII. — Решење о признавању или непризнавању 
сведочанства ставља се на полеђ,ини оригиналног 
сведочанства односно званично овереног преписа 
сведочанства, које важи за читаву територију Феде-, 
ративне Народне Републике Југославије. 

VIII. — Против решења комисије молилац се 
може жалити министру просвете народне републике 
у року од 15 дана од дана пријем,а решења. 

IX. — Сва решења по питању признавања све-: 
до-ч ги става комисија уноси У посебну књигу. 

X. — Министарства просвете народних републи-
ка донеће у оквиру ових упутстава Правилник о 
признавању сведочанстава и о образовању комисија. 

Б,р. 3558 
27 маја 1947 године 

Београд 
Секретар комитета, Претседник комитета, 

Иво Фрол, с, р. Борис Зихерл, с. р. 

388. 
На осн.ову члана 4 Закона о поштанско-теле-

графско-телефонски,м таксама доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ЕМИСИЈЕ ПРИГОДНИХ 
ПОШТАНСКИХ МАРАКА ПОВОДОМ САВЕЗНОГ 

СЛЕТА ФИСКУЛТУРНИКА 

На дан 15 јуна 1947 године пушта се у течај 
емисија пригодних поштанских марака поводом Са-

везног слета фискултурника, који ће се одржати 22 
јуна 1947 т. г- у Беог.раду. 

Емисија има три вредности, и то: 
1) од 1.50 динара браон боје; 
2) од 2.50 динара црвене боје; и . 
3) од 4.— динара плаве боје. 
Цртежи на маркама претстављају, ,и то: 
1) од 1.50 динара групу фискултурн-ика у про-

стој вежби- са обручима; 
2) од 2.50 динара ф неку лтур ницу, позади које 

су петокрака звезда и 6 застава; и 
3) о-д 4.— динара гр,упу фискултурника који у 

развијеном фронту обављају просте вежбе. Позади 
је тенк, а десно заставе. 

Марке ће бити у течају до 14 септембра и про-
даваће их све поште у земљи а за франкирање 
важиће још до 14 октобра т. г, закључно. 

Бр. 5724 
; 3 јуна 1947 године 

Београд 
Министар пошта, 

др Драго Марушић, с. р. 

Министарство рада ФНРЈ, по извршеном срав-
њ е н ^ еа изворним текстом, установило је да се у 
тексту Наредбе о минималним рентама и пензијама, 
помоћима, и отпремнинама из социјалног осигурања, 
објављеном у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 37 од 
30 априла 1947 године, поткрала ниже наведена гре-
шка и да је следећу 

И С П Р А В К У 

НАРЕДБЕ О МИНИМАЛНИМ РЕНТАМА И ПЕНЗИ-
ЈАМА, ПОМОЋИМА И ОТПРЕМНИНАМА ИЗ 

I СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

1 У тач, 18 ,пети ред, уместо „1947 године" треба 
Да стоји „1937 године". 

Бр. 8469. — Из Министарства рада ФНРЈ, 6 Јуна 
1947 године. 

Министарство финансија ФНРЈ, по извршеном 
сравњењу са изворним текстом, установило је да се 
у тексту Решења о прежигосању меничних бланкета 
и о пуштању неве емисије признаница, о пријему 
закупнине од зграда, објављеном у бр, 46 „Службе-
ног листд ФНРЈ" од 3 јуна 1947 године, поткрала 
ниже наведена грешка и даје следећу 

И С П Р А В , К У 

РЕШЕЊА О ПРЕЖИГОСАЊУ МЕНИЧНИХ БЛАН" 
КЕТА И О ПУШТАЊУ НОВЕ ЕМИСИЈЕ ПРИЗНА-

НИЦА О ПРИЈЕМУ ЗАКУПНИНЕ ОД ЗГРАДА 

У тачк,и 2) у претпоследњем реду после „458.—" 
треба додати „534.— 

Бр. 18678. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
5 јуна 1947 године, 
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О Д Л И К О В А Њ А 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

на предлог Претседника Владе ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за нарочите заслуге у обнови и изградњи 

наше земље и на учвршћењу братства и јединства 
наших народа одликују след,еће бригаде, стручњаци 
и омладинци 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
Марковић Илије Раде. 

ОРДЕНОМ РАДА I РЕДА: 
55 Минерска ударна бригада; 
VII Зајечарска ударна бригада - , ,Љубо Нешић"; 
XVI Косметска ударна бригада; 
XVIII Војвођанска ударна бригада; 
XXVII Ваљевска ударна бригада -,,Жикица Јова-

новић — Шпанац11; 
179 К р а љ е в а ч к а ударна бригада „Војо Маној-

ловић"; 
VIII Личка ударна бригада ,,Ударник"; 
31 Далматинка ударна бригада „Дондо Ма-

цура"; 
бо Истарска ударна бригада „Олга Бан"; 
63 Загребачка окружна ударна бригада; 
32 Мариборска ударна бригада; 
52 Ударна бригада Јулиске Крајине „Јанко Пре-

мрл-Војко"; 
216 Љубљанска окружна ударна бригада. „Иван 

Цанкагр"; 
221 Ударна бригада Ј у л с к е Крајине „Марио 

Блазон" Тршћанска; 
89 Црногорска ударна бригада „Будо Томовић"; 
147 П р о л е т е р е ^ (Зеничка) ударна бригада; 
37 Бихаћка ударна бригада; 
54- Херцеговачка ударна бригада; 
85- Скопска окружна ударна бригада; 
189 Битољска ударна бригада „Кузман Јоси-

ф о в е ^ " ; 
К о м п р е с о р у чета Југословенске армије; 
Чета Инвалидско^ дома Сарајево. 

ОРДЕНОМ РАДА I РЕДА: 
Дугоњић Рато, Ш.вабић Драгомира Михаило, 

Папић Јована Радован, Блануша Ицо Хуибнер Сте-
вана Антон, Ристић Марко ,Цветковић Ђ.ука, и Јо-
вановић Батрић. 

ОРДЕНОМ РАДА II РЕДА: 
стручњаци: Аћи,мовић Чедомира Марко, Отрапа 

Франца Винко, Окраинов Лазара Ђуро, Манојловић 
Живојина Боривоје, Конфорти др Јосип, Мицић 
Адема Мехо, Радовић Гаја Петар, Јефтимијадес 
Стевана- Станислав, Петронијевић Милутина. Влади-
мир и. Пешић Николе- Михајило. 

омладинци: Ковачев.ић- Обрада. Неђо, Шијачки 
Живан,- Крајиновић-. Антун, Халиловић Кемал,- Бућан 
Јован-Лазина. Би јеличић. Сретену Лопандић. Сретен, 
'Јефтић Бор,а, Лозица Перо, Берто,вцељ Мариан, 
'Фирст1 Љњка: Д зане о, ин Ље-сков ић/ - Прфдр ар;. 

Т ј .. ОРДЕНОМ' РАДА: III; НЕДА': 

стр учлани? Ча кловна А-дама Мвшт, Ш к ол и1г'Км-
ст антика Милорад; МЗДда Јосипа:. Стјепан; Блсншћт 

Јована Петар, Суботић Николе Угљеша, Каккџић 
Ибрахима Ариф, Савић Петра др Велимир, Зечевић 
Михаила Младен, Орлић Јове Никола, Косин Ада-
мов др Милорад, Живојиновић Јована Милан, Ба-
рац Мирка Миховил,, Шрам Драга Петар, Крђелић 
Рифат, Кокотовић Стевана Васиљ, Влашки Констан-
т н а Добривоје, Атлагић Спасојев Милан, Машић' 
Михаила Душан, Савовић Јована Душан, Аџић Ми-
лана Љубомир, Коварж Милосава Милош, Стакић 
Милана Радослав, Тодоровић Ђорђа Љубомир, Лу-
чић Михаил0 Драгомир,. Хераковић Микица Ли-
сјак Станко, Јакшић Ђуре Никола, Лемић Стеванов 
Петар, Абрамовић Крстин Новица, Буквић Марка 
Петар, Џанкић Смајил, Брајдић Андрији.н Марко, 
Селимагић Мустафин Мустафа, Мустафић" Ахметов 
Омер, Вуксан Милана Стојан и Орлић Јована 
Душан. 

ОРДЕНОМ РАДА III РЕДА: 

стручњаци: Милић Мићин Радисав и Мухамедо-
вић Мустафин Мујага. 

омладинци: Славко Јордановим Сеферовић Ну-
срет, Трујић Александар, Жикић Јован, Петровић 
Мићо, Милаковић Душан, Павловић Бранислав, Коц-
кар Божидар, Вучковић М-ирослав, Мардешић Бо-
рис, Јовић Душко, Маленовић Милашин, Ђуровић 
Мирко, Ма-нић Велимир, Стефановић Игњатова Ружа, 
Обрадовић Ђорђев Сретен, Димитријевић Живка 
Славко, Поповић Даке Душан, Поповић Страхиња, 
Ивајче Тошев, Рефки Даутин, Нађ Фрањо, Лукић 
Војислав, Јанковић Слободан, Војо Вучковић, Јоси-
мовић Милан, Ристић Милутинов Ратомир, Нонин 
Душан, Гавриловић Љубисав, Јовановић Божин, 
Елез Нем ић, Милановић Милана Ена, Јованић 
Алексе Гвозден, Папић Гавре Светозар, Динић Пе-
тров Бора Р,адичевић Ђоко, Стеф.ановић Мила, Ста-
менић Милутин, Поповић Душан, Стефановић Бра-
нислава, Радаковић Јована Зорица. Војислав Ђури-
ца, Радисављевић Гвозден, Пајић Драгослав, Чакић 
Радослав, Миловановић Радомир. Милетић Стојадин, 
Вукић Влашковић, - Милија- Зечевић, Митровић Че-
домир, Павловић Душан, Одр ић Миливоје, Стамен-
о в и ћ Дра,ган, Станојевић Миодраг, Бојић Јован, 
Тонковић Јакова-Стипе и Грујић-Ду је Маринко,; 

омладинци: Жид Петар, Марковић Јозо, Клајић 
Ив г-к ов Мате, Драгаш Божо, Детонић Фрањо, Ми-
кан Фрањо, Грба Нена, Врачар Милка, Томаш Марин, 
Ковачевић Венцеслав, Боснић Анте Драган, Лазић Љу-
ба-, Вашко Милан, Јурјевић Гајо, Сојчић Божо. Узе-
лац Никола, Цецић Иво, Цер Фрањо, Крушић Борис, 
Штета Иван, Младенић Тончи, Косић Бранко, Јуран-
чић Владо, Мустафа Франц, Кнап Матија, Кос Иван, 
Цетина Мирко, Мервич Франци, Бачи ји Силв-и, Су-
хадолник Божо, Подбој Јакоб, Врковник- Франци, 
Брајић Аћима Никола, Штрбац Миле Бранко, Дел-
беговић Вехид, Машић Махмут, Џумкур Фахрудин, 
Вукобрат Вељко, Гаковић Ђорђе, Кешетовић Муха-
мед, Станко "Томић, Чабаркапа Душан, Токић Благо-
је, Аљукић Авдија, Тановић Ариф, Балабан Јованка, 
Пејић Милан Михајло, Хамза Хаџимаковић, Њего-
ван Дмитар, Милић Ана, Драшковић Владимир, Ђу-
кановић Петар, Марковић Мирко, Кнежевић Милан, 
Калајића Владо, Реметић Спасоје, Бабић Љубомир, 
Арнаутовић Зекеријак, Палалић Савко, Меденица Ми-
лош Рајко, Радоњић Блажо, Лековић Мишо, Бано-
вић' Лука-' Аџић А-хмет, Кликовац Алексе Јанко, Јо-
вановић Јована Олга. Франц Тале, Базерко Киро, 
Јанкуловом Петар, Јаковљевска Санда, Жалчевански 
Спиро- и ' Димитриј евекнз Димчев 

Бр. 602 
5: новембр,а- 194Ф године: 

Београд^ 
Секретар.' Пр,етседник^ 

М. П ^ р т Ш ^ с : р. ДР с. р. 



Страна 624 — Број 49 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Уторак, 10 ј,уни 1947, 

ИЗ ЗЕМАЉСКИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 21 од 12 маја 1947 године објављује: 

Указ о проглашењу предузећа републиканског 
значаја; 

Уредбу о оснивању Главне дирекције за рибар-
ство Министарства пољопривреде Народне Републике 

, Србије; - ' -

Уредбу о броју и начину избора делегирани^ од-
борника среских и градских народних одбора за из-
бор претседник , судија и судија-поротника окру-
жних судова; 

Уредбу о броју и територијалној надлежности 
окружних судова на територији Народне Републике 
Србије ва,н подручја Аутономне покрајине Војво-
дине; 

Уредбу о оснивању, организацији и делокругу 
рада Комисије за задруге при Претседништву Владе 
Народне Републи,ке Србије; 

Уредбу о Клиничкој болници у Београду; 
Уредбу о оснивању и надлежности Геодетске 

управе Народне Републике Србије; 
Уредбу о оснивању и организацији Земаљске 

управе за откуп и расподелу семенске робе; 
Правилник о висини ауторских хонорара за књи-

жевна или уметничка дела и научне радове; 
Правилник о накнадама носиоцима -ауторских 

права за извођење и приказивање књижевних, умет-
ничких и музичких дела на територији Народне Ре-
публике Србије; -

Решење Владе Народне Републике Србије о про-
сечним стопама добити државних производних пре-
дузећа по кра јонско г, обласног и локалног значаја; 

Наредбу о одређивању истородног инежитород-
но-г подручја у Народној Републици Србији, о одре-
ђивању рејона у житородном подручју и о крајевима 

' у којима ће се површина под виноградима, воћња-
цима -и поврћем ослободити обавезних испорука жи-
тарица. 

У броју 22 од 20 маја 1947 године објављује : 
Правилник о руковању ,и расподели фондова из 

члана 1 Уредбе о оснивању фондова и о утрошку 
новца добивеног у,новчењем инвентара, као 1И 0 

утрошку прихода из фондова I до IV чл. 1 Уредбе о 
оснивању фондова ради покрића трошкова насталих 
у поступку аграрне реформе на територији Народне 
р е —б^ике Србије; 

Наредбу о забрани рада вуновлачара на преради 
— влачењу вуне за потребе приватних власника; 

Образац тапије. 
У броју 23 од 26 маја 1947 године објављује : 
Указ о одређивању Министра финанси.ја Радоша 

Јовановића з л заменика Министра индустрије Јована 
Веселинова за време његовог боравка у иностран-
ству; 

Указ о проглашењу установа републиканског 
значаја; 

Указ о проглашењу багерског предузећа „Дри-
на" зл државно привредно предузеће локалног зна-

чаја и о предаји свог предузећа и имовине друштва 
И. Г. Маургцен на управ,љање Градском народном 
одбору града Београда; 

Одлуку Президијума Народне скупштине Народ-
не Републике Србије о разрешењу и стављању на 
расположен^ судија на подручју града Београда; 

Решење о одређивању основе за израчунавање 
непредвиђене добити код ^ н о р м и р а н и х трошкова 
грађевинских предузећа локалног значаја; 

Упутство о оснивању и одржавању стручних кур-
сева за лица која нису ученици у привреди, а желе 
да се оспособе за квалификоване раднике. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
,,Н?родне новине", службени лист Народне Репу-

блике Хрватске, у броју 48 од 27 маја 1947 године 
објављују: 

Правилник о платама адвокат смитх приправника; 
Упутство за извршење Уредбе о порезу на до-

ходак. 
У броју 50 од 30 маја 1947 године об јављују : 
Привремено решење о разврставање градњи У 

категорије; 
Правилник о откупу житарица на нежитородном 

подручју Народне Републике Хрватске. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
ц е г о в и х " у броју 23 од 28 маја 1947 године објав-
љује: 

Наредбу о изменама и допунама Наредбе о одре-
ђивању житородних и не жито роди их подручја, 0 по-
дели житородних подручја на рејоне и о обавезној 
испоруци житарица према приносу земљишта у овим 
рејонима; 

Упутство о преносу послова старатељства са сре-: 
ских судова на извршне одборе среских, градских 
односно ре јонс,ких народних одбора; 

Правилник о вођењу старатељеких књига; 
Решење о отварању основне школе у Становима,; 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

384. Наредба о склапању уговора предвиђених 
Уредбом о планској расподели индустри-
ј е робећи Уредбом о изради плана увоза 
и планској рас,подели робе увезене из 
иностранства — —- — 617 

385. Наредба о регулисању девизног посло-
вања поморских бродарских и бродареко-
агентурских предузећа — 620 

386. Наредба о мељави житарица —̂  — 621 
387. Упутство о установљен^ и раду комисија 

за признавање сведок о с т а в а иностраних 
средњих ошнтеббразовних и стручних 
школа и стручних испита положених у 
иностранству — — — 621' 

388. Решење о пуштању у течај емисије при-
годних поштанских марака поводом Са-
везног слета фискултурника — 622 

Исправка Наредбе о минималним рентама ',и 
пензијама, помоћима ,и о-та реми ин ама из 
социјалног осигурања — 622 

Исправка Решења о прежигоеању меничних 
бланкета и о пушта,њу нове емисије при-
знаница о пријему закупнине од. зграда 622 

Издавач: Редакција „Службеног листа Федеративне Народне Републике Југославије" — Београд, Бран-; 
кова 20. — Директор и одговорни уредник Слободан М, Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — 

Штампа Југословенског штампарског предузећа, Београд. , ^ 


