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ГОД. IV 

У Р Е Д Б У 

0 ЗАСНИВАЊУ И ПРЕСТАНКУ РАДНИХ ОДНОСА 

I. — Заснивање радних односа 

Члан 1 
Радни однос заснива се уговором о раду. 
Уговор о раду шаке бити ни см еи или усмен, из-

ричен ида прећутан. < > 
Сматра се да је уговор о раду прећутно закљу-

чен кад радник (намештеник) започне да обавља 
одређен^ посао за плату. 

Члан 2 
Уговор о раду може би ти закључен сз појединим 

радником (камештеником), групом радника (намеште-
шка), добро вољном радном бригадом или као колек-
тивни уговор са целим радним колективом преко син-
дикалне организације 

Ако* Је закључен колективни уговор сматра се 
да сваки радник (намештеник) ступањем на посао 
приступа колективном уговору. 

Члан 3 
Писмени уговор о раду мора се закључити сз 

сезонским реденицима, са радницима који долазе пр-
ви пут на посао са села, са групама радника (наме-
штени«) , као и са добровољним радним бригадама.. 
Исто тако мора бити писмено закључен и колектив-

н и уговор о раду. 
1 - Министар рада ФНРЈ може одредити и друге 
Категорије радника (намештеника) са којима се мора 
закључати писмени уговор о раду. 

Ресорни министри и пр ете едни ци комитета' ФНРЈ 
и народних република могу одредити1 да одређена 
предузећа или групе предузећа за све или.неке кате-
горије радника (намештеника) морају закључити пи-
смене уговоре о раду. 

Не важи уговор о раду који није писмено зак-
ључен за оне ред.ке односе »а ко је јб законом или 
другим општим прописима одређен* писмена фоР*(а. 

Члан 4 
Писменим уговором о раду може се предвидете 

да послодавац може у одређено доба' године одо©* 
рит« раднику (дамепикнику) неплаћено отсуство4ради 
обављање радова на. његовом пољопривредном до-

бру, и то највише до два месеца у једној календар-
окој години, е ти* да се овим отеусгвом не прекид! 
радан однос. 

Послодавци су у смислу ове уредбе државна и 
задружна предузећа, газдинства и установе, држаше 
надлештва, .народне и друштвене организације, кло 
и привити-; предузећа и приватна физичка и правна 
ли,ца„ -

Члан 5 
Државна привредна предузећа могу закључивао 

са радницима (нзмештеницима) само изричне уговоре 
о раду. 

Члан 6 
Уговор о раду 8&ж> бити закључе« на одређено 

или на неодређено време, или д(|< се не сврши одре-
ђени посао. 

Министар рада ФНРЈ може одредити за извесне 
категорије радника (намештеника) најкраћи рок тра* 
јања уговора о раду који се закључује на одређено' 
време. 

Уговор на одређено време мора бити писмен. 

Члан 7 
Сви поединечни писмени уговори о раду, уго во-: 

ри са групама радника (намештеника), са добров ољ-
ин м радним бригадама, као и колективни уговори 
морају бити регистровани код територијално надлеж-
не управе за радну снагу среског (градског) извр-
шног одбора у року од 5 дана, р^ачунајући од дана 
кад су*закључени 

Члан 8 
Уговором о раду радник (намештеник) се обаве-

зује да врши одређени рад у прописаном радном 
времену код одређеног послодавца за уговорену иле« 
прописима установљену плату, а уз уговорене радна 
и животне услове. 

Премештање радника (намештеника) иа друг« 
посао односно на друго радилиште у истом нли дру-
гом месту може извршити послодавац ако тиме на 
крши уговор у погледу плате. 

Члг н 9 
Уговор о раду може бити закључак на пробу и 

тр на јешће за 14 дака. Ова ј уговор мора бит« ив« 
Јжча«. 

Радни однел из уговора о р а д ? који је закључен 
на пробу може престати л пре истека пробног рок* 
без претходног отказа. 

711. 

рснову ЧЈЈ. 1 Закона о овлашћењу ' Влади 
ФјНРЈ доношење уредаба по тшт-бјЊИма из народ-
^ е ^ ^ е д ^ у р л а М ФНРЈ, на предлог Министра рада 
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. Член 10 
У случају спајања предузећа или промене' нази-

I * предузела, као и за врем* трајања ли кв« да ци је 
Предузећа закључени уговори остају на снази. 

Члан 11 
Послодавац не може закључити уговор о раду 

<м радником (намештеником) ако претходни радни 
«днос ни Је престао по прописима' ове уредбе. 

Члан 12 
Ближе прописе о садржини и начину закључења 

уговора о раду доноси Министар радз ФНРЈ у с-г-
*«ан1ости са Претеедником Привредног савета Владе 
ФНРЈ, по прибављеном мишљењу Централног од-
бора Јединственим синдиката; Југославија. 

Н. — Престанак радних односа 

Млак 13 
Радни однос престаје: 
1) истеком уговореног рока; 
2) извршењем уговореног посла; 
3) отказом, кад је радни однос уговорен на. нео-

дређено вре*ме; 
4) отпустом или иступањем са посла; 
) самим наступањем чињеница услед којих ло 

• в о ј уредби престаје радни однос; 
6) решењем надлежног министра рада о новом 

распореду радне снаге; 
7) по дисциплинско'] пресуди; и 
8) смрћу радника (намештеник) . 

Члан 14 
Ако после истека уговореног рока или по свр-

шетку одређеног посла радник (намештеник) заста-
ви- .рад уз прећутни спор:зум послодавца, уговор се 
сматра продуженим на неодређено време. 

Члан 15 
Уговор закључен на неодређено време може от-

казати радник (намештеник) и послодавац. 
Откази-! рок за- раднике и намештенике до 5 

година запослења код истог послодавца износи је-
дан месец, од 5 до 10 година, запослења — два ме-
сеца, од 10 до 20 година запослења —три месеца, а 
дрско 20 година запослења — четири месеца. 

Уговором о раду може се предвидети краћи от-
к леи рок. али ов З ј рок ни у ком случају не може 
бити краћи од 14 дана. 

• У гаоане запослења из става 2 урачунава се и 
време КОЈО је радник (намештеник) провео и код 
другог послодавца, ако је премештен односно пре-
узет по потреби службе код послодавца који му је 
отказао. 

Отказ се врши, сваког првог у месецу, а -ако је 
Отказни рок 14 дана и сваког петнаестог у месецу. 
Уколико је радник (намештеник) из оправданих раз-
лога у те дане одсутан, отказни рок почиње тећи од 
дана извршене исплате. 

Члан 16 
У случају отказа радни однос престаје по пра-

вилу истеком отказног рока. 
Послодавац може радника (намештеним), ако је 
у интересу• службе, разрешити; дужности и пре 

»стока отказног рожа, али је дужан исплатити му 
алату до крај1а отказног рока. 

Ако радник (намештеник) да .отказ, може га /пс-
(додавам по његовој молби разрешити дужности и 

пре истека отказног рока, ако то интерес службе до-
пушта. У том случају плата тече до дана разрешења. 

Члан 17 
Отказни рокови не могу се уговором мењати, 

ограничава™ или укидати, уколико овом уредбом 
није то изрично допуштено. 

За нарочито стручне раднике (намоштеаике) мо-
гу се, по претходном одобрењу надлежног ѕдмини* 
стргтпвн>о-опе1рат«"виог руководиоца односно вишег, 
старешине, отказни рокови уговором повећати, али 
ке -изнад шест месеци. 

Члан 18 
Ако је радник (намештеник) са послодавцем 

У с м е н о закључио уговор о раду на одређено време 
игли за извршење одређеног посла уговорне стране 
не могу радни однос разрешити отказом за време 
трајања уговора односно пре завршеног посла. 

Одредба претходног става не искључује преста-
нак радног односа отпуштањем радника (намештенк-
жа) 'без претходног отказ! (чл. 25), иступањем рад-
ника (намештеним) са посла без претходног отказа 
(чл. 26), престанак радног односа самим наступањем 
чињеница услед којсгх по- овој уредби престаје! радни 
однос (чл. 27), ка'о и престанак радног односа реше-
њем надлежног министра рада о новом -распореду 
радне снаге (чл. 28). 

Члан 19 
Отказати се не може раднику (.намештеник}') за 

време болести која траје или се предвиђа да ће тра-
јати више од 7 дана. Уколико се боловање »радника 
(на-мештенмоа) продужи преко, 12 месеци, послода-
вац може дати отказ. 

Члан 20 
Отказ од стране послодавца мора бити образ* 

ложе«. 
Отказ од стране радника (намештеник^) мора 

бити образложен само ако послодавац тражи обра-
зложение. 

Отказ не мора бити образложен ако се онај коме 
је отказано писмено сагласи са и-еобразл оженим от-
казом. 

Чл н 21 
Писменим споразумом могу странке разрешити 

радни однос и без отказног рока односно пре истека 
датог законског отказног рока-. 

Члан 22 
Ако се једна од странака не сагласи сл образло-

ж е н а отказа-, може отказ побијати гл тражити ре-
шење комисије за радне спорове. Решење комисије 
за радне спорове је коначно. Време за које се може 
побијати отказ не може бити дуже од половине од-
говарајућег отказног рока. 

Комисија за радне спорове образује се код по-
јединих предузећа или код администратиано-опера.-
т и в но г р ук ово ди оца. 

Против решења комисије за радне спорове пе 
питањима отказа нема места тужби радном -суду, 
изузев по> питању истраживања по основу плате 
или накнаде штете. 

Ближе прописе о комисијама за радне спорове н 
о. њиховом раду доноси Министар рада ФНРЈ, по 
акчева в леном мишљењу .Централног одбора- Једни--
ста сних спиди« а та Југослав и је. 
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Ч/кн 23 

Отказ се не може лобирати и одозгора се пуноваж-
ним ако- је дат из следећих разлога, и то: 

• а-) Отказ од стране радника (намештеника): 
1) »ког је радник (намештеник) р е ш о ређем дуже 

р д месец дана1 н® посао који не одговара његовим 
Стручним или стеченим квалификацијана односно 
физичким с п о с о б н о с т и а; 

2) ако послодавац не извршава обавезе из уго-
вора у догледу плате, сттна, исхране и др.; 

3) ако Је раднику (намештенику) ускраћен одмор 
(годишњи или недељни) без оправданих разлога и 
{дат̂ ог образложен^; 
1 4) 'ако се од радника (н. мештеника) захтева пре-
двремени рад противно постојећим прописима или 
му се не плаћа прекор рем ен и рад; и 

5) ако послодавац не обезбеди' раднику (намеш« 
тенику) хигијенско-техничку _заштиту по постојећим 
(прописима. 

б) Отказ од стране послодавце: 
1) ш о радник (Нг.мештеник) неоправдано изоста-

не са- посла дуже од три дана; 
2) ако радник (намештеник) не испуњава обавезе 

из уговора о раду без оправданих разлога; и 
3) ако је радник (намештеник) приликом закљу-

чења уговора о раду прикрио телесну или душевну 
ману услед које не може да врши обавезе из уго-
вора. 

Странке могу у овим случајевима тражити само 
.установљење чињеница од спране комисије за радне 
спорове, уколико поричу њихово постојање. 

Члан 24 
Послодавац је дужан да раднику (намештеник^) 

који прекине радни однос без претходног отказа 
или напусти посао пре истека отказног рока прима-
ши надлежном извршном одбору среског (градског, 
(рејонског) (народног одбора, као и да уз пријаву 
приложи његову радну књижицу. 

ч Члан« 25 
Послодавац можр радника (намештеник^) отпу-

стити са посла, без претходног отказа, у следећим 
случајевима: 

1) ако јс затечен при вршењу кривичног дел^; 
2) ако је правоонажном одлуком државног ор-

гана осућек на казну лишења слободе е принудним 
радом, или на казну лишења слободе, или на казну 
поправног рада дуже од три месеца; и 

3) ако је фалсификовао исправе или дао неисти-
ните податке и тим? обмануо послодавца о чињени-
цама битним за з снивање, грзј.гње и престанак рад-

-ног односа (квалификације и сл.). 
Сваки случај отпуштања из претходног става ду 

жан је послодавац саопштити надлежно] инспекцији 
рада. 

" Члан 26 

Радник (намештеник) може иступити са посла, 
без .претходног отказа, у следећим случајевима: 

1) ако не прими плату зз 15 дана по истеку рока 
исплате; 

2) ако сб радник ((намештеник) присиљава на 
вршење кривичних дела или прекршаја; 

3) ако се радник (намештеник) присиљава на не-
моралан живот; 

4) ако послодавац (физичко лице) или чланови 
његове породице који живе е њим у заједничком 
Домаћинство, болују од болести која је опасна по 
живот или здравље радника (намештеник з); и 

Б) ако послодавац изврши или покуша извршење 
кривичног дела према раднику (Шамештенику). 

У случајевима из претходног става може радник 
(намештеник) тражити од послодавца накнаду штете 
у висини плате за време моје одговара отказног.' 
року, без обзира на стварно причињену штету. 

Члан 27 
Радни/однос престаје, без претходног отказа или 

отпуштан. ! самим наступањем следећих чињеница: 
1) ако« је радник (намештеник) правоснажном 

судском пресудом осуђен на казну лишења слободе 
е принудним радом/ или на казну лишења слободе, 
ил на казну поправног рада, или на казну провери-
вања из местз у коме је запослен — дуже од шест 
месеци; 

2) ако је радник (намештеник) осуђен правоснаж 
ном судском пресудом па казну која повлачи за со-
бом забрану бављења одрешеним занимањем чије. Је 
вршење предвиђено уговором о раду, или је сам гу 
битак таквог занимања казна; и 

3) ако је радник (намештеник) позван на отелу-
жење обавезног редовног војног рока у кадру. 

Чла,н 28 
У циљу правилног распореда радне снаге, над-

лежни министар рада може решењем размешта™ 
раднике (и а мештер мик е) у истом и лет другом месту. 
Овим решењем прекида се радни однос код претход-
ног послодавца и заснива се нови радни однос код 
другог послодавца и то под истим условима из прет-
ходног уговора о раду. Нови радни однос заснива 
се даном саопштења решења о новом распореду 
радника (намештеника;. Против овог решења радник 
(н мештеник) нема право жалбе. 

Нови послодавац дужан је да обезбеди р-г,од-
ређеном раднику (намештемику) превоз, стан и ис-
храну, Ако нови послодавац својом кривицом не из-
врши ову обавезу, казниће се за прекршај из тач. 
8 чл, 31 ове уредбе, а радник (намештеник) има 
право да иступи са посла без претходног отказа, 
као и пр во ка накнаду штете у висини плате за 
време које одговара отказном року (чл. 26). 

Ако радник (намештеник) не ступи у одређеном 
року на посао код новог послодавца, сматраће се 

:да је прекршио уговор о раду напуштањем посла 
'без претходног отказа. У овом случају радник (на-
мештеник) губи право на плату и казниће се за 
прекршај из тач. 4 чл. 32 ове уредбе. 

Члан 29 
По прав оснажи ОЈ пресуди дисциплннског ортака 

радни однос престаје) ако је радник (намештеник) 
осуђен ка казну отпуштања са посла.. 

Члан 30 
Радни однос престаје смрћу радника (намеште-

ник ЗЈ, 4 

Исто тако, радни однос престаје смрћу посло-
давца (физичког даца), уколико његов наследник не 
настави са радом. У овом случају радник (намеште-
ник) има право на отказни рок и право на плату 
за време које одговара отказном року. 

III. — Прекршаји 

Члан 31 
Нвочаном казном од 500 до 10.000 динара казни-

ће се директор предузећа и друго одговорно лице. 
као и други послодавац; 

1) ако без претходног отказа прекине радни 
однос, осим у случајевима из чл^ 26 ове уредбе; 

2) ако прекрши прописе о дужини отказних ро-
кова (чл. 15 и 17), 
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3) ако закључи уговор о раду са радником (на-
мештеником) чији претходни радни однос није пре-
стао по прописима ове уредбе; 

4) ако пре истека уговореног рока, односно ире 
завршетка одређеног посла прекине радни однос 
који је писмено уговорен на одређен рок трајања, 
односно за извршење одређеног посла (чл. 18), уко-
лико не постоји писмени споразум о р а з р е ш а т у ил« 
измени уговора о раду; • * 

5) ако не пријави надлежном извршном одбору 
среског (градског, рејонског) народног одбора рад-
ника (намештеника) који је (прекинуо радни однос 
без претходног отказа или напустио посао пре ис-
тека отказног рока (чл. 24); 

6) ако пропусти да закључи писмени уговор а 
раду у случајевима у којима је закључење овог уго-
вора обавезно; 

7) ако- не поднесе на регистрацију надлежној 
управи за радну снагу писмени појединачни уговор, 
уговор са групом радника (намештен1 ика), са добро-
в о љ н а радном бригадом, - као и колективни уговор 
(чл. 7); 

8) ако својом кривицом не изврши обавезе иа 
уговора у погледу превоза, стана и исхране рад 
ника- (намештеник а); и 

9) ако сводом кривицом не изврши- обавезе из 
уговора у погледу плате и додатака радника (наме* 
штеника). 

Члан 32 
Новчаном казном од 100 д а 5.000 динара или ка-

зном правног рада до месец дана казниће се рад 
ник (намештеник): 

1) ако прекине радни однос без претходног от-
каза ил« напусти посао пре истека отказног рока, 
осим у случајевима из чл. 26 ове уредбе; 

2) ако закључи уговор о раду, мада. његов прет-
ходни радни однос није престао по прстпсима ове 
уредбе; 

3) ако пре истека уговореног рока, односно пре 
завршетка одређеног посла прекине радни однос који 
је писмено уговорен на одређени рок трајања, од* 
№осно за извршење одређеног посла (чл, 18). уко-
лико не постоји писмени споразум о разрешењу или 
измени уговора о раду; и 

4) ако се по решењу -министра рада- у одређеном 
року не јави на посао код новог послодавца- (ст. 3 
чл. 23). 

Члан 33 
Административно-казнени поступак воде и ка-

зне изричу извршни одбори среских (градских, ру-
јанских) народних одбора но прописима Основног 
закона о прекршајима. 

На предлог инспекције рада или управе за рад-
ну снагу, или ако сам министар рада народне ре-
публике или Министар рада ФНРЈ то одлучи, адми-
нистративно-казнени поступак за прекршај из чл. 31 
ове уредбе може водити и казне игрицати и мини-
стар рада народне републике или Министар рада. 
ФНРЈ, по обављеном поступку од стране службен-
и м ^ кога одреди« министар рада. 

Уколико је административно-казнени поступак 
већ започет код надлежног извршног одбора сре-
ског (градског, рејонског) народног одбора, мини-
стар рада народне републике или Министар рада 
ФНРЈ може преузети започети поступак. 

IV. — Завршне одредбе 

Члан 34 
Сви досадашњи уговори о раду морају се сао-

бразити одредбама ове уредбе у року од два ме-
кана од дама њеног ступања »а снагу. 

Члан 35 
Ближе прописе за извршеше ове уредбе доноси 

Министар рада ФНРЈ у сагласности са Претседник 
ком Привредног савета Владе ФНРЈ. 

Члан 36 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање у 

Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југоолавије". 

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи 
Уредба о отказима радника и иамештеника („Слу« 
жбени лист ФНРЈ" бр. 80/46), као и сви (прописи 
донети на основу те уредбе. 

27 септембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, о. р. 

Министар рада. 
Љубчо Арсов, е. р. 

712 . 

На основу члана 1 Закона о овлашћењу Влади 
ФНРЈ за доношење уредаба!, шо питањима и з на-
родне привреде, Влада ФНРЈ на предлог Министра 
реда ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О РАДНИМ КЊИЖИЦАМА 

Члан 1 
Радна књижица издаје се сваком раднику и на* 

мештенику у циљу доказивања радног својства и 
прегледа кретања у радном односу, као и ради дока1* 
зивања права којима је основ или услов радни однос, 
а нарочито права на основу социјалног осигурања 
и права на издавање исправа за снабдевање предме-
тима Исхране и индустриским артиклима. 

Радник односио намештеник може имати само 
једну радну књижицу. 

Извесне категорије радника могу имати поред 
радне књижице у смислу ове уредбе и посебне радне 
књижице односно исправе према посебним прописима. 

Члан 2 
Радник (намештеник) дужан је приликом ступца* 

ња на посао поднети послодавцу своју радну књи* 
жицу. 

Радник (намештеник) КОЈИ први пут ступа у рад-: 
ни однос или ни1е снабдевен радном књижицом ду-
жан је поднети потврду управе за« радну снагу; 
извршног среског (градског) народног одбора над-
лежне по месту пребивања да до тада није био 
снабдевен радном књижицом. 

Забрањено је примати на п\)сао радника (на-
мештен ика) без радне књижице односно без потврд® 
да до тада није био снабдевен радном књижицом. 

За време док сс р зди ик односно намештеник 
налази у радиом односу, радна књижица се чува' код 
послодавца. По престанку радног односа, у смислу 
Уредбе о заснивању и престанку редних односа, 
послодавац је дужан' вратити радну књижицу рад* 
нику (намештенику), уписујући у њу да« и начи*!, 
престанка редног односа. 
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Члан 3 
Радна књижица садржи породично, очево и ро-

^ено име а за удате и девојачко породично име; даи, 
аиесец, годину, место и срез р о ђ е њ а ; школску опре«. 
Му; занимање; специјалност; б р о ј личне карте; по-
датке о Стручној спреми; о времену проведеном иа 
раду ; о про налазиш теу, о у д о в и ш т в у , о одликова« 
» и м а , о похвалама и наградама у р,2ду. 

Министар рада ФНРЈ може прописивати да радна 
књижица садржи и друге -податке. 

Садржину и облик радне књижице прописује Ми-
нистар рада ФНРЈ. 

Радна књижица је ј едро обрада а иа. целом по-
дручју Федеративне Народне Републике Југ осл авије 
а штампа се и попуњава иа службеном језику на-
родне републике. Министар рада ФНРЈ на предлог 
министра рада народне републике може одобрити да 
се радне књижице за одређено подручје штампају ч 
попуњавају и на језику народне мањине, поред слу-
жбеног језик.". , 

Цену обрасца радне књижице одређу је Мини-
стар рада ФНРЈ .и исту плаћа! радник односно на-
мештеник. 

Радна књижица изда је се по правилу за пет 
година. 

Члан 4 
Рада е 1 књижице изда ју и замењују за све радни-

ке и наменетенике управе за радну снагу извршних 
одбора среских (градских) народних одбора надлеж-
не по месту запослења радника' односно намеште-
ника. Издавање и замењивање врши се на основу 
Пријава са1 основним подацима ко , :е су дужни под-
нети послодавци. 

Управа за радну снагу извршног одбора среског 
(градског) народног одбора која ј е издала радну 
•књижицу као надлежна п~ј месту запослења а к о ј а 
није надлежна и по месту пребивања, дужна је да 
'једа« примерак пријаве са основним подацима до-
бивене од послодавца, заједно са ознаком броја 
недате Р'3дне књижице Достави управи за радну 
снагу .извршног одбора среског (градског) народног 
Одбора надлежно''' по месту пребивања радника (нз-
мештеника) 

Уписивање података у радну књижицу врше 
управе ва. радну снагу и послодавци према упутстви-
ма Министарства рада ФНРЈ. 

Члан 5 

Управе за радну снагу извршних одбора среских 
(градских) наредних одбора водиће , евиденцију о 
издатим радним књижицама .на свом подручју, као 
и о радним књижицама издатим на другим подруч-
јима радницима (н амештен и цима) који имају стално 
пребивалиште на њиховом подручју. 

Министарства рада народних република водиће 
евиденцију о радним књижицама издатим на под-
ручју народне републике. 

Министарство рада ФНРЈ водиће евиденцију о 
издатим радним књижицама на целом подручју ФНРЈ. 

Ближе прописе о-вођењу евиденције издатих рад-
е т а књижица прописаће Министар рада ФНРЈ. 

' Член 6 

_ Новчаном казном од 500 до 10.000 динара казни-
ће се директор предузећа и друго одговорно лице, 
као и други послодавац односно руководилац и 
друго одговорно лице управе за радну снагу извр-
с н о г одбора' среског (градског) »аро ди ог одбора; 

1) ако у одређеном року не поднесе надлежној 
управи за р.адну снагу пријаву са оси овим подацима 
За издавање радне књижице; 

2) ако у пријаву са основним подацима за сазда-
в а њ е радне књижице унесе чињенице, за к о ј е , ј« 
Знао или је могао знати да, су нетачне; 

3) ако у радну књижицу не унесе у .одређеном 
року податке које је дужан унети или' их нетачно 
Занесе, а нарочито податке о престанку радног од-
носа; 

4) ако у одређеном року раднику Онамештенику), 
на његово тражење, не изда потврду да до тада 
није био снабдевен радном књижицом; 

5) ако раднику (намештенику) у одређеном року 
не изда, потврду да се радна' књижица налази код 
послодавца, или у ову потврду унесе нетачне по-
датке; 

6) ако уништи радну књижицу; 
7) ако по престанку радног односа не врати 

раденку (намештенику) радну књижицу, а био је 
дужан да то учини; и 

8) ако неуредно води пропис не евиденције о 
радним књижицама или неуредно доставља про-
писане .податке о радним књижицама надлежним др-
жавним органима, 

Члан 7 
Новчаном казном од 6.000 до 20.000 динара ка-

зниће се предузеће, директор предузећа « друго 
одговорно дице, као и други послодавац ако прими 
на посао радника (иамештеника) б е з радне књижи-
це односно без потврде да до тада није био снаб-
девен радном књижицом. 

Члан 8 
Новчаном казном од 100 да 5.000 динара или каз-

ном поправног рада до месец дана казниће се рад-
ник и намештеник; 

ако . у Одређеном или остављеном року не 
поднесе податке иди исправе потребне за издавање 
радне књижице; 

2) ;ко не саопшти или да неистините податке 'По-
слодавцу о чињеницама-које могу утицати иа засни-
вање, тра јање или престанак његовог радног односа, 
а нарочито на остваривање права којима је основ 
или услов радни' однос; 

\ 3) ако уништи радну књижицу; и 
4) ако по престанку радног односа не врати по-

слодавцу потврду да се радна књижица налази код 
послодавца. 

Члан 9 
А д мини е тр ат ив но-к а зи е ни поступак воде « казне 

изричу извршни одбори среских (градских, реон-
ских) народних одбора по прописима Основног за-
кон а о ' пре кршај им а ; 

М з предлог инспекције рада или управе за радну 
снагу, или ако сам министар рада народне републике 
или Министар рада ФНРЈ то одлучи, административ-
но-казнени поступак за прекршаје из чл. 6 и 7 ове 
уредбе може водити и казне изрицати и министар 
рада народне' .републике или Министар рада ФНРЈ. 
по обављеном поступку од стране службеника кога 
одреди министар рада. 

Уколико је админиспративно^казр.ени поступак 
већ започет код надлежног извршног одбора среског 
(градског, рејонског) народног одбора', министар! ра*, 
на народне републике или Министар рада ФНРЈ може 
преузети започети поступак. 

Члан 10 
Све службене радње и ове исправе у вези са 

прибављане ем и издавањем радних књижица осло-
бођене су плаћања таксе. 

I 
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Члав 11 
Радне књижице издате на основу Уредбе о рад-

ним књижицама („Службени лист ФНРЈ" бр. 22/47) 
и прописа донетих ради њеног спровођења остају 
до даљег на снази. 

Министар рада ФНРЈ наредбом ће прописати 
ревизију радних књижица издатих до дана почетка 
ревизије и одредити начин ревизије и рокове у ко-
јима се она има извршити. 

Члзн 12 
Овлашћује се Министар рада. ФНРЈ да изд^Јв 

' ближе прописе за извршење ове уредбе. 

Члан 13 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 
у „Службеном листу Федеративне Народне Републи-
ке Ј у г о с л в и ј е " , а лРименоваће се почевши .од дана 
почетка ревизије коју ће прописати Министар рада 
ФНРЈ на основу чл. 11 ст. 2 ове уредбе. 

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да 
важи Уредба о радним књижицама („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 22/47), као и сви прописи донети на ос-
нову те уредбе. 

2в септембра 1948 године 
Београд 

Претседник владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

'Министар рада., 
Љубчо Арсов, е. р. 

713. 

На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 
ФНРЈ за доношење уредаба, шо (питањима! из народне 
привреде, на предлог П р е т с е д н и к Привредног са-
вета Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О ПЛАНСКОЈ 
РАСПОДЕЛИ ИНДУСТРИСКЕ РОБЕ 

Члан 1 

Члан 15 ет.:в 2 Уредбе о планској расподели ин-
дустриске робе („Службени лист ФНРЈ" бр. Ѕ1''47У-
мења се и гласи: 

„Ако републиканска произвођач ка • предузећа 
•прем.ате производни план, оа 25% овог вишка ра-
сполаже влада народне републике а' остаток тог 
вишка ставља се »а расположение Савезној планској 
комисији ради накнадне расподеле." 

Члан 2 
Ово. уредба, ступо- на снагу даном објављив^ша 

у „Службеном листу федеративне 'Народне Републи-
ке Југо славије". 

28 септембра 1948 године 
Београд 

Председник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослав иј е 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Ор ете еди т е 
Привредног аанета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

714. 

На основу члана 1 Закона' о овлашћењу Влади 
ФНРЈ 3)3 доношење уредаба ло питањима из народ* 
не привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра по* 
љопривреде ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ САВЕЗНОГ ИНСТИТУТА ЗА 
СТОЧАРСТВО 

Члан 1 
У сврху научно-истраживачшг рад« ив области 

сточарства оснива се при Министарству пољопривре-
де ФНРЈ Савезни институт за сточарство са седиш-
тем у Београду. 

Члан 2 
Задаци института су: 

а) да се бави научно-истраживачким радом ио 
свим гранама сточарства; 

б) да објављује резултате извршених истражи* 
вања; 

в) да прикупља потребне податке и ставља 
предлоге за унапређење сточарства; 

г) да даје. стручна мишљења у вези са резул* 
тањима тга.учио>-истражив1амких радова.; 

д) да издаје стручне радове; 
ђ) да сарађује оа одговарајућим научним заво-

дима! и установама у земљи и иностранству; 
е) да се ст гр, а: о стручном уздизању кадрова; 
ж) да обавља и друге задатке моји му повери 

Министарство пољопривреде ФНРЈ у вези са нади-' 
зањем и унапређење м сточарства. 

Члан 3 
Ради остваривања својих задатака Институт мо-

же и ш т и експериментално станице на читавој тери« 
торији Федеративне Народне Републике Југослав 
вије. 

Члан 4 
Пословима института руководи директор. 

Члан 5 
С а а е з ш институт за сточарство има посебан 

предрачун прихода и расхода који улази у састав 
предрачуна прихода и расхода Министарства пољо-
привреде ФНРЈ. 

Директор института је наредбодавац за изврше-
ње предрачуна, прихода и расхода. 

Члан 6 
У состав института улази Савезни завод за уна-

пређење овчарства оа целокупним инвентаром и бу« 
џетским средствима. 

Члан 7 
Ближе одредбе о раду и организацији овог ин-

ститута! прописаће правилником Министар пољоприв-
реде ФНРЈ у сагласности са Претседником Комитете 
за законодавство и изградњу народне ип.сти Владе 
ФНРЈ. 
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Ила« • 

О т Удадба ш п п.а и $ седат/ д а н о м о & ш љ и в а њ а у 
„^ ' луаденом листу Ф е д а ф д о в н е Народне Републике 
'Доб слабије". 

Ш оептемор^ 194в< г о д и н е 
Б е о г р а д 

Претседник Владе Ф Н Р Ј 
и Министар, н а р о д н е одбране , 

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

Министар пољопривреде, 
Мијалко Тодоровић, е. р . 

715. 

На основу ч л а н а ! З а к о н : о, .овлашћењу, К л а д а 
Ф Н Р Ј т д о н о ш е њ е уредаба по п и т а њ и м а и з народ -
не привреде . Влада ФНРЈ, на предугог Комитета- з а 
р а д а о дифузну службу Вл где ФНРЈ , доноси 

У Р Е Д Б У 

0 ОСНИВАЊУ И Д Е Л О К Р У Г У РАДА Р А Д И О -
ТЕХНИКУ ДОРА 

Члан 1 

У циљу спремања и д о б и ј а њ а стручних кадрова 
за р а д ио нпд у стрију « р а д и ш и фузи у службу оснива 
се при Комитету за радиодифузна ' службу Владе 
ФНРЈ Ра диотехникум-са седиштем у Београду , 

Радио тек« шум- стрепи п о д ненокЛредаим Надзором 
Комитета за- р а д и о д и ф у з н а службу Владе Ф Н Р Ј и 
им'а степен средње стручне школе. 

Члан ? 
Радиотехникум је. школа интернатско*« тигкзч I 

Член 3 
У Ргдиотсхникум примату се лица са свршеном -

седмог оди т п . г м основном школом или њ о ј равном* 
маштом и положеним н и ж о м течајним испитом. 

Ш к о л о в а н е т р а ј е трн г о д и н е . ' 
Свршени ученици Р з д и о т е х п и к у м а стичу -кегли* 

фи капије техничара- у р а д о с т а пицама, погонима ра-
ди о-к« ду стрије и осталим радиотехничии м службама . 

Члан 4 
Р а д и о т е х к к к у м о м р у к о в о д и д и р е к т о р кога по-

ставља Претседник Комитета за р а д и о д и ф у з н а слу-
жбу Владе ФНРЈ . 

Члан 5 
Радиотехникум има сво ј посебан предрачун при-

хода. и расхода к о ј « улази у састав /пр е дра ЧЈЧН а п р и -
хода и р а с х о д а Комитета з а р з д и о д и ф у з н у службу 
Влада ФНРЈ. 

Директор Радио те хн ику ма је н:<редбода$ац за 
и з в р ш е н е предрачуна . 

Члан 6 
Б л и ж е одредбе о организацији , раду , п р а в н о м 

плгну и пр огртачу РадпотЈе-хншума, к а о и б л и ж а 
услове за примање ученика у школу п р о п и с у ј е Прет-
седник Комитет? за- радио дифузну службу Владе 
!ФИРЈ у сш-сгазуму са Комитетом- за школе и н а у к у 
В л а д е ФНРЈ 

О в л а ш ћ у ј е се Претседник Комитета з а р а д и о ди? 
,фушу службу В л а д е . Ф Н Р Ј д а . дш*©е прописе о. 
организаци ји и радо-- интерната Ра диотехкчжума. 

Члан 7 
Ови уредба ступа на снагу даном: о б ј а в љ и в а њ е 

у „Службеном л и с т у - Фе;: ера ш е м е Н а р о д н е Репу-
блике Ј у г о с л в и ј е ' . 

28 септембра 1948- године 
Београд 

Претседник: Владе ФНРЈ 
• Министар народне одбран«, 

М а р ш а л Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

716. 

На основу члана 1 Закона о овлашћењу Влади 
Ф Н Р Ј 33 доношење у р е д а б а по питањима из нерод-
не привреде, Влада ФНРЈ , на предлог Министра ла-
ке индустрије ФНРЈ , доноси 

У Р Е Д Б У 

О О С Н И В А Њ У И Д Е Л О К Р У Г У РАДА ИНДУСТРИ-
Ј Е К О Ж А Р С К Е Ш К О Л Е У ВИСОКОМ 

Члан 1 

У циљу спремања и доби јања основних струч-
них кадрова за индустрију к о ж е оснива се Инду-
стриска ' кожарска школа, га седиштем у Високом. 

Индустриска! кожарска, школа стоји под руков од-
ете ом и непосредним н а д з о р о м Главне дирекције са-
везне индустрије к о ж е и гуме и има степен ниже 
стручне школе. 

Члан 2 

Индустриска кожарска, школа је школа ин гер-
и л с к о г т и п а 

Настава у Индустриско] ко жар ској школи тра ја 
три године. 

Члан 3 
У И н д у с т р и ј у кожарску школу примају се лита-

која' су свршила четири разреда основне школе. 
Свршени ученици И н д у с т р и ј е кожарске шк тле 

стичу спрему мвшификованих радника. 

Члан 4 
Р а д и практичне • обуке Индустриска, кожарска 

шкода, има сво је • школске радионице које ће бити 
обухваћене планом производње и планом расподела. . 

Члан 5 

Пословима школе руководи директор кога до-
ставља Министар лаке индустрије ФНРЈ. 

Члан в 
Индустриска к о ж а р с к а школа има посебан пред-

рачун прихода и расхода К О Ј И ул'-зи у састав -предра-
чуна п р и х о д а и расхода' Главне дирекције савезне ин-
дустри је к о ж е и гуме. 

Директор је » г р е д е од а т ц зг*» извршење пред-
рачуна.. 

Члан 7 

Прописе о организацији и р а д у Ин ду стр ис ке ко-
жарске школе, наставне планове и програме, ка«: и 
ближе услове за примање уче »»ка ' у Индустриску 
кожарску школу доноси Министар л а к е - и н д у с т р и ј е 
Ф Н Р Ј у споразуму са Министром рада ФНРЈ. 
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Правилник о интернату И н д у с т р и ј е кожарске 
Школе прописаће Министар лаке индустрије ФНРЈ. 

Члан 8 

Ова уредба ступа па снагу даном објављивање у 
^Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југослав и је", 

28 септембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар лаке индустрије, 
др Саво Златић, с. р. 

717. 

На основу члана 1 3 .кона о овлашћењу Влади 
ФНРЈ за доношење уредаба по питањима, из народ-
не привреде, Влада ФНРЈ, мз. предлог Министра 
ла«е индустрије ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ И ДЕЛОКРУГУ РАДА КОМОРСКОГ, 
ТЕХНИКУМА У ДОМЖАЛАМА 

Члан 1 
У циљу спремања и добијања средњих струч-

них кадрова за индустрију коже оснива се Кожар-
ски технику м са седиштем у До имала ма. 

Кожарска техникум сгоОи под непосредним ру-
ководством Главне дирекције савезне индустрије 
коже и гуме и Има степен средње стручне школе. 

Члан 2 

Кожарски тетникум је школа интерна^оког типа. 
Настава у Кожарско^ ТехникуМу Траје три го-

дине. 

Члан 3 
У Кожарски технику^ примају се лида која су 

сШјршиша седмогодишњу основну школу са нижим 
Течајним испитом иди њој равну школу. 

Лица! која. заврше овај техником стичу квали-
фикације за- звања за која. се у одговарајућим етру-
мама тражи потпуна средња струиш школа'. 

Члан 4 
Ради практичне обуке Кожарски технику^ рад® 

своду школску радионицу која ће бити обухваћена! 
дланом производње и планов расподеле. 

Члан 5 
Пословима школе руководи директор кога по-

стгвља Министар лаке индустрије ФНРЈ. 

Члан 6 

Кожарски техником има' посебан предрачун прет-
ходи и расхода ко ји (Удави у састав предрачуна пфи-
ХрДв И расхода' Главна диреќциЦв свезне индустрије 
к о ж е ВЈ , ј 

Директор је наредбода-вац за извршење пред-
рачуна. ' 

Члан 7 
Ближе прописе о орган из аци ји и Раду, о настав-

ном плану и .програму Кожароког технику ма и о 
условима за .примање ученика у о в а ј те хип кум до-
носи Министар лаке индустрије ФНРЈ у споразуму 
са Комитетом за школе и науку Владе ФНРЈ. 

Овлашћује се Министар лаке индустрије ФНРЈ, 
да. донесе прописе о организацији и раду интерната! 
Ко жерико г техникума. 

Члан 8 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу. Федератошне Народне Репу-; 
Слике Ј у г о с л в и ј е " . 

28 септембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране. 

Маршал Јупосл авије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар лаке индустрије, 
др Саво Златић, с. р. 

718. ( 

На основу чл1 на 1 Закона о овлашћењу Влада 
ФНРЈ за доношење уредаба сто питањима, ив народне 
привреде, Вл)31да ФНРЈ, на предлог Министра лака 
индустрије ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ И ДЕЛОКРУГУ РАДА ХЕМИСКО^ 
ТЕХНИКУМА 

Члан 1 

У циљу спремања; и добијања средњих стручних 
када ов а з а хемиску индустрију оснива се при ГеИб« 
равној дирекцији1 савезне хемиске индустрије Хеми-
ски технику« оа седиштем у Шапцу. 

Хемиски техникум стоји под непосредним ру-
ководством Генералне дирекције савезне хемиске 
индустрије Јв има степен средње стручне школе. 

Љ а н 2 
Хемиски техником је школа, интер иотског типа. 
Настава у Јцк б Ли ТР'а,је три године. 

Члан 3 
У Хемиски техгаикум примају се лица која су 

свршила е е д ш г о д и ш њ у основну школу са нижим те-
чајним испитом или њ о ј равну школу« 

Лица која заврше овај. технику« -втичу квали-
фикације за в е т а за која се у одговарајућим стру-
кама тражи потпуна средња школа. 

Члан 4 
Хемиским техникумом руководи директор кога 

поставља Министар лаке индустрије ФНРЈ. 

Члан 5 
Хемиски технику« има посебан предрачун при-

хода «• расхода који у л а з н у састав предрачуна при-
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хода и расхода Генералне дирекције Савезне хеми-
с к а индустрије. 

Директор је нар едб од а в ац за извршење предра-
чуна. 

Члан 6 
Ближе прописе о организацији и раду, о таи-

ном длану и програму Хемиско!' технику ма и о усло-
вима за примање ученика у ова] техникум доноси 
Министар лаке индустрије ФНРЈ у споразуму са) Ко-
митетом за школе и науку Владе ФНРЈ. 

Овлашћује се Министар лаке индустрије ФНРЈ да 
донесе прописе о организацији и раду интеристи! Хе-
ми оког те »чику м а. 

Члан 7 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федер ат ив не Народне Републике 
јутославије". 

28 септембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар лаке индустрије, 
др Саво Златић, е р. 

719. 

На основу чл 14 и 40 Закона ,-д п^тдггодишњеи 
плану развитка народне привреде Федеративне На-
родне Републике Југослав ије у годинама' 1947 —1951 
Влада ФНРЈ, ка предлог Министра рударства ФНРЈ, 
доноси 

У Р Е Д Б У 

0 ОСНИВАЊУ И ДЕЛОКРУГУ РАДА ГЕОЛОШКОГ 
ТЕХНИКУ МА У ПАНЧЕВУ 

V Члан ! 
У циљу с"рем. ња и добијања средњих стручних 

кадрова за геолошку струку оснива се Геолошки 
техникум са седиштем у Панчеву. 

Геолошки технику М- СТОЈИ ПОД непосредним над-
зором Министарства рударства ФНРЈ и има степен 

г средње стручне школе. 

Члан 2 
У техникум примају се лица која. су завршила 

еедмогодашшу основну или њој равну школу са 
нижим течајним . испитом. 

Школовање траје три године. 

Чл.н 3 
Учениот меда заврше те хн »кум стичу спрему 

за звање геолошког техничара под условима пред-
виђеним Ооновном уредбом о геолошкој струни. 

Члан 4 
Техиикумом управља директор кога поставља 

^Министар рударства ФНРЈ. 

Члан 5 
Техникум имо свој предрачун • прихода и расхо-

да који улази у састав предрачуна прихода и рас-
хода Министарства рударства ФНРЈ. 

Директор технику ма је иаредбодавац за извр-
шење предрачуна. 

Члан 6 
Одредбе о наставном плану и програму, као и 

ближе одредбе о раду и организацији техникуш 
прописаће пр силником Министар рударства ФНРЈ 
у споразуму са Комитетом за школе и и:>уку Владе 
ФНРЈ. 

Член 7 
Ова уредба ступа на снагу ден ом објављиван.* 

у „Службеном листу Федеративен Народне Репу-
блике -Југ осл азије". 

28 септембра 1948 године. 
Београд 

Претседник Владе Фпн., 
и Министар народне одбране. 

Маршш Југославије . 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар рударства,. 
Светозар Вукмановић, с. р. 

720. 

На основу члана 2 Уредбе о продаји пољоприв-
редних производа _.рез'Зној са предом цп- куповину 
одређених Индустриски* дројјзаода пр ниским једин-
ственим ценама, нз предлог Претседник^" Привредног 
савета Владе, ФНРЈ. Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА ЖИВИНИ 

I. — Ради обезбеђења исхране становништва и 
снабдевања земљорадника индустриски производи-
ма по нижим јединственим ценама, државна откупна 
предузећа и овлашћене набзвко-продајне задруге и 
срески задружни пословни савези куповаће живину 
по следећим просечним државним (вез"ним) ценама: 

Дин "ра 
за 1 кг 

Пилићи 21— 

Морке — — 30.— 
Гуске дебеле — 33.— 
Г\ске мршаве — — — 26.— 
Патке дебеле — — — 31.— 
Патке мршаве — — — 24.— 
Ћурке — _ — 27.— 
Ове цене еу просечне, а подразумевају се фран-

ко вагон, шлеп. брод или магацин државног откуп-
ног предузећа или задруге по избору купца. 

Министар трговине и снабдевања ФНРЈ односно 
по његовом овлашћењу министри трговине и снабде-
вања народних република прописаће цене за поједи-
не врсте и квалитет, -водићи рачуна о сезони, и то 
тако да те цене могу бити више или ниже од наве-
дених просечних цена. 

-И. — Ова наредба-ступа на снагу даном објав-
љиван, а у ,/Службеном листу Федеративне Народна 
Републике Ј у г о с л в и ј е " када престају важити везане 



Страна 1302- —• Број 84 СЛУЖБЕНУ! ЛИСТ .Субота', 2 октобар 1946 

цене за живину одређене у Наредби о државним 
(везаним) ценама, пољопривредних производа („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 12/48) 

IV бр. 8194 f 

27 септембра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Мар шал J у пос лав ије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Привредног савета Вл,аде ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

721. 

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

НАРЕДБУ БР. XVI 

О ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА 
ЛЕКОВИТОМ БИЉУ 

1. — У циљу снабдевања земљорадника ин дв-
етри сним производим;! по 'нижим јединственим це-
нама државна откупна предузећа, овлашћене земљо-
радничке набавно-продајне задруге и срески задру-
жни пословна савези куповаће лековито биље по 
следећим државним (везаним) ценама: 

Kortex — Коре 

Frangulae (кру ши а кора) 

Flores — Цвет 
C h a m o m i l e vn!g. свеж (камилица) 
Chamomillaе vulg. сув 
Lavandulae hybr. свеж (десниќ) 
Lavandulae h y b r . сув — 
Lavandulae verae свеж (лавандула) 
Lavandulae verae сув 
Malvae ar. с у в (.црни слез) 
Sambuci (зова-оазга) . •-
Tiliae grar'difcl (липа бела) — 
T i l i a e p a r " fol (,-.;:пз црна) 

Динара 
за 1 кг 

13.— 

2.30 
14.— 
5.— 

is:— 
10.— 
зо.— 
so.— 
35.— 
10.— 
13.— 

Folia — Лист 

Althaeae in toto (бели слез) 6.— 
Beliadonnae (велебиље) 62.— 
Convalariae (ђурђевак) 16.— 
Digital's ianata (пусгикара-напрстак) 40.— 
Digitalis pupp. -r • — 40.— 
Eucalypti (еуќалилt) — — — 22.— 

. Farfarae (подоел) — — — 6.— 
Hysosciani (буника-балан) 30.— 

Lauri (ловор) — 4.50 
Malvae (црни слез) — — — — — — 16.— 
МеШѕае (матичњак) — — — 40.— 
Menthae р:р. (нана) — — — 25.— 
Petroselini свеж (першун) — — 2.— 
Petroselini сув (першун сув) — - — — . 18.— 
Pulmonarjae (плучњак) —»<— г ' .8.— 
КогшгШ (рузмарин) ни- — 2.—• 

R u ' o i fruct (купина) — 
R:i> cotin. (руј) 
Ѕ е 1 v: а е (жалфија-кадуља) 
Saturejae mont. (чубар-чубрица) — 
Trii'ollii fibr. (тролисне- детелина) 
Urricae (коприва-жара) 
Uvae ursi (медвеђе уши) 

Динара 
за 1 кг 

4,— 
6.50 
7.— 
4,— 

35.— 
13.— 
12.— 

Fructtis — Плод 
'Amygdalae amarae (горки бадем) — 6.— 
Coriandri (кориандер) 11.— 
Crategi — сиров (глог) * 4.— 
Crategi — сув — — 12.— 
Cynosbati — свеж (шипак). 5.— 
Cynosbati — сув — 14.— 
Foeniculi maced. (анасон) 22.— 
Foeniculi vulg (коморач) : 23.— 
Lauri — свеж (ловор) 4.— 

Sambuc; (зова-базга) 30.— 

Her ђа — Стабљика 
Absinthi (пелин-акшенац) — 4. 
Asari europ. cum. rad. (копитњак) _ 8.— 
Asperulae odor, (лазаркиња) 25.— 
Centauri пип. (кичица) g.— 
Equiseti (раставић) 5.— 
Herniariae (килавине) 25.— 
Hyperici (кантарион жути) 7.— 
Ivae mosc. ( n ^ трава) 20.— 
МеШѕѕае (матичњак) 20.—1 

Menthae aquatic, (водена метвица — нана) 4.— 
Menthae calamit. (приморска метвица) 6.— 
Menthae p ip . (метвица-права)— --20.— 
Menthae pulegi (пасја метвица) — 8.— 
MillefolH (хајдучка трава) 4.— 
O r i g a n q t a j o r a n a e (мајоран питом«) 50.— 
Origani vulg. (враниловка) — 6.— 
Plantaginis (боквица) 20.— 
Rutae grav. (рутвица) 10.— 
Sabinae anim (врхови до 10 см без дрвета 

(глуха смрека) — 15.— 
Sal viae (жалфија-кадуља) — . 2.50 
Saturejae mont. (чубар-чубрица) 2.— 
Sideritis scard. (македонски чај) 11.— 
Stramonii (датура-кужњак) 18.— 
Thy т ј serp. (тимијан, мајчина душица) — 4.50 
Conii тасић (кукута) 7.— 

Radix — Корен 
Aconiti (једић) — 30,— 
Althaeae сопѕс (бели слез) 40.— 
Beliadonnae (свеж) велебиље — 4.— 
Beliadonnae сув 30.— 
Calami) (иђирот) 12.— 
Colchici (мразовац) - — 35.— 
Enulae (оман) — 14.— 
Centiniae (линцура) 15.— 
Liquiritiae — свеж (слатки корен) — 3.— 
Liquiritiae natur. in toto (природан цео) — 14.— 
Liquiritiae decost. сопѕс. (гуљен-резан) — 35.— 
Onanidia (зечји трн) 10.— 
Primulae ( јагорчевина).— 20.— 
Rhei austr. (равен) — — 18.— 
Rhei • austr. отпаци . 7.— 
Saponariae (сапуњача) — — 12.— 
Scopoliae (крањски вучјак) — — 8.— 
Teraxaci (маслачак) : 40.— 
Urticae (коприва) ——- - — - — 4.50 
.Valerianae (одољен) —- ; • - — СО.— 
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Динара 
8а 1 кг 

Rhizom — Поданак 

Pilicis maris свеж (папрат) 1.40 

il 'ds maris сув 6.— 
'Iridis florent. (перуника флорент) 15.— 
Iridis german. (перуника герман.) ,11.— 
Iridis Tut. (перуника жута) 9.— 
Tormentiliae (стажник) 18—v 

— ' Semen — Семе ' / | 
Amygdalae amar. (горки бадем) 40.— 
Colchici (мразовац) 90.— 
Sinapis alba (слачица бела) 10.— ' 
Sinapis nigra (слачица црна) 9.— 
Stramonii (датура-кужњак) 12.— 

Разно 
Juniperi comun. (боровица, смрека клека) — 4.50 
'Juniperi oxycedri (црвена) 4.— 
Cantharides (шпанска муха) . 165.— 
В асе а е lauri (ловорова бобица) 6.— 
Delphiae (водене бубе) — 40.— 
Гранчице четинара •©" 0,5 см. 1.— 
Гранчице ловора 3.— 
Hirudines (пијавице) — 100.— 
Lichen islandicus (исландска маховина) — 10.— 

Динара 
за 1 ком, 

Ossa sepia од 12 до 15 см (сепија кости) — 5.— 
0ssa sepia од 15 до 18 см. сепија кости — 7.— 
Ossa sepia од 18 см. даље оепиј-а кости — 9.— 

' Динара 
за 1 кг 

Ossa sepia ломљен сепија кости .— 35.— 
Sacalae cornutum (ражена главница) 148.— 

,$tiigmata maydis (свила од кукуруза) 8.— 
Tubara salep (еален) 40 — 
yiscum album (имела) 6 — 

Ближе одредбе о условима откупа лековитог 
биља у погледу квалитета прописаће Претседник Ко-
митета за заштиту народног здравља при Влади 
ФНРЈ. 

2. — Ова наредба ступа на снагу даном објав-
љивање у „Службеном листу 'Федеративна Народне 
Републике Југ,осл авије". Ступањем на снагу ове на-
редбе престају да важе све одређене државне (ве-
зане) цене з а лековито биље. 

IV бр. 8195 
27 септембра 1948 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Ју гос лавине 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник 

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

722. 

На основу чл. 2 Уредбе о продаји пољопривред-
них производа везаној са правом на куповину од-
ређених миду стр неких производа по нижим једин-
ственим ценама на предлог Претседник.^ Привред-
ног завета Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје " 

НАРЕДБУ БР. XVII 

О ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА 
ШУМСКОМ СЕМЕНУ 

I, — Ради обезбеђења подизања шумских кул-
тура и снабдевања земљорадника инДустрнеким про* 
наводима по нижим јединственим ценама, држави* 

шумска предузела односно државна шумска газдин-
ства које одреди министар шумарства народне ре« 
публике откупљиваће шумско семе по следећим 
државним (везаним) ценама: 

Динара 
I ) Црни бор — , — 65.— 

2) Бели бор — 80.— 
3) Јела . — — Зб!—• 
4) Смрча БО.---
5) Храст — 1,80 
6) Питоми кестен — — —> 3.— 
7) Орад обични — — — — 15.— 
8) Јасен обични и амери-

кански — 16.—' 
9) Јавор — — И,— 

10) Багрем —' 18.— 
II) Гр аб — 11.— 
12) Липа — _ — 13 — 

Ове цене подразумевају се за Један килограм 
семена наведених врста, франко откупна станица 
коју одреди министар шумарства народне репу-
блике. 

Ш. — Ова наредба ступа иа снагу даном објав-
љивање у ,.Службеном листу Федеротивне Народне 
Републике Југославије". 

IV бр. 8196 
27 септембра 1948 године 

Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослав,ије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

723. 

На основу члана 4, 8 и 9 Основце уредбе о еко-
номско -комерцијалној струци, у сагласности оа Ко-
митетом за законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРИПРАВНИЧКОЈ СЛУЖБИ, СТРУЧНИМ ИСПИ-
ТИМА И КУРСЕВИМА У ЕКОНОМСКО-КОМЕРЦИ-

ЈАЛНОЈ СТРУЦИ 

I. — ПРИПРАВНИЧКА СЛУЖБА 

Ч л ш 1 
Циљ приправничке службе је да' приправници 

екон oMtciKo'-KOMiep ци јалне струке стекну потребну 
стручну праксу и да прошире своје стручно знање. 

Члан 2 
У економско-комерцијално1] струци постоји при-

правничка служба зе зв2<ње млађи к о м е р ц и ј а л н а И 
млађи економист мада се ова зв^ња стичу на основу 
школске спреме и тра је по правилу две године. 

Приправници®!А К О Ј И су за време прнпр гвничке 
-службе показали нарочити успех у раду може се 
. припра^вничкз служба скратити на годину дана. 
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Члан 3 
Приправничка служба за звања газ претходног 

Члана »обавља се у привредним предузећима «•• уста-
новама као и у д руг им орг а« изациомим јединицама 
у којима има могућности стицање потребног зна-
нца и праксе из ек©ном(ко-ком!ерцијалне струке. 

Члан 4 
Старац е.иа ор ганиза ци сине јединице у којој се 

.приправник налази на' раду, дужан је да омогући 
п р и п р а в н и ^ да- се упозна е свима пословима који 
су потребни за односно зва<ње и да контролише ус-
пех који је .постигао приправник на појединим по-
словима. 

Ближа упутства за спровођење приправничка 
службе доносиће за' сваки ресор надлежни министар 
Или орган кога он овласти. 

Члан 5 
Орган за персоналну службу дужан је да -вод« 

• на' посебном картону евиденцију за сваког приправ-
ник, ••» нач>на-и'"нем: на којим је пословима радио 
и к о л и к о времен^, као и -как"в је успех постигао на 
раду на појединим посл ов име. 

п . — СТРУЧНИ ИСПИТИ 

А За приправник*-

Чл н 6 
Приправни ци е кен омско-ко м е рад ја лне стр уке 

могу полагати стручни испит на јраније по истеку 
"Једне године дана проведене у гарниравничкој слу-
жби за односно' .звање, уколико.су показали успех! 
у раду. По положеном испиту приправници се ра-
споређују у звање млађег комер.цијалисте односно 
млађег економисте. 

Члан 7 
Пријаву за испит подноси кандидат надлежно ј 

•испитној комисији, преко органа за персоналну слу* 
жбу, најкасније тридесет дана1 пре почетка испитног 
рока. 

Орган з^ персоналну службу доставиће пријаву 
испитној комисији са потребним подацима о доса-
дашњем раду и успеху приправни ка. као и потврду 
о проведеним времену у пр нпр античкој служби. 

Члан 8 
Испити се полажу у следећим роковима : у ме-

сецу јануару, мају и септембру сваке године. У< 
^оправданим случајевима може се дозволите пола-
г а н е испита и мимо ових рокова. 

Датум испита одређуј« испитна комисија у спо-
разуму са органом за персоналну службу у оквиру 
рокова из (претходног става. 0(ргаН' за) персоналну 
службу извештава, писмено сваког кандидата а рас« 
•пореду испита- најкасније петнаест дана пре постав 
га«* а испит'« 

Члан 9 
Приправник може'Нолит поновити два пута. 
Поновљени испит, ако је прошао рок од две гч> 

дине прииравничке службе, приправник мора пол ар-
гати у .првом испитном року а на јдаље за шест ме-
сеци по истеку двотодишњег рока приправници«1 

службе. 
Ако су, постојали- објективни разлози (служба У 

»ојсши, дуготрајна болест и с л ) з а време приправ-
ници е служба *#о Ји Су смет алји приправити«. у опре-

мању за стручни испит, старешина', надлежан! за шо-
стављена може приправи ику ради полагања испита 
продужити приправиичку службу највише за шех??, 
месеци. 

Члан 10 
Стручни мелит за приправник« састоји се и з три1 

дела : спи ле,г, основног стручног и допунског с т р а -
ног дела.. 

Програм општег дела »копита прописује Комитет 
за законодавство и изградњу народ::« власти Владе ' 
ФНРЈ. 

Основни део стручног испит: обухвата стручну 
материју коју полажу сви приправници, без обзира 
у ком ресору односно грани послова раде. -

Допунски део стручног испита обухвата стручну 
материју чије је познавање потребно' ради специ* 
фичноети послова, у једном ресору. Овај део струч-
ног испита покаже се само' у случају када надлежни 
министар то изричито предвиди зв поједина звања 
у односном ресору. Програм допунског дел® струч-
ног испита одређује министар дотичног ресор , у 
споразуму са Пр ете е дни ком Привредног савета Вла-
де ФНРЈ. 

Члан 11 
С е поени део стручног испита који полажу при-! 

правници за поједина звања обухвата следеће пр«ди 
ме'т1е: 

а. — з а з в а њ е м л а ђ и 
к о м е р ц и ј а л н е ^ 

1.— Оси сви политичке економије, 
2.— Привредни систем и привредно- за1конодав-: 

ство ФНРЈ, 
3. Огнови планирања, статистике и евиденци-

је у трговини, 
4.— Организација и техника трговине, 
5. — Основи ј е д н о с т а в н о г рачуноводства са 

калкулацијом, 
6.— Трговачка рачуница, 
7.— Сонови технологије и 
8: — Економска географија ФНРЈ; 

б. — ' а з в а њ е м л а ђ и 
е к о н о м и с т 

1.— Политичка економија. 
2. — Привредни систем ФНРЈ, 
3.— Финансиски систем ФНРЈ, 
4. — Привредно законодавство ФНРЈ и основ« 

науке о пословању привредних предузећа, 
5. — Основи општег планирања са статистико« 

1и еЕЈвдевдијом, 
6.— Технологија, 
7.— Основи једно обратног ра чунов одата«, 
8.— Општа економска географија, 
9.— Економска географија ФНРЈ, 
(Програм за полагање овог испита прописује 

Претседник Привредног савета Владе ФНРЈ. 

Члан 12 
Општи део испита помаже се само усмено. 
Стручни д е о испита полаже се усмено и! писмено. 
Предмети иа- труп« а _ под б и б и из' груп«! 

б.— под 7 полажу се писмено и усмен©', док се оста* 
ли предмети полажу само усмено, 

Кандидат ^остаже прво писмен«-а затим усмен« 
испит. 1 

Испитне комисија ће одлучити којим ћв| се по., 
моћним средствима моћи- служити кандидат, за вре* 
ме пола,тан,,а п и с а н о г полита. 
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Ч л а н 1 8 

Испит се полаже пред испитном комисијом коју 
именује се»ЕВ{е године ресорни министар ида орган 
кога он овласти. Комисију сачињавају: претседник, 
$—6 чланова и сек ре пар комисије. За чланове коми-; 
сије одређују се првенствено службеници организам 
даси е јединице при којој се испит поласке, а могу 
бити именовани и стручњаци из других органи запи-
сник јединица и установа. Поред тога комисија се. 
може попуњавати потребним бројем испитивача — 
стручњака1, како би сви- предмети б^ли заступљени 
етру ЧН1ИМ испитне а дама. 

Секретар комисије је по> правилу службеник пер-
сон а дне службе. Он води записник и сву преписку; 
Испитне комисије према упутствима ир ете единка 
ком ис иј е. 

Члан 14 
Испит се полаже 'при шнистаретвима, генерал-

ним и главним дирекцијана!, а по потреби и при 
Другим /орпамивационим јединицама и установама1. 

Члан 15 
О раду ками си Је води се записник у који се 

уноси датум и место полагања испита!, састав ко-
мисије, подаци о кандидату- испитна питања канди-
дат?; и резултат испита. 

Записник испита ноти псује претседник, сви чла-
нови комисије, испитивачи и секретар комисије 

Записник испита заједно са писменим задацима 
и осталом преписком чува се у архиви надлештва 
при коме се испит полаже. 

Члан 16 
По завршеном испитивању, а. но основу постиг-

нутих резултата на испиту, испитна комисија доноси 
већином гласова оцену о,успеху з а сваког кандидата. 

Испит претставља јединствену целину за коју св 
доноси и јединствена опена 

Оцена успеха гласи- „положио одлично", „поло-
жио врло добро'',-,»положио добро" и ,,није положио" 

Ако кандидат у току полагања испит], одустане 
од даљег полагања, сматраће се да испит није по-
ложио. Ако неоправдано одустане од полагања пре 
поче гм зј испита сматраће се да испит није полагао 
и рј'би гараво ва накнаду путних трошкова. 

Члан 17 
Резултат испита саопштава се кандидату одмах 

по завршеном испиту. Сем тога издаје му се од стра-
не^ испитне комисије св стопанство чији формулар 
прописује Претседник Привредног савета Владе 
ФНРЈ. " • 

Свадрчанство садржи, поред имена и презимена, 
датум и место помагања, оцену о успеху испита и 
клаузулу за које је звање кандидат положио испит и 
по који пут 
, Оведочанство потписује претседник и секретар 
комисије. 

Члан 18 
Када кандидати путују на .полагаше испита ван 

места службовања имају ног во на дневницу и нак-
наду путних трошкова! сто прописима з» службена 
путовања на терет државне касе. 

* 

Члан 19 
Кандидатима За полагање пр и правничког испита 

може се на њихову молбу, р а д и спремања! за прво 
ЈШ>лаг,а1ње испита одобрити 10 до 30 д а т плаћеног 
отсуства. 

В) За отицање звања за која не постоји приправ-
ничка служба 

Члан 20 
У екојцамско-комерцијалној струци за обављања 

Зедносташијих прод®1В|ачких послова постоји евањ4 
продавача за које није потребан стручни испит. 

Члан 21 
Стручни »опити постоје за стицање зв-иза ила«, 

ђег привредну помоћника и привредног пословођа. 
Стручни испит се састоји иа три дела: општег, основ« 
ног -стручног и допунског стручног дела*. 

Одредбе из чл. 10 овог правилника! које говор« 
о општем и допунском делу стручног испита з а при« 
'Правнике, примењив аћ е се на општи и допунски део 
стручног испита из овог члана. 

Чади 22 
Основни део стручног испита за звање млађег 

привредног помоћника обухвата следеће предмете: 
1. — Кор еегРОнденциЈу, 
2. — Основе трн ов анке рачунице, 
3. — Основне појмове технологије и 
4. — Основне елементе трговачког пословања. 

Члан -23 
Основни део стручног испита за звање привред-

ног пословође обухвата следеће предмете: 
1. — Основе привредног система ФНРЈ, 
2. — Основе планирања, статистике и евиденције 

предузећа. 
3. — Основне појмове о организацији и послова-

њу привредних предузеће 
4. — Основе технологије, 
5. — Трговачку рачуницу, 
6. — Основе рачуноводетза са кал кул аци јом, и 
7. — Организацију и технику трговине. 

Члан 24 
Стручни део.испита полаже се писмено и усмено. 
Предмети из члана 22 под З и 4 и из члана, 23 

под 1, 2, 3, 4 и 7 полажу се само усмено; 
Предмети из члана 22 под 2 и и з члана 23 под 5 

и 6 .полажу се писмено и усмено. 
Писмено се-полаже само кореспонденција. 
Кандидат полаже прво .писмени а затим усмени 

исг^ит. 

Члан 25 
Стручни испит за звање млађег привредног по-

моћним* може полагати лице које је завршило 4 
••разреда основне школе и моје је радило на послови-
ма екон омон" о- комерцијалне струке 2 године дана. 

Стручни испит за звање привредно;! пословођа 
може полупати лице које је завршило нижу струч-
ну школу ко мерни јалног смера, одмах по ступању 
на службу. 

Члан 26 
Одредбе из чл. 13, 14. 15, 16 и 17 овог правед-

ника примењив!3(ће се и на службенике са звањима 
за која не постоји 'приправничка служба а предви-
ђен Је стручни испит. 

В. За стицање вишег звања 

Члан 271 
У ©вање млађи ко мор ција лист, ком ерни ј алист Ш 

виши комерцијалне? могу бити постављени односно 
у н а п р е ђ е н и ; , 
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1. — Старији привредни помоћник у звање мла-
ђег ком ерни јал исте под условом, да је у звању ста-
ријег црн вреди ог помоћника провео две године, по-
казао успех у раду и свршио курс са завршним ис-
питом за зв'2ње млађег комерцијалне те. 

2. — Привредни пословођа у звање комеродија-
листе под условом, да ј е у звању привредног носло)-
вође провео две године, пока^о успех у раду и 
бранио курс са завршним испитом за зв-гње комерц 
ци јалне те;. 

3. — КомерциЈалиста у звање вишег ком ер ци Ја-
листе вод условом, да је у звању ком ерција листе 
стекао вишу стручну и специјалну спрему, што ће 
оценити стручно комисија и да је положио стручни 
испит за звање вишег ком ер пиј алис те 

Члан 2& 
Службеници са звањем виши ком ер ција лист и 

економист моту би тог по претходној оцени стручне 
комисије унапређени у звање -вишег економисте ако 
су у току праксе у звању виши .комерцијална" од-
носно економист показали успех у раду. 

Службеници са врањем виши економист, који 
имају .факултетска или њој равну високу школску 
опрему, могу бити по претходној оцени стручне ко-
мисије унапређени у звање економско-комерцијал-
НС1Г саветника, а исто тамо и службеница са звањем 
екоеомск о -ко мартија лног саветника у звање вишег 
е шон о меко-ком ерција лног саветника -.ако су показали 
успех у реду и способност за обављање послова 
ЅШ1 аш ања економокомкомерцијалног саветника од-
носно вишег економско-ком ер ци јалног саветника. 

Службеници еа1 звањем вити економист који не-
мају факултете^ опрему а истичу се високо науч-
ним и стручним знањем могу бити унапређени у 
звање ек оном ок о -ком ерци1) а лн ог саветника и вишег 
економско-комер ци јалног саветника, по претходној 
оцени стручне комисије. Своје високо, стручно и на-
учио знање кандидат је дужан да покаже израдом 
задатка који му у ту сврху даје комисија и д а за-
датак или тезу и усмено пред комисијом брђани. 

Стручне комисије из чл. 27 и 28 одређује надле-
жни ресорни министар. 

Ш — СТРУЧНИ КУРСЕВИ 

А. За добијање звѕања млађег привредног помоћника 
и привредног пословође 

Ч л т 29 
За стицање звања млађи привредни помоћник и 

привредни пословођа могу се организовати реше-
њем ресорног министра- или органа кога1 он овласти 
стручни курсеви за млађег привредног помоћник? и 
привреди ог пословођу. 

На крају курса полаже се завршни испит који 
сматра као положени стручни испит. Ови курсеви 

ву нижег ранга 
По успешно завршеном курсу, свршена! курсисти 

могу бити постављени У знаење млађег привредно! 
»помоћника односно у звање привредног пословође. 

Курсеви се могу одржавати при министар стегам а, 
генералним и главним дирекцијана и при среским 
•дносно градским народним одборима. 

Програм курса о б у х в а т предмете предвиђене у 
цп. 22 и 23 овог правилника1. 

Б. За добијање звања млађег комерцијалне^ и 
комерцијалисте 

Члан 80 
Старији привредни помоћници после две године 

Проведене праксе у ввању старијег привредног по-

мошника и који се видно истичу ма раду могу бит« 
примљени на курс за млађе комерни^глисте. 

Привредне пословође после две године проведе-
не праксе у знању привредног пословође могу бити 
примљени на куре за комерцијалисте. 

Горе наведени курсеви обрезују се решењем ре-
сорног министра или органа кога; он овласти. 

Пријем на курс врши се путем конкурса а ус-
лове конкурса одређује старешина који образује 
курс." 

Члан, 31 
Програм за оба курса одредиће се према про« 

граму који јГ предвиђен) за приправник« који пом 
лажу испит за млађег комерцијалиету. 

Члан 32 
Курсеви се могу одржавати при министар ств и ма, 

генералним и главним дирекции јам'а и при другим ве-
ћим организациони®! јединицама1 и установама'. 

На крају кур,оа. полаже се завршни испит који 
се сматра као положени стручни испит. 

Члан 33 
У решењу о оснивању курса одредиће се време 

трајања курса, потребна финансиска средства,, прв1-
давач«, прописи о завршним испитима и ове друго 
што је потребно за организацију курсева. 

В. За усавршавање У струци 

Члан 34 
У циљу усавршавање, службеника, у струци и њи* 

ховог упознавања са новим методама рада), могу 4в 
решењем старешине организационе јединице осни-
вати курсеви за усавршавање у струци.. 

Ови курсеви не дају право иа стицање звања!, 
'али се узимају у обзир за стицање вишег звања. 

IV. — ПРЕЛАЗ ИЗ ДРУГЕ СТРУКЕ У ЕКОНОМ^ 
СКО -КОМЕРЦШ А ЛИУ СТРУКУ 

А. За приправник? 

Члан '35 
При прелазу иа друге струке у ек оном еко-комерц 

одјашу струку потребно је да приправник има струч-
ну односно школску спрему прописану за економ!? 
еко-камер цијалну струку и да на крају одређеног 
рока положи стручни испит. 

Приправник^ се може признати радиша приправ-
ничка служба, а дужина стажа з,а економско-момер4-
циј1алну струку одређује се у том случају према срод« 
мости послова раниј е и економско--комерц,иј алие етру* 
ке, мао и према степену спремности приправник® зил 
полагање испита, е там да укупна приправничка 
служба не може бити краћа од једне године. 

Приправник неће по завршеном прелазу подаре.* 
ти оне предмете које је положио н® којем ранијем 
испиту. 

I* 
Члан 36 

Приираенику који је положио стручни! испит па 
је напустио службу, признаде се положени испит 
приликом врачања У. службу ако прекид није бнд 
Дужи од пет година. 
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НАРОДНА БАНКА ФНРЈ 
• Главна централа 

Београд 

КУРСНА ЛИСТА 
36 'августа Ш 

Бр. 8 

ЗЕМЉА1 ВАЛУТА Курс 
у динарима. 

Албанија 100 лека 100.— 
Аустрија 100 ау стр. шилинга 500,— 
Белгија 100 бе лг. франак^ 114,083 
Бугарска 100 буг. лева 17,544 
Негослав ачки 100 чех. круша, 100.— 
Дтнска 100 дан. круна 1.041,39 
Е пи!пан 1 ег. фунта 206,66 
Енглеска 1 енгл. фунта 201,50 
Француска 100 франц, франака 23,3217 
Холандија 100 хол. форинти 1.884,658 
Италија 100 метр-лира 10.— 
Канад 1 кан. долар 50.— 
^Мађарска 100 мађ. форинти 425,— 
He.vrai4Ka 100 нем. марака l.oiiO.— 

Нем, ечке 
ист. ок. зона 

Нем, ечке 100 нем. марака 1.500.— 
зан. ок. зона 

Норвешка 100 норв. круна 1.037,06 
Палестина 1 пал. фунта 201,90 
Пољска 100 псљ. злота 14.— 
Румунија 100 рум. леја 3.3,33 
С. А. Д. 1 смер. долар 50— 
Швајцарска 100 швајц. франака 1.162,79 
Шведска 100 швед. круна 1.390,82 
Турска 100 тур. лира 1.776,83 

H i основу III одељка* ма, 2 Уредбе о организа-
цији и пословању Државног окзигур авај ућ ег завода 
ФНРЈ, а по до-б на еном одобрењу Министарства фи-
нансија ФНРЈ м ш а д мин и стратив но - оп ера тивнда ру-
ководиоца Генерални директор под бр, 2681 од 22 
маја 1947 године, донео је одлуку да се у Нотом 
Саду отвори Пословница Дирекције Државног оси-
гур »врућег завода за НР Србију. 

Територијална надлежност ове пословнице про-
стире се и® град Нови Сад и срезове: жабаљски, 
е т гробен е jcivH, б т коп!ат шачк и, ср е мскомитро&ачки, 
румљански, е тароп,абовски, шидски и ер е мс ^ к а р л о -
вачки. 

Делокруг рада кретаће се у оквиру прописа о 
оргшизедији и пословању Државног осигурава ју heal 
1заоода. 

Бр. 20127/47. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 10 септембара 1948 године. К 493 1-41 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА „ЗОРКА" ХЕМИСКА ИНДУ-

СТРИЈА, ШАБАЦ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона 0 државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних - предузећа, објављује: 

Решењем .Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 5596 од 26 а пр ил! 31 1948 године, разрешен је ду-
жности др Дејан Делић, досадашњи директор пре-
дузећа „ЗОРКА" Хемиска индустрија, Шабац и од 
13 марта 1948 године престаде му право да потписуј« 
фирму предузећа. 

Решењем Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 5602/1 од .20 априла. 1943 године, постављен је 
инжењер Јован Илић, за директора предузећа 
„Зорка" Хемиска индустрија. Шабац и на дужност 
ступио 13 мгрта 1948 године од кога дика има прав® 
д / потписује фирму предузећа у границама, рола- \ 
шћења. 

Бр. 33492. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
17 септембар 1948 године. К 492 1-1 

Н А П О М Е Н А : 
1 — наведени курсеви примењују се за обрачу-

нава«^ .девиза и ефективних валута', уз наплату 
провизије и трошкова на. основу прописане тарифе: 

2 — наведени курсеви претстављ'ају средње кур-
севе који се 'примењују и при куповинама и при 
.продајама, бев ма каквих других додавања или од-
бијања. Премда томе, поред средњих курсева нису у 
употреби купочпродѕ-јни курсеви. 

3 — курс за пољски зло ти примењује се само 
ва купб-продају ефективних злоти и за неробна пла-
ћања. • К 489 1-1 

ОТВАРАЊЕ ПОСЛОВНИЦЕ ДИРЕКЦИЈЕ ДОЗ-а 
У НОВОМ САДУ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл 17 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о. регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА РУДНИКА МРКОГ УГЉА „КАКАНЃ* 

Мемет арство фин, апси ја ФНРЈ, у смислу чл. 17, 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државни* 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства рударства ФНРЈ пере. 
бр. 2917 од 12 јула 1948 подине разрешен је дужно* 
сти инж. Бреза« Фрањо, досадашњи директор Руд-
ника мрког угља „Какањ" и од 24 јула 1948 година 
престаје му право да потписује фирму предузеће1« 

Решењем Министарства рударства ФНРЈ пере. 
бр. 2917 од 12 јула« 1948 године постављен је Машнј ј 
Махмут за' директора Рудника мрког угља ..Кажањ -
и на дужност ступио 24 јула 1948 године од кога 
дена има право да потписује фирму предузећа Т 
границама овлашћења. 1 

Бр. 33(856. — Из Министарства финансира- ФНРЈ, 
18 септембра 1948 године. К 497 1-1 
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ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА „ЦЕН-
ЛГРОПРОМ" ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ 

БЕОГРАД 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу мл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
тим^ и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ, 
бр, 2437 од 31 августа 1948 године, постављен је Ми-
лановић Никола, »a заменика директора „Центро-
гором" Предузећа за извоз и увоз — Београд и на 

'Дужност ступио š i августа 1948 године од копа дана 
има право да потписује фирму предузећа у грани-
цама овлашћења. 

Бр. 34383. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
23 септембра 1948 године. K 305 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА РУДНИКА И ЖЕЉЕЗАРЕ ВАРЕШ 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу мл. 17 

Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства тешке индустрије ФНРЈ. 
бр. • 1889 од 20 •августа' 1948 године разрешен је 
дужности Граонић Мирко, досадашњи директор Руд-
ника и Жељезаре В-грсш и од 21 августа 1948 године 
престаје му пр*во да' потписује фирму предузеће'. 

Решењем Министарства тешке индустрије ФНРЈ 
пов. бр. 486 од 20 августа 1948 године постављен је. 
Кујунџић Ипа и 'за директора Рудника и Жељезаре 
Верена и на дужност ступио 21 августа! 1948 године 
од кога дана има- право да потписује фирму. преду-
зећа у границама 'Овлашћења. 

Бр. 34402. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
24 септембра 1948 године. - K 503 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА ЖЕЉЕЗАРЕ ЗЕНИЦА 

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

Решењем Министарства тешке И Н Д У С Т Р И Ј О ФНРЈ 
пов. бр. 486 од 20 августа 1948 године разрешен је 
дужности Кујунџић Иван досадашњи директор Же-
љезаре Зеница и од 20 августа 1948 године престаје 
му право да потписује фирму предузећа'. 

Решењем Министарства тешке индустрије ФНРЈ 
бр. 1889 од 20 (августа 1948 године постављен је Гра-
онић Мирко за директора! Жељезаре Зеница, и на 
дужност ступио 20 августа 1948 године од кога дана 
има право да потписује фирму предузећа у грани-
цама овлашћења. 

Бр. 34401. — Из Министарства финансија ФНРЈ. 
24 септембра 1948 године. K 502 1-1 

POSTAVLJENJE I RAZREŠENJE DUŽNOSTI DIREK-
TORA PREDUZEĆA LUKA I JAVNA SKLADIŠTA, 

RIJEKA 
Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu či. 17 Osnov-

nog: zakona o državnim privrednim preduzećima i či. 18 
Pravilnika o registraciji državnih privrednih preduzeća, 
objavljuje 

Rešenjem Ministarstva pomorstva FNRJ pers. br. 
8918/48 od IO avgusta 1948 godine razrešen je dužnosti 
Vukša Nikola dosadašnji v. d. direktora Preduzeća Luka 
i јагу,na skladišta, Rijeka j od 31 avgusta 1948 godine 
prestade mu pravo da potpisnik firmu preduzeća. 

Rešenjem Ministarstva pomorstva FNRJ Tpers. br* 
8918/48 od IO avgusta, 1948 godine poeibavljen це Kata-
linić Jeronim za direktora preduzeća Luka i 'javna skla-
dišta, Rijeka i na dužnost stupio 31 avgusta 1948 go-
dige od koga dana ima pravo da potpisuje firmu pre-
duzeća u —'»i osma ov ja iš ć end a. 

Br. 34410, — Iz Ministarstva finansija' FNRJ, 24 sep-
tembra 1948 godine. K 504 1-1 

POSTAVLJENJE I RAZREŠENJE ZAMENIKA DIREK-
TORA PREDUZEĆA TEKSTILNA TOVARNA 

»INTF.KS«, KRANJ 

Ministarstvo f i n a n c a FNRJ u smislu či. 17 Osnov-
nog zakona o državnim privrednim preduzećima j či. 
18 Pravilnika o reg is t rac i j državnih privrednih pre-
duzeća, o b jarv"l?jfU j е: 

Rešenjem Glavne direkcije savezne tekstilne- indu-
strije Br. 26939 oci 20 avgusta. 1948 godine, p o s t e l j e « 
je Urban ac Jože, za zamenika direktora oreduzećai Tek-
stilne tovarne »Lnteks«, Kranj i ma dužnost i stupilo 31 
avgusta 1948 godine od k o gi a, diana ima pravo da pot-
pisuje firmu preduzeća u granicama ovlašćenja. 

Isto tako, prestalo ,је pravio potpisivanja) f i rme do-
sadašnjem zameniku direktora inženjeru Bogomnlu De-
kle v е, .koji. je 23 juna 1948 godine umro. 

Br. 32771/48 _ fr Minčstairstva fimainisa'ijia FNRJ 
13 септембра 1948 нодјие. K 490 1-1 

УКИДАЊЕ ДИРЕКЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ОСИГУРАВА-
ЈУЋЕГ ЗАВОДА ФНРЈ ЗА АУТОНОМНУ ПОКРАЈИ-

НУ ВОЈВОДИНУ 

Министарство финансија ФНРЈ ,HI? основу при-
јаве Ге нерава гог директора Д р ж а в н о ^ о с и г у р а в а ^ ег 
завода ФНРЈ са седиштем у Београду, a У смислу чл. 
16 Основног закони o државним привредним преду-
зећима и чл. ^ . П р а в и л н и к а o регистрацији држав-
них .привредних предузећа, објављује 

На оонову чл- 37 Закона! o уређењу и деловању 
кредитног система, a У вези чл. 2 Уредбе o организаи 
цији и пословању Државног осигураваоућег завода 
ФНРЈ, саслушавши мишљење Министра финансија' 
Н Р Србије, a по предлогу Генералног директора Др-
жавног осигуравају her завода ФНРЈ, Министар фи-
нансија ФНРЈ/ под бр.-451/47 донео је -одлуку да 
се ш и д а Дирекција Државног осигуравајућег завода 
ФНРЈ за Аутономну покрајину Војводину у Новом 
Саду и њено пословање преноси на Дирекцију за 
НР Србину у Београду. 

Бр. 19408. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
9 септембра 1948 године. K 494 1-1 

ОСНИВАЊЕ ПОСЛОВНИЦА ДОЗ А У БЕОГРАДУ 
> И НИШУ 

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

На основу та!Ч. I и 2 чл. 12 тач. 3 чл. 17 и чл.20 
Правилника o организацији и пословању Д р е в н о г 
осигурава,јућег завода1, - а по добив еном одобрењу 
Министарства финансија ФНРЈ као администраггив-
но-оперативног руководиоца. Генерални директор 
под бр. 62 од 20 јануара 1947 године, донео је од-
луку да! се на територији НР Србије оснују послов-
нице са седиштем у Београду и Нишу. 

Територијална надлежност пословница је сле-
дећа': 
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1) Београд, Земун и Панчево и сревши: београд-
ски, јасенички колубарски, космајски, подунавски и 
поморавски. 

2) Ниш и еремови: нишки, м)оравски, сврљишки, 
сок »бањски, расински, жупски, копаонички, темнић-
к о рзсж'2'њски, трстенички, добричка, топлички, ко-
етнички, нишавски, дужнички,' бел©паланачки, цари-
бродски, лесковачки, вжсоггиначки, јабланички, 
врањски, босиљградски, 'бујановачки, јужноморав-
ски и пчињски 

Стварна надлежност појединих пословница кре-
п к е се у оквиру ГРЧ. 3 чл. 17 Правилника o органи-
зацији и пословању ДОЗ-131, 

Бр. 19082. — Из Министарства финансија ФНРЈ 
Sl • септембра 1948 године. K 507 1-1 

RAZREŠENJE I POSTAVLJENJE DIREKTORA PREDU-
ZEĆA SLOVENSKE STEKLARNE HRASTNIK IN RO-

GAŠKA SLATINA SA SEDIŠTEM U HRASTNIKU 

Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu cl. 17 Osnov-
nog закопа o državnim privrednim preduzećima i či. 18 
Pravilnika o registraciji državnih privrednih preduzeća, 
objavljuje: 

Rešenjem Ministarstva lake industrije FNRJ br. 8/6 
od 13 julia 1948 godine razrešen je dužnosti Povše Au-
gust, dosadašnji direktor Slovenske steklarne Hrastnik 
in Roga&ka Slatina i od 20. đula 1948 godine prestaje 
mu pravo da potpisuje firmu preduzeća. 

Rešenjem Ministarstva lake industrije FNRJ br. 877, 
od 13 jula 1948 godine, postavljen je Češnovar Franc, 
t a vd. direktora Slovenske steklarne Hra&tnik in Ro-
$aška Slatina i od 20 jula 1948 godine im-ai pravo da 
potpisujte firmu preduzeća u granicama ovlašćenja. 

Br. 34023. — Iz Ministarstva finansija FNRJ od 20 
ieptembra 1948 godine. .. K-498 1-1 

REGISTRACIJA DRŽAVNOG PRIVREDNOG PREDU-
ZEĆA OPŠTEDRŽAVNOG ZNAČAJA ISTARSKI 

BOKSITI ROVINJ SKRAĆEN NAZIV FIRME 
BOKSITI ROVINJ 

Ministarstvo finansija FNRJ u s nils! u či. 17 Osnov-
nog zakona o državnim privrednim preduzećima i čl. 18 
Pravilnika o registraciji državnih privrednih preduzeća, 
objavljuje: 

Na osnovu rešenja Ministarstva finansija FNRJ br. 
84381 od 23 septembra 1948 godine upisano je u registar, 
!dwžvnih privrednih preduzeća opštedržavnog značaja, pod 
rednim broijiem 393 državno privredno preduzeće o p š t e r 
'državnog značaja pod firmom: 

ISTARSKI BOKSITI ROVINJ SKRAĆENI NAZIV FIRME: 
BOKSITI ROVINJ 

a« sedištem u Rovinju. 
Preduzeće de osnovano rešenjem Vlade FNRJ IV br. 

4027/48 od 21 juna 1948 godine. 
Predmet poslovanja preduzeća je: iskorisćavanje 

nalazišta bokultne rude; 
Adrndinistrativno-operativnj rukovodilac preduzeća je 

Generalna direkcija rudnika i topionica obojenih metala 
Ministarstva rudarstva FNRJ. 

Iskaz podružnica, ogranaka i pomoćnih uređaja- koje 
se nailaze u sastavu preduzeća i mesta! gde se nailaze: 
sekcije Višnjan, Žtninlj, Labin, Crec i Lošinj sa sedišta 
ma; Višnjem, Žminj, Labin I Beli (na otoku Cresu). 

Firmu potpisuje-: inž Žeravica Marko, direktor pre-
u z e ć a a u slučaju njegove sprečenosti Berlenghi Antuna 
eidmdinistrativni rukovodilac. U slučaju sprečenosti di-
rektora i administrativno« rukovodioca Furlan Miroslav, 
Šef Planskog odeljenja u granicama! ovlašćenja. 

• IV br. 3481. — Iz Ministarstva Amaneta FNRJ, 23 
•eptembna 1948 godine. K 506 1-1 

И З Г У Б Љ Е Н Е И С П Р А В Е 
ЛЕГИТИM A ЦИЈУ бр. 8203 „ПАРТИЗАНСКА СПО-

МЕНИЦЕ 1941" изгубио сам и оглашавам • је нева-
жећом — Милош Словић, поручник .Чачак. 

472 1-1 
„ПАРТИЗАНСКУ СПОМЕНИЦУ 1941" изгубио сам 

и оглашавам је неважећом. — Стеван Балабан, 
мајор, Тузла . K 491 1-1 

ЛЕРИТИМАЦИЈУ бр. 1368 „ПАРТИЗАНСКЕ СПО-
МЕНИЦЕ 1941" изгубио сам и оглашавам је нева-
жећом. — Јосиповић Душан, Сарајево. 469 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈА „Партизанке споменице 1941" о-
глашењу у ^Службеном листу ФНРЈ" бр. 67/48 за' 
неважећу, пронашао с м , па је оглашавам важе-
ћом. — Владо Ивановић, Бања Лука«. 470 1-1 

ОРДЕН РАДА III РЕДА бр. 558 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Антон Томино;, Мозирје. 

. К. -442 1-1 
ДВА УВЕРЕЊА Медаље за храброст и УВЕРЕЊЕ 

СТОЕНА ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА изгубио 
сам и оглашавам их неважећим. — Михаиловић 
М. Душан, милиционар, Београд 475 1-1 

КЊИЖИЦУ бр. 18 i ,,Партизаноке споменице 1941" 
изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Вучи-
нић Вучина, Београд. ' 477 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА бр. 73136 
изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Осто-
јић Јагош, потпоручник, Велика Кикинда:. 

K 496 1-1 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 27089 »изгубио сам и 

оглашавам ra неважећим. — Владимир Краљ, пот> 
поручник, Сарајево. ' 476 1-1 

PREKL1CUJEM izgubljeno odlikovanje rede za hrab-
rost, št. 39716, radišno na ime Berns Franc, kapetan NM, 
v Mariboru, KPZ. Maribor. 
МЕДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД У. бр. 298 изгуби* 

oaiM, nat је оглашавам неважећом. — Војислав Тешић 
директор инваиидечјег привредног предузећа. Лов-
ница. ' . K 496 1-1 

МЕДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД и з г у б е са,k * 
оглЈгшгвам ј<е неважећом. — Рамадан Аладје Бајрам 
Бе»очрад. 474 ILI 

МЕДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам и оглашавам 
је неважећом. Драгиша Милетић, Београд, 

473 1-1 
КЊИЖИЦУ „Парти зан скс споменице 1941" бр. 1026 

anfflannafeiaiM неважећом. — Аћим Ивановић, Београд 
480 1-1 

УВЕРЕЊЕ Ордена, братства и јединства изгубио сам 
и оглашавам га неважећим. —Живорад Љубичић. 
Београд 479 1-1 

О Р Д № ЗА ХРАБРОСТ бр. 67418 и ОРДЕН ЗА-
СЛ1УГЕ ЗА НАРОД I I РЕДА бр. 67867 изгубио 

' сам и Оглашавам их неважећим. — Иванишевић 
! Д. Раде, старији водник, Мељине1—Зеленика, Бока. 

K 499 1-1 

„ПАЈРТША/НСКУ СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 3079 и 
ЛЕШТИМАЦЈИЈУ „ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ 
1941" изгубио сам и оглашавам их неважећим. —-

• Душан Тошовић, директор Шумског предузећа 
„Ибар", Косовска Митровица. K 500 1-1 

„ПАРТИЗА1НСКУ СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 2731 из-
губи o сам и оглашваам је неважећом. '— Јовица 
Мраовић, капетан, Гундулићева 50 Загреб. 

K soli Ј-Т 

I 
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ИЗДАЊА „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ФНРЈ" 
Продајмо одељење „Службеног листа ФНРЈ 4 

препоручује ова надања: 

ЗБИРКА ЗАКОНА ФНРЈ 
Збирка прописа У Југословенско] армији друго пот-

пуно прерађено и допуњено издање, обухвата 
ове важеће прописе који се односе на Југо* 
словенску армију, службу у њој, на војну оба-
везу, попуну, оружане силе стоком и прено-
сним средствима, демобилизација', пензију вој-
них лица, помоћи, ордене, затим све прописе 
о војном тужиоштву, војним судовима и вој-
ним дисцнплгсиским судовима. Издање латини« 
цом: цена 30.— динара. 

Кривични законик — Општи део — српско, хрват-
ско, словеначко и македонско издање .са об-
разложеним: цена 10.— динара. 

Збирка кривичних закона ез* коментаром у редакцији 
Моше Пијаде, треће измењено српско издање: 

цена 27.— динара. 
Заман о бирачким списковима са коментаром, у ре-

дакцији Комитета за законодавство и изград-
њу народне власти Владе ФНРЈ, хрватско, сл©(-
веначко и македонско издање; цена 12.— даш-
нар а. 

Закон кј! аграрној реформи и колонмзациЈи, друго 
прерађено издање са објашњењем а и свим ре-
публички« прописима (ћирилицом); цена 42.—1 
динара. 

Закон о држављанству оа, коментаром др. И. Кр,бека 
и Н. Оцокољића, у редакцији Комитета а? за-
конодавство и .изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ (ћирилица гл латиница) цена 25.— динара 

Закон о браку и матичним књигама сз осталим про-
писима, (латиница); цена 15.— динара. 

Прописи о платама особља у Трговини; словеначко 
и македонско издање; цена. 7.— динара. 

Основни! закон о прекршај им а са обо а зло же њем; 
српско, хрватско, словеначко и македонско 
издање; -цена 8.—' динара. 

Збирка прописа 0 Народној скупштини и о Прези-
дијуму Народне скупштине ФНРЈ; хрватско из-
дање; ц°на 20.— динара. 

Основни закон о задругама, хрватско издање; цена 
8.— динара. 

Општи закон о народним одборима; српско и хрват-
ско издање; цена 10.— д,инг ра. 

Закон о експропријацији са офршњењима, у редак-
цији Комитета за законодавство и изградњу 
народне власти ВлЗДе ФНРЈ, српско, хр в ат-
ол ов сеп. ч ко и македонско издање; цена 10.— 
динара. 

Закон о установљен^ права на пензију и о пензи-
онисању државних службеника са коментроИ 
М. Ђокића; друго измењено српско издање; 
ценз 12— динара. 

Збирка прописа о струкама и платама државних слу-
жбеника; српско, хрватско, словеначко и маке-
донско издање; цена 50.— динара. 

Ново законодавство о инвалидима са коментаром у 
редакцији 'Министарства Народне одбране! 

српско, хрватско и словеначко издање; цена 
18— динара. 

Основни закон* о старатељству; хрватско, словеначко 
и македонско издање; цена 8.— динар*. 

Закон о народној милицији; српску, хрватско, е ло-
ве начко и македонско издање; цена 12.—• лиу 
нара. 

Закони; су штампи, удружењима, »боровима и другим 
јавним скуповима и о растурићу дечје книжев-
ности и штампе; српско, хрватско и словенач-
ко издање; ценз 10.— динар«. 

Устав ФНРЈ (ра мак е доне ком и словеначком) И до* 
публикански у оригиналу; цена 42,— 

Уста,в ФНРЈ на сло ве нафтом и македонско«*; 
10.— динара. ' 1 

Устав ФНРЈ (минијатури о издање), на словеначко!! 
и македонском; цена 6.— динара. 

ЗБИРКА ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ 
Закон о општедржавком привредном плану и Држа«* 

ним органима за планирање и Основни заков 
о државни*! привредним предузећима, друго! 
хрватско, словеначко и српско издање; це** 
Го.— динара. 

Збирка уредаба наредаба и решења о добити, це-
нама и фондовима руководства, у редакцији 
Привредног савета Владе ФНРЈ, свеска друге, 
у хрватском, словеначком и македо,неком из-
дању; цена 10.— динара!, а трећа свеска1 на 
с л о в е н а ч к и и м 'ке доне ком, цена 12. —динаре. 

Прописи о новом начину снабдевања и о везаним це« 
нама са рефератом Б. Кидрича, где су сакуп* 
љети сви важећи прописи о обезбеђеном с т и ф 
дев^њу, куповини и продаји по везаним цеи*« 
ма и сви остали прописи о трговању; орпсивк 
хрватско, словеначко и македонско издзи>4$ 
цена 40.— динара 

ЗБИРКА ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА 
Закон о порезима са осталим пореским препиеш*« 

и Тарифом пореза на промет производа'; т р е м 
издање; цена 60.— динара. 

Закон о таксама оа коментаром у редакцији !Мини*. 
•старств?1 финансија ФНРЈ, четврто измењена 
и допуњено српско и хрватско издање; цеи® 
17 динара. 

Девизни прописи ФНРЈ са коментаром др Вј. Мај«* 
опера и С. Ћу,ковић,а; друго потпуно прера-
ђено издање; цена 80,— динара. 

ЗБИРКА ПРОПИСА ИЗ РАДНОГ ПРАВА 
Збирка прописа о радним односима; плате, наднице, 

и сва остала примања и права радника; ерне«© . 
и хрватско издање; цена 46.— динара. 

Збирка прописа о социјалном осигурању, словеначка 
издање; цена 35.— динара. 

Прописи о ученицима у привреди са објашњења™«! 
српско издање; цена 20— динара. 

Закон о инспекцији рада, македонско издање, цеи« 
12,— динара; српско, хрватско и словеначка 
друго издање, цена 17.— динара. 

КОНТНИ ПЛАНОВИ И ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАН.« 
Контни план за рударство и индустрију, се« упут* 

ствима, друго 'допуњено издање, цена 25.—* 
динара. 

Контнц план за експлоатацију аутомобил скот сао-
браћаја, цена 20.— динара". 

Конти« план за трговину, цена 25.— динар«. 
Финансиско планирање за индустрију и рударстоа 

' ч свеска .прва, 40.— динара; за трговину и уго* 
ститељство 45.— динара. I 
СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ НАРОДНЕ 

СКУПШТИНЕ ФНРЈ 
Уставотворни одбори Савезног већа и Већа народе 

(10 децембра 1945, 4 јануара 1945); цеи* 
динара*. лллл 

Прво ванредно заседање (31 јануар, 4 фебруар 1 9 » 
године); цена 20.— динара. 

Друго ванредно заседање (20 март , ; 1 април ИМб тв* 
дине); цена 140.— динар«. 

Друго редови^ заседање, (2—21 децембар 194в го« 
дине); цена 70— динара. 
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Б. За службенике 

Члан 37 
Прелаз из друге струке у економско-комерни-

ја1лну струку допушта се аиоо службеник моји прелази 
има стручну опрему предвиђену за одговарајуће 
аиање економкжо-ком-ерци јалне струке, е тим да је 
у одређеном« рому дужан да положи стручни испит. 
Рок за полагање овог испита не може бити краћи 
од три месеца ни дужи од године дана. По положе-
ном испиту службеник се поставља ш одређено 
звање а до овог постављења задржава дотадашњу 
плату. 

Службеник неће у екомомсмо^момерцијашној стру-
ци полагати оне предмете које је положио у ранијој 
струци. 

Ако при прелазу из друге струке у економеко-
комерцијалну струку службеник добије неко више 
звање за моје није прописан стручни испит, полагаће 
стручни испит, предвиђен за почетно звање из одре-
ђене групе звВДдо, 

Члан 38 
Стручни испит при прелазу из друге струке у 

еионсшшо-момерцијалну струку неће полагати слу-
жбеници моји долазе на положаје I односно III врсте, 
мар ки службеници моји прелазе ради нарочитих 
способности и потребе службе. 

Исто тако од стажа и полагања испита мону се 
ослободити службеници ири прелазу из друге струке 
у економско -комарци ј алиу струку моји по оцени 
•Гручие комисије им1а(ју доказану опрему и праксу 
а« вршење послова одређеног звања 

V. — ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ* 

Члан 39 
Преведени приправници мораву полагати стручни 

•опит према одредбама овог правилника. 
Амо Је приправни^ истекао рок приправничка 

службе или је до истека рома остало недовољно вре-
мена за припремање стручног испита, продужиће му 
Се у то« случају приправничка служба ради полата)-
Ил стручног испита за онолико молимо је потребно' 
Им припремање испита, али највише шест месеци 

\ 
Члан 40 

Службеник, моји није положио стручни испит, или 
ико испит мој« Је положио не одговара негошу про-
писаном аа звање на моје је преведен, дужан је да 
Стручни ИСПИТ ОДНОСНО Д01ПУ1НУ овог испита положи 
у року од једно године од. дана ступања иа снагу 
овог правилника. 

Члан 41 
По оцени стручне комисије од полагања струч-

ног испита из претходног члана тогу се ослободити 
службеници моји долазе на положаје 3 односно П 
Врсте мао и службеници! моји домаку потребну стручну 
Праксу и опосо1бност за вршење послова одређеног 
•вања односно функције. 

\ 
Члан 42 

Постојећи специјални (стручни курсеви имају се 
Саобразити одредбама о стручним курсевима из овог 
Правилника. 

Члан 43 
У сваком конкретном случају стручна комисија 

ће решити коме стручном испиту из овог правилника 
одговара раније положени испит. 

Члан 44 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вању у „Службеном листу Фе д е р е н и н е Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 2882 
21 септембра 1948 годиш 

Београд 
Претседник Привредног савета 

Владе ФНРЈ 
Борис Кидрич, с. р. 

Сагласан, 
Потиретседаик Комитета за законодавство 

и изградњу народне власти Влат© ФНРЈ, 
Станоје Симић, с. р. 

724. 

На основу чл. 9 Уредбе о платама радника у, ру-
дарству, Министар рада ФНРЈ, на предлог Министра-
рударства ФНРЈ, прописује 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ ПРОГРЕСИВНОГ ПЛАЋАЊА РАДНИКА 
У РУДАРСТВУ У СЛУЧАЈУ ПРЕБАЦИВАЊА 

НОРМЕ 

Члан 1 

Плата, по радном учинку радника у рударству, 
д пребацивање норме, обрачунава- се, »а јединице 
еко броја одређеног нормом, ир агресивно. 

Члан 2 

Ресорни министар Владе ФНРЈ, у сагласности еа 
Министром рада ФНРЈ, прописује ва поједина пре« 
дузећа, групу предузећа или целу привредну граду 
висину прогрееивног плаћања еа поједине проценте 
пребацивање норме по врстама послова. Одлука ве 
доноси на основу економског прорачуна. 

Члан 3 

Пребацивање норме израчунава се на начин, што 
се од укупног броја' јединица, израђених у обрачуну 
оком периоду, одузме број, ко)и се добија множе-
њем афективних радних часова, остварених у томе 
перла ну, са ?рс гм јед от ица одређених нормом за 
један радни час. 

Члан 4 

Овај правилник ступа 4» снагу даном објављи* 
а*ња у . г Службен ом листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославија". 

Бр. 13960 
25 септембра 1948 године 

Београд 
Министар рада, 

Љубчо Арсов, в. р. 
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725. 

На основу чл. 12 Уредбе о радним књижицама, 
преписујем 

У П У Т С Т В О 

ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О РАДНИМ 
КЊИЖИЦАМА 

1) Радна књижица издаје се сваком раднику и 
намештен »ку, без обзира на његово д р ж ав ј анство , 
к о ј « ступа у радни однос на територији Фелера« 
тивне Народне Републике Југославије а који није 
снабдевен са радном књижицом. 

2) Радницима и намештеницима. у смислу про-
писа о радним књижицама, сматрају се сва лица у 
радном односу сем државних службеника и ученика 
у привреди, и то без обзира у коме су привредном 
сектору запослена (државни, задружни, приватни) и 
без обзира да ли им је то занимање главно или 
споредно односно да ли ступају у радни однос 
трајно или привремено. 

Државним службекицима сматрају се ова лица 
запослена у државним кадлештвима. установама и 
предузећима која су разврстана у звања предвиђена 
уредбама о струкама' државних службеника, као И 
припадници народне милиције, активни официри и 
подофицири ЈА и УДБ и војни чиновници. 

Према томе радне књижице издају се: 
а) радницима запосленим у државним надле-

штвима, установама и предузећима; 
б) лицима запосленим у друштвеним организа-

цијама' и 'удружењима и њиховим установама и пре1-
д узетима (про давнинама), сем изабраним фу.н кц по-
верим а; 

в) лицима запосленим у задругама, задружним 
организацијама, установама и предузећима (предав-
пицама) сем члановима' про извођачких задруга, се-
љачких радних задруга, рибарских задруга и чла'-
н овима ои их задруга чији се рад сматра про навод-
ним, нако то није у правом смислу речи Обри јанке, 
послужничке и слично*); 

г) лицима запосленим код верских организам 
ција и установа сем ов епитетом лицима. 

Радна књижица не издаје се » само сталним те-
стерашима, кочи ј атима , такси-шоферима, чистачима 
цит; ?л,а и слично 

3) Радне књижице издаје управа за радну снагу 
извршног одбора среског (градског) народног одбо-
ра надлежна по месту запослења радника (паметите-
иика) а на основу пријава за издавање радне књи-
жице које су дужни да поднесу послодавци. Управа 
за радну' снагу извршног одбора среског (градског) 
народног одбора мора књижицу издати у року од 
нет дана од дана примљене пријаве за издавање 
радне књижице. 

а КОЈ,А <нису снаб де-
нису 

потврде заста-

ву За лица која у својству радника (намеште-
н и к ^ ступају у радан однос, а ко ја п о д н е в но", 
врду управе за радну снагу извршног одбоТа срГ-

Г
п ™ ; » народног одбора, надлежне по ме-

сту пребивања, да нису снабдевена садном књижи-
цом, послодавци ће у року од пет лг н а о д њ и -
ховог ступања у радни однос де ог,п,>ати "управи 
за радну снагу извршног одбора среског (градског) 
народног одбора, надлежној по месту запослења 
прљаву за издавање радне књижице. П о д а д е о том 
Да нису снабдевени радном књижицом послодавци 
ће захтевати и од лица која положе стручни испит 
те као таква изгуое С В О Ј С Т В О ученика у привреди, 
као и 0 д државних службеника; припадника народне 
милиције, активних официра и подофицира ЈА, УДБ 
И В О Ј Н И Х чиновника К О Ј И изгубе то својство и поста-
ну радници (намештеници), 

6) Управа за раде V снагу извршног о-твора сре-
ског (градског) народног одбора надлежна' по ме-
сту пребивања, -дужна је да на захтев лица кога 
желе да ступе у радни однос 
вена радном књижицом, издаје потврде да 
снабдевена радном књижицом/ Ове 
ревају у року од тр«- месеца 'од дана њиховог из-
давања. 

Потврда садржи породично, очево и рођено име 
Оа за удате и девојачко породично име) дан, месец 
годину и место рођења, број личне карте и занима-
ње. Потврда може садржати и друге податке пот-
ребне за попуњавање радне књижице. Образац пот-
врле прописује министар рада народне републике. 

У случају нестанка или губитка потврде да, рад-
ник (намештеник) ги ,е снабдевен радном књижицом 
издаће се "дупликат нете. 

_ Место пребивања од ређу је се према прописима 
Општег закона о народним одборима. 

") При Јава за издавање радне књижице штампа 
се трема обрасцу који је саставни део овог упут-
ства. 

Пријава садржи следеће податке: породично, ' 
очево, и рођено^ име (а за удате и девојачко поро-
дично име), дан. месец, годину и место рођења, 
школску спрему, занимање, специјалност; број личне 
карте; податке о стручној спреми; податке о -рани-
јем раду; управа за радну снагу надлежна по месту 
пребивања, текући број радне књижице и примедба. 

Пријаве се штампају на службеним језицима на-
родних република. 

Пријаве штампа и њихову продајну цену одре-
ђује министарство рада народне републике. Пријаву 
плаћа послодавац. 

4) Радне књижице једнообразне су за цело по-
дручје Федеративен Народне Републике Југославије, 
.а штампају се и попуњавају на службеним језицима 
народних република. Величина обрасца радне књи-
жице је 1 0 x 1 5 см са корицама од картона ц са 3^ 
унутрашње пагиниране странице. Свака' радна књи-
жица има отштамиани текући број . . 

Штампање на, службеним језицима народних ре-
публика и расподелу образаца на министарства рада 
народних република врши Министарство рада ФНРЈ. 
Расподелу образаца на .подручју поједине народне 
републике врши министарство-рада дотичне народ-
не републике. 

8) Податке у пријаву за издавање радне књи-
жице уноси .послодавац, и то по правилу на основу 
исправа које подноси радник (намештеник) као и на 
основу потврде да радник (намештеник) није снаб-
девен радном књижицом. Пријаву потписује посло-
давац и радник (намештеник) и за тачност унетих 
података одговарају лично. 

Радник (намештеник; кој«- ступа у радни однос, 
а ко.и није снабдевен радном књижицом, дужан је 
да приликом ступања у радни однос а најкасније 
после три дана пружи послодавцу и све податке и 
исправе потребне за попуњавање пријаве за изда-
вања радне књижице 

У случају кад радник (намештеник) не може 
одмах да поднесе све потребне податке и направе, 
послодавац ће уписати само сне податке са којима 
располаже. За уписивање осталих података радник 
(намештеник) ће достављати накнадно исправе и 
тражити накнадно уписивање у радну књижицу. 
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9) Послодавац попуњава пријаву/ за издавање 
радне књижице на следећи начин: 

а), рубрике: „место сталног пребивања^', „ио« 
родилно, очево и рођено име" (а за удате и дево-
јачко породично име"), „дан, месен; година и место 
рођења" — попуњавају ое на основу потврде да 
радник- (намештеник)' није снабдевен; радном књижи-
цом; 

б) средње или више школско образовање упи-
сује се само на основу-'исправе. Основно школско 
образовање уписује се и на основу изјаве радника 
(наменете ник а); 

в) рубрике "„занимање" и „специјалност" попу-
њавају - се на основу исправа или изјаве радника 
(намештеника) као и по сазнању самог послодавца. 
Занимање (на пример ковач) односно специјалност 
(у овом случају на пример ручни ковач, поткивач 
ил« ковач каросерија) уписује се према терминоло-
гији. употребљен ој у Пр и вр е,мен ој номенклатури за-
нимања из 194-7. године, за занимања, односно сре-
цијалосги обухваћена том. н оме шелартуром. За зани-
мања, односно специјалности која) та номенклатура 
не садржи, уносе се описно (на пример: радник који 
одржава рударске лампе); 

г) у рубрику „подаци о стручној опреми" 
уносе се подаци о називу свршене стручне школе, 
течаја, о њиховом трајању (датуму почетка и свр-
шетка), као и о положеним стручним- испитима' од-
носно о признатој стручној спреми или испиту; 

* д) у рубрику ,,подаци о рдау" уписују се сва 
дотадашња дужа запослења, уколико је радник (на-
мештеник) већ био запослен. Наводе се само су-
марни подаци о трајању и месту запослења и о по-
слодавцу (послодавци,ма) код кога је најдуже био 
запослен, и то на основу одговарајућих исправа* 
сазнања послодавца и изјаве самог радника. 

10) Послодавац попуњава пријаву за издавање 
радне књижице у два примерка, од којих један' за-
држава за себе, Ако радник (намештеник) који треба 
да се снабде радном књижицом има стално место 
пребивања ван< подручја® управе за радну снагу 
која је .надлежна за издавање радне књижице по 
месту запослења, пријава за издавање радне књи-
жице попуњава, се у три примерка, од којих се два 
достављају управи за радну снагу која' ће књижицу 
издати* . . 

.Један, односно два примерка пријаве за изда-
вање радне књижице послодавац доставља управи 
за. радну снагу извршног одбора среског (градског) 
народног одбора надлежној за издавање-ради е књи-
жене по месту запослења заједно са потврдом да 
дотични радник (намештеник) није био снабдевен 
радном књижицом. 

Поред потписа послодавца и радника (намеште-
ник а) на пријаву се ставља печат као и датум и 
место* попуњавања пријаве. 

Место- запослења одређује се према месту где 
с е налази седиште послодавца односно поједини ћо-
гони, радилишта или. газдинства. , 

Приликом- предаје пријава- за издавање радне 
књижице послодавац исплаћује управи: з а радну, 
снагу извршног одбора среског (градског) народног 
одбора укупну суму за требоване радне књижицу 
рачунајући пет динара, за сваку радну књижицу 

11) Управа, за радну снагу извршног одбора 
среског (градског) народног одбора заводи пријаве 
за издавање сваке радне књижице одвојено у по-
себан деловодни! протокол, и на свакој пријави упи-
сује редни* број, деловодно®* протокола под: којим је 
пријава заведена и текући, број радне књижице* 

Штамбиљ за, завођење пријава ставља се у горњи 
лев« упао полеђине пријаве. Образац деловодно!"! 
протокола у који се заводе д о ј а в е исти ј а као Џ 
деловодни протокол који се употребљава за редов-
ну администрацију 

На захтев послодавца управа за радну снагу 
извршног одбора среског .(градског) народног од-
бора издаје потврду о пријему пријаве, 

12) Управа, за радну снагу извршног одбора сре-
ског (градског) народног одбора попуњава радну 
књижицу (стр. 1 и 2 до 5, као и податке о ранијем 
раду на стр. 6 и 7 приликом издавања радне књи-
жице) ла -основу података које садржи пријава. У 
радну књижицу,, у рубрици „тек. бр. регистра", упи-
сује се број; под којим, је пријава, заведена у дело-
водни протокол. 

Уколико пријава не садржи неопходне податке 
за издавање радне књижице управа за радну снагу 
вратиће је послодавцу и одредиће рок у коме се 
има накнадно поднети еа уписаним неопходним по-
дацима. 

Неопходни подаци за издавање радне књижице 
су следећи: породично, очево и рођено име а за 
удате и девојачко породично име, дан, месец, го-
дина и место рођења, школска спрема, занимање и 
специјалност и број личне карте. 

Уколико је пријава неправилно попуњена, упра-
ва за радну снагу извршног одбора среског (град-
ског)- народног одбора вратиће је послодавцу ради 
исправке грешака и одредиће рок у коме се има 
извршити исправка. 

13) Пријаве за издавање радних књижица, за-
једно са потврдом да радник (намештеник) није био* 
снабдевен радном књижицом, управа- за радну сна-
гу извршног одбора среског (градског) народног 
одбора слаже хроволошким редом, по бројевима де-
ловодно!* протокола. 

14); О издатим! радним књижицама на своме по-
дручју по месту запослења управа за радну снагу 
извршног одбора среског (градског) народног од«: 
бора води а звучну (абецедну)1 картотеку. 

Истовремено са попуњавањем радне књижице' 
попуњава се за сваку радну књижицу и мартон' 9® 
евиденцију који се улаже у картотеку издатих рад-
них њижицз. 

Картон садржи: породично* очево? и рођено име 
а за, удате и девојачко породично име; текучи број 
радне књижице;, број' под којим је књижица заве-
дена у деловодни протокол; управа за радну снагу 
извршног одбора среског (градског)'' народног- од-
бора која је књижицу издала и примедба. Картоне 
штампа министарство, рада народне републике пре-
ма обрасцу који је саставни део овог упутства. 

Управа за радну снагу извршног одбира среског 
(градског) народног одбора, која је издала радну 
књижицу" по месту запослења а није надлежна и по 
месту пребивања, један примерак пријаве за изда-
вање радне књижице, заједно са ознаком текућег 
броја радне књижице и броја, деловодног протокола 
код којим! је пријава заведена, доставља управи за 
радну снагу извршног одбора, среског (градског) 
народног одбора« надлежној, по месту пребивања. 
Овакву пријаву мора доставити у року од пет дана 
од дана издавања радне књижице.. 

На основу примљеног трећег примерка пријаве 
о издатој радној књижици, коју је издала управа 
еа радну снагу извршног одбора среског {градског) 
народног одбора надлежна по, месту запослења, 
утрава за радну- снагу извршног одбора среског 
(гр а деко г) нар одн ог одбора^ надлежна, ног месту ире* 
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бивања, попуњава картон за евиденцију ст. 3 
Ова тачке улаже га у картотеку издатих радних 
књижица по м естуша апосл ењ а на своме подручју. 

15) Убележавање (уписи) у радну књижицу м 
.картон врше се само мастилом. Подаци се морају 
уносити најтачније и .најеавесније. Евентуалне гре-
шке приликом уписивала морају се исправити и 
•потврдити потписом одговорног службеника. Уписи 
који се 'исправља ју морају бити тако прецртани да 
се могу прочитати. Брисања нису дозвољена. 

16) Радне књижице ко је су погрешно попуњене 
или су на други начин оштећене, или нису могле' 
бити уручене раднику (намештенику) среска (град-
ска) управа за радну снагу ће достављати мини-
старству рада народне републике, које ће донети 
решење о њиховом поништају, на основу кога ће 
се радне књижице поништити. 

Поништене радне књижице не треба оглашавати 
неважећим у службеном листу народне републике. 

У решењу о поништају радних књижица мини-
старство .рада народне републике одредиће и ко ће 
Сносити трошкоре за поништене радне књижице. 

17) Попуњену радну књижицу потписује старе-
шина управе за радну снагу, поред чијег потписа 
се ставља печат односне упргве за радну сигу. 

18) Попуњену радну, књижицу управа за радну 
снагу предаје послодавцу. 

Послодавац ће овакву радну књижицу поднет« 
раднику >(намеште.нику) на потпис. Лица која. нису 
писмена стављају уместо потписа отисак десног ка-
жипрста. Приликом тога 'послодавац ће наплатити 
од радника (намени те ни ка) 5 динара на име продај-
не цене радне књижице. 

19) Док траје радни однос радна књижица се 
чува код послодавца. 

• 
Послодавац-је дужан издати раднику (намеште-

н и ^ ) потврду да се радна књижица налази код 
њега .на чувању. Ова потврда мора да садржи, по-
ред потребних личних података радника (намеште-
н и к ) и занимање радника (намештеника), назив по-
слодавца и текући број радне књижице. Министар1 

рада народне републике издаће ближе прописе о 
издавању и штампању образаца потврда. 

По престанку радног односа послодавац је ду-
жан вратити раднику (намештенику) радну књижи-
цу, а радник (намештеник) је дужан вратити посло-
давцу потврду о чувању радне књижице. У овом 
случају на стр. „подаци о раду" послодавац ће упи-
сати начин престанка радног односа (отказом, пре-: 
станкам уговора, самовољним напуштањем и слично). 

У случају да радник (намештеник) прекине уго-
ворени радни однос без претходног отказа или на-
пусти посао пре истека отказног рока, послодавац 
ће у року од три дана од дана самовољног напу-
штања посла о томе поднети пријаву надлежном из-
вршном одбору среског (градског, рејонског) народ-
ног одбора Уз пријаву ће приложити радну књи-
жицу. 

20) Уписивање података у радну књижицу врши: 
- а ) управа за радну снагу на стр. 1—6 радне 

књижице на основу пријава а приликом издавања 
и на страни 6 и 7. Уколико стр. 6 и 7 нису 'попуњене 
приликом издавања испуњава их послодавац; 

б) послодавац на стр. 8—25 радне књижице; 
и 

В1> органи службе за укључивање радне снаге 
на стр. 26—29 радне књижице. 

Сва уписивања после издавања радне књижице 
јреба1 да унесу надлежни органи у року о д б дана 

рд случаја који повлачи уписивање у радну књи-
жицу. 

21) Податке о раду (стр. 8—19, а стр. 6 и 71 
уколико нису напуњене од стране управе за радну, 
снагу) упису Је послодавац приликом почетка радно!1 

односа, тј;, приликом пријема радне књижице; пр« 
престанку радног односа, тј . приликом враћања рад-
не књижице раднику (намедгт епику) као и У св ни 
осталим случајевима КОЈ« повлаче уписивање у рад« 
ну књижицу (промене у радном односу, промене врс« 
Те запослења, премештаји и слично). 

Прво се. уп ису Је дан, месец и година почетка 
радног односа^ назив и седиште послодавца и тачна 
ознака врсте запослења (рада) у струци, иа се то 
овери печатом послодавца и потписом овлашћеног 
лица. 

Сваки нов упис у рубрику „подаци о раду", било 
да се ради о промени у радном односу, било о пре-
станку ранијег и почетку новог радног односа, врши 
се под новим редним бројем, пошто се нови упис 
одвоји Од претходног једном цртом. 

У рубрику „проналасци, вовзторетво, рационали-
за тор ство, ударништ во, одликовања, награде и по-
хвале у раду" (стр. 20—25) послодавац уноси кратке 
податке о томе шта је био предмет проналаска, но-
ватор етна итд. 

За извршени упис у поменуте рубрике одговора« 
је послодавац, који извршени упис оверава својим 
потписом. 

У рубрику „подаци органа »а посредовање рада" 
(на стр. 26—29 радне књижице) уноси се занимање 
и специјалност, подаци о месту и датуму пријаве за 
уношење, о помоћи моја је издата од стране органа 
ове службе са назначењем износа' помоћи и времена 
за које је помоћ дата. 

22) У случаЈу нестанка, уништења, или губитка 
радне књижице од стране радним^ (намештеника) 
ова ј је дужан затражити дупликат књижице пошто 
претходно поднесе следеће: 

а) молбу са образложењем на моји је начин 
изгубљена односно уништена радна књижица; 

б) потврду о запослењу оног послодавца где 
се последњи пут налазио у радном односу; 

• в) потврду о томе да. је своју радну књижицу 
огласио неважећом у службеном листу оне народи« 
републике где ће се издати дупликат радне књи* 
жице. 

У случају нестанка, уништења или губитка, рад-, 
не књижице од стране послодавца, трошкови -око 
издавања дупликата радне књижице иду на терет 
послодавца 

Дупликат радне књижице издаје управа за, рад-
ну снагу извршног одбора среског (градског) на-
родног одбора која је издала радну књижицу, уко-
лико се радник (намештеник) и даље налази у рад-
ном односу на њеном подручју, а у осталим случаје-
вима управа за родну снагу извршног одбора1 срес-
ког (градског) народног одбора, надлежна по месту 
пребивања, о чаму једна другу извештава'. Ово св 
мора убележити мод обе управе у картон. 

Код издавања дупликата радне књижице испи-* 
сује се на горњој ивици морица и прве стране круп* 
ним словима „Дупликат" и поред тога текући бро ј 
првобитне радне мњижице. 

Дуилимат радне књижице стаје 25.— динара. 

23) У случају да се радна књижица попуни тако1 

да се у њу не могу више уносити потребни подаци, 
радна књижица се замењује новом. 
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Радне књижице замењује управа за радну снагу 
извршног одбора среског (градског) народног од-
бора која ју је издала, а може и управа! за радну 
м а г у извршног одбора среског (градског) народног 
Одбора., надлежна по месту пребивања, о чему једна 
Другу извештава. Ово се мора убележити код обе 
управе у картон. 

На НОВОЈ радној књижици исписује се на горњој 
ивици корица и прве стране текући бро ј првобитне 
$«дне књижице. Ореко прве .стране старе (замењене) 
радне књижице ставља се крупним словима „Издата 
•ова". Цена нове књижице је иста као и прве радне 
књижице. 

24) Управа да радну снагу извршног одбора 
среског (градског), народног одбора достављаће до 
ИО у месецу за сваки протекли месец извештај о из-
датим радним књижицама! које је ока- издала мини-
старству рада« народне републике. 

Министарство рада народне републике сређује 
• в е податке и до 20 у месецу доставља их Министар-
ству- рада ФНРЈ. 

25) Органи инспекције рада- дужни су вршити 
»адзор и старати се о правилном извршењу одре-
д б а о радним књижицама. 
\ У случају повреде прописа з радним књижицама, 

јоргани инспекције рада покрећу поступак против 
лица које је извршило" повреду и достављају пред-
мет управи за радну.снагу извршног одбора среског 
(градског) народног одбора, а уколико радња пре-
д а ш у кривично дело предмет достављају јавном 
•ужиоштву. 

26) Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
иублике Ј у г о с л в и ј е " . 

III бп. 13997 
25 септембра 1948 године 

Београд 

13) Ступце у радни однос код овог 'послодавца на 
да»Ј —. — 
Датум попуњавања пријаве 

Пот/пис радника 

М.П. 
Потпис службеног лица 

(послодавца) 

Тач. 7 упутства за извршење Уредбе о радним 
књижицама. 

Почетно слово 
породичног имена 

КАРТОН ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ 
1) Породично — > 

рођено име — — 
девојачко породично име 

2) Тек. број радне књижице 
3) 'Број под којим је пријава заведена у деловодни 

протокол — 

4) Среска (градска) управа за радну снагу која је 
књижицу издала 

5) Примедба — . 

726, 

Ни основу цл 11 Уредбе о есапим књижицама 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 

ЗА РЕВИЗИЈУ ИЗДАТИХ РАДНИХ КЊИЖИЦА Министар рада, 
Љубчо Арсов, е. р. 

1)Да би се из саобраћаја повукле ове радне 
књижице, издате, противио прописима Уредбе о рад-

Тек бр радне књижице и и м књижицама, навршиће се ревизија свих изда-
. тих радних књижица. 

(Попуњава управа за радну снагу) 
Датум почетка и време трајања ревизије, као и 

п ш т л т ј д од ш т д п д м т : т с т ш . о м ™ рокове да предају пријава за ревизију радних књи-
ПРИЈАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ (РЕВИЗИЈУ) ж и ц а одредиће Министар рада ФНРЈ посебном на-

РАДНЕ КЊИЖИЦЕ редбом, 
1) Назив послодавца — ' 2) Ревизију радних књижица извршиће повере-
2) Породично : очево ништва рада среских односно градских (рејонских) 

и рођено име радинка (намештеник) — _ народних одбора, надлежних по месту запослења ра-
за удате и девојачко породично име динка (намештен ика). 

3) Дан, месец и година рођења — * Пријаве ' за ревизију подносе послодавци у одре-
,'4) Место и срез рођења^ — ђеном року еа све раднике (намештенике) који су у 

8) Назив управе за радну снагу .надлежне по месту, време ревизије запослени код њих. 

ЛЧ Х п Г г к Т г п ^ Ј Г Г ~ ~ Ц 3) Пријаве за ревизију издатих радних књижица 
Чо _ 7 ~ Г Г ~ _ исте су по садржини као и пријаве зо издавање но-/) .занимање — — В И х р а д н И х књижица а попуњавају се и подносе' на 

8) специјалност _ — , начин прописан Упутством за извршење Уредбе о 
9) Број личне карте р | 2 , д „ и м књижицама-

ДО) Подаци о стручној спреми — -» ,ч _ . — , 4) Послодавци су дужни да надлежном повере-
. ништеу рада поднесу посебне пријаве и то: 

ѓ— — — — — —Ј —. — —• а) за раднике (намештеник«) који се ма дан ре-
(11) Подаци о ранијем раду ~ визије налазе код њих у радном односу, а - к о ј и су 
; _ ^ снабдевени радном књижицом, заједно са радиом 

_ _ • _ „ „ књижицом, без обзира који је извршни одбор књи-
жицу издао; 

12) -Број потврде да радник (намештеник) није био ' б) за раднике (излцеадтенике) кч).ји се до дан 
онабде®ен' рАЛБЕДО Ј Ш Л Ж И Ц О М — • ревизии налазе код »их у радном односу, који нису 



Страна 1312- —• Број 84 СЛУЖБЕНУ! ЛИСТ .Субота, 2 октобар 1946 

снабдевши радном књижицом, <а који по постојећим 
прописима имају прото иа. то. 

За ока лица, која су снабдевена радно,м књижи-
цом з која по постојећим прописима немају право 
на то, послодавац ће доставити позер ен ишта у рада 
посебан извештај. Ове радне књижице послодавац 
ће вратити односном лицу, пошто у радну књижицу, 
на страни „подаци к> раду", упише промену статуса 
дотичног лица, које је дужно да радну књижицу 
ЧУ ВЦ1. 

Исто тако послодавац ће доставити посебан спи-
сак радних књижица које се нададе код послодавца., 
» моје нису подигнуте од њихових власника. Уз та ј 
•списак .приложиће и односне радне књижице. 

5) Када. повереништво рада добије од послодав-
ца пријаве односно радне књижице, поступиће на 
следећи начин: 

а) прво ће узети у рад пријаве за .радне књи-
жице које подлеже ревизији, Ове пријаве заводе се 
у деловодни протокол исто као: и пријаве за издава-
ње нових радних књижица. 

Уколико у пријави им^ података који раније 
нису били унесени у радну књижицу, унеће их у 
радну књижицу и потом ће мз првој страни корица 
оваке радне књижице која се ревидира ставити, иа 
средини испод државног грба, клаузулу „оснажена". 
За! овај натпис треба; израдити посебан штамбиљ и 
утиснути па црвеном бојом, На унутрашњој страни 
прве корице ставиће редни број под којим је књи-
жица заведена у деловодни протокол, датум пот-
врде и печ.ат и потпис повереништва рада. 

За оваку оснажену радну књижицу попуњава се 
картон за евиденцију и одлаже у картотеку издатих 
ј адних књижно^ об строгом а з б у к о м (абецедном) 
Р&ДУГ у з назнаку да је'"'Радвд. књижица ,,оснаШбнагг. 

б) На основу пријаву |зп> издавање радних 
књижица радницима (намештеницима) који нису 
•Снабдевени радном књижицом, по в ер ©ништво рада 
издаће нове радне књижице на. начин предвиђен 
Упутством За извршење Уредбе о радним књижи-
цама!. 

в) Радне књижице достављене од стране по-
слодавца (тач 4 ст. 4) КОЈ-* нису подигнуте од вла-
сника имају се поништити. Заједно са овим кн. и жи-
цама имају се поништити и радне књижице затечене 
у отсеку рада народног одбора које оу попуњене з 
нису подигнуте од послодаваца. Овакве радне књи-
жице имају се поништити комисиски, и то спаљива-
њем од стране комисије од три лица коју одређује 
повереништво рада. Приликом поништава«^ сачињава 
се записник у два примерка, од којих један остаје 
у повереништву рада а други се доставља министар-
ству рада народне републике. Уз записник који остаје 
у по ве ре киш тау рада чувају се спискови са којима 
оу послодавци доставили радне књижице ради пони-
штавања. 

6) Да. би послодаваци могли благовремено извр-
шити задатке предвиђене овом наредбом, надлежна 
повереништва рада дужна су да им благовремено 
ставе на расположења потребан број пријава за ре-
визију радних књижица**, 

Одређену цену обрасца пријаве плаћа послода-
вац и не сме ју наплатити од радника (намештеника). 

7) Послодавци су дужни поднети радне књижице 
иа ревизију у тачно одређеном року, Непридржавање 
рока сматра се пре крш! ије м Уредбе о радним књи-
жицама и кажњава се новчаном казном од најмање 
1.000 дим: ра. 

8) Ревидиране радне књижице снабдевене са про-
писаном клаузулом враћале повере ниш тв а рада посло-
давцима гео напред утврђеном плану који сачињава 
повереништво рада. • » . •• ' 

9) Радне књижице које не буду ревидиране у 
пр описаном року и на које не буде стављена про-
писана клаузула о оснажењу неће се сматрати ис-
правама у смислу прописа о радним књижицама. 

10) После ревизије радних књижица поверени* 
пгт ва рада доставиће министарству рада народне Ре-
публике следећи извештај : 

и) број оснажених и број новоиздатих радник 
књижица са стањем на дан завршетка: ревизије; 

б) б р о ј поништених радних књижица у току 
ревизије. 

Ове податке средиће мин ист арство: рада народне 
републике и доставити Министарству рада ФНРЈ. 

11) Радници и намештеници који се у време ре-
визије не налазе у радном односу е имају радне 
књижице, добиће нове радне књижице к^д ступе У; 
нови радни однос. 

Овим радницима и намештеницим^ издаће ов 
нове радне књижице уз подношење старих (ивревИ-
дираних) радних књижица а без потврде д& ИИОУЈ 
снабдевени радном књижицом. 

12) Уколико овом наредбом није друкчије про-
писано, за ревизију радних књижица важиће у свему! 
осталом прописи Упутства за извршење Уредбе 
радним књижицама.. 

13) Ова наредба неће се примењивати з» реви-
зију радних, књижица радника запосленим (ВОЈНИМ 
предузећима. 

14) Ова наредба ступа на снагу,- Дадок ^ЗДаали-
вања у „Службеном листу Федеративна Наредне Ре-
публике Југослви је" . 1 

Ш бр. 13998 
25 септембра 1948 године 

Београд 
Министар рада, 

Љубчо Арсов, е. р. 

727. 

На основу чл. 16 ст. 1 Уредбе о контроли из-
воза и увоза издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ОБАВЕЗНОМ ПРЕГЛЕДУ ПРЕВОЗНИХ И 
ЦАРИНСКИХ ДОКУМЕНАТА ЗА УВОЗНУ 

И ИЗВОЗНУ РОБУ 

1) Извозници и увозници, односно предузеће 
која поседују превозна царинска документа дужни 
су ради контроле з а р а ч у н а т а возарина и пр исто јби 
најкасније у року од два месеца после искупљнвањ« 
доставити товарне листове, речне документе и ца-
ринске декларације надлежном „Трансјуг"-у. 

Када је „Трансјуг" прималац или пошиљалац 
робе привремено ће задржати поменута документ* 
ради прегледа и евентуалне рекламације. У том слу-
чају рачун ,,Тра1нсјуг"-а служиће предузећима као 
правдајући докуменат за наплату одгоаарајућих из-
носа. 

..Тр ане југ" ће одмах после прегледа односна 
извршене реклзмације вратити предузећима сва до-
кумента. 

* 2) Предузећа ће достављати „Трансјуг"-у доку« 
мента и њихов списак у дупликату са следећим по* 
дацима: број товарног листа, име .пошиљаоца и 
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примаоца', предадоа и улутнг- е ганица, врста и коли-
чина робе и наплаћени износ (по документима. 

„Трансјуг" је дужан на дупликату списка пот-
врдити пријем докумената'. Дупликат списка служи-
ле у међувремену до повратка докумената као 
правдајући доказ за извршене исплате. 

3) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван) а у „Службеном листу Федертивне Народне Ре-
публике Југос лавије-'. 

Бр. 713731 
25 септембра 1948 годние 

: Београд 
Министар спољне трговине, 

Милентије Поповић, с. р. 

728. 

Иа основу мл. 4 Закону о пошта,нско-телеграф-
:б-телеЉоноким таксама (..Службени Лист ФНРЈ" 

81/46) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОВЛАЧЕЊУ ИЗ ТЕЧАЈА ПРОГОДНИХ ПО-
ШТАНСКИХ МАРАКА „БАЛКАНСКО-СРЕДЊОЕВ-

РОПСКИ ШАМПИОНАТ У АТЛЕТИЦИ 

Са даном 13 септембра 1948 године повлаче се 
из Течаја поштанске пригодне марке „Балканско* 
ер едњоевр опаки шампионат у атлетици" које су пу-
штене у течај Решењем Министра пошта бр. 6832 
рд 30 августа 1948 године. 

Бр. 6838 
9 септембра 1948 године 

Београд 
Министар потита, 

др Заим Шарац, с. р, 
РД.'- I. 

729. 

' ^Ја основу решења Вп а де ФНР Ј IV бр. 7791/49 
доносим 

Р Е Ш Е Н ) Е 

О ОСНИВАЊУ И НАДЛЕЖНОСТИ САВЕЗНЕ 
УПРАВЕ ЗА УТЕНЗИЛИЈЕ 

1. — У саставу Министарства лаке индустрије 
ФНРЈ ренина' се Савезна управа за утензилије са 
седиштем у Београду. 

2. ~ Савезна управа утензилија има џа за-
датак да Сб стара о декор,ишпењу свих могућност 
за повећање производње утензилија у земљи и о 
Правилном снабдевању лаке индустрије потребним 
ут е« зили јама у циљу њеног даљег правилног раз-
воја. 

Ради извршења ових задатака Савезна управа 
аз утеизилиЈе врћи! нарочито ове послове; 

а) проучава, предлаже и предузима мере за 
што рационалниве и потпуније искоришћење посто-
јећих постројења за производњу утензилија у зе-
мљи, као и мере за даљи правилан развој те про-
изводње нарочито око њене реконструкције и стан-
дардизације; 

б) прикупља податке о потребама у ут ен з м и -
јама и предлаже на основу прикупљен их података! 
програм производње утензилија у земљи и матери-
јала потребног за њихову израду; 

в) координира, производњу утензилија у зе-
мљи са њиховим увозом; 

г) предлаже нацрт плана увоза свих утензи-
лија., сировина за њихову израду и постројења за 
њихову производњу; 

д) обавља увоз утензилија, сировина за њи-
хову израду и постројења за њихову производњу; 

ђ) предлаже пла« свих инвестиција, предузе-
ћа и постројења, за производњу утензилија; 

х е) саставља и предлаже план расподеле свих 
у земљи произведених и увезених утензилија и над-
зире његово извршење. 4 

ж). стара се о уздизању стручних кадрова. 
3. — Савезна! управа за ут ен зили је има посебан 

предрачун прихода и расхода који улази у састав 
предрачуна прихода и расхода Министарства лак« 
индустрије ФНРЈ. 

Директор Савезне управе за утензилије ј е на« 
редбодавац за и з в р ш е а * Предрачуна. 

4. — Предузећа под административшо-оператив-
ним руководство« Савезне управе за утензилија 
плаћају допринос за покриће њених трошкова, ;џ 
његову висину одређују Министар лаке индустрије 
'ФНРЈ у сагласности сд Претеедником Привреди ос-
савета Владе ФНРЈ.; 

'! Савеви а управа за утензилија (ина) право! ш 
Уимиичку маржу као и остала Ш1р«ДУ9|]Ш ВОДО И 
баве пословима увоза. _Ј|Ј -—••—• '-•-

Бр. 2948 
20 септембра 1948 год Ин« 7 

Београд ј ; г- г 

^ Министар — По?пр<И1с8Ѕ№&иС 

Комитета за законодавство и изградњу 
народне власти Владе! ФНРЈ, /- ' : 

Станоја Симић, е. Р. 

Претседништво Ет аде ФНРЈ, по извршеном сравг 
њењу са изворним текстом, установило јв да се У 
тексту Уредбе о оснивању дечјих јасала и . дечјих 
вртића, објављеном у „Службено®« листу ФНРЈ" блу 
81 од 22 септембра! 1948 година поткрала) ниже наве* 
Лена грешка и даје следећу 

И С П Р А В К У 

УРЕДБЕ О ОСНИВАЊУ ДЕЧЈИХ ЈАСАЛА И 
ДЕЧЈИХ ВРТИЋА 

У чл. 6, у претпоследшем реду, »за речи „задат-
ке", а испред речи треба да С Т О Ј И „у вези". 

,Бр. 7676 Ив лретс^дништва Владе ФНРЈ, 28 
септембра! А Т година« 
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На основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, »а на предлог Врховног команданта оружаних 
онтгв ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
р ат из и е Народне Републике Ј у г о с л в и ј е 

р е ш и о ј е 

да се за исказану храброст, умешност у коман-
дова«^ , осведочени рад на остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
за народ у току нар о ди о о е л о б оди ла ч к е борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕДА: 
потполковник Маодуш Николе Стево. 

Газио ра Васе Павао, Гудовић Милована Ђорђе,' 
Хукић Салиха Мехмед, Колашинац Павла Радосав, 
Корајлић Накија Кемал. Малеш Симе Лазо, Пашић! 
Илије Спасоје, Петровић Павла Саво, Плешеш Ан-
дрија Цвето, По фук Грге Ив ан, Реба Даќе Јанко, 
Средић Триве Јово, Станковић Пере Ђоко, Стојаков 
в ић Вида Миле, ШО ЛЕ,ић Анте Миљенко, (Шербеџија 
Милоша Стево, Шишко Јоже Јово, Шкорић Миле 
Милош, Штрбац Симе Урош. Шушњица Ђуре Ђуро,-
Тијанић Ђорђа Живко, Томић Марка Ћиро, Три чић 
Мила Вајо, Вилић Миле Рајко, Влаховић Митра Но-
вица, Вуковић Богдана Јово, Зелић Петра Богдан, 
Зељковић Ђура Бранко и Живковић Златка Алек-
с идар; 

'поти оручи и ци: Бо жовић Јанка Сретен, КаџиабдиН 
Мустафе Мухамед, Опачић Захарије Душан, Радон-
чић Тодора Милан; Росић Остоје Саво", Шаљић Јо-
вана Бранко и Згоњанин Митра, Драго; 

за с,т зан ик Будисављевић Саве Раде, 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 

нотну,ковник Јовановић Ђорђа. Александар; 
мајор Вујошевић Милете Миладин. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКИ ЗВЕЗДЕ I РЕДА: 
потнуковннк Грокек Николе Звонко. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 

по т,п уко в« и ци: Цекић Глигорија Слободан, Катић 
Светозара- Стојадин и Вукчевић Марка Саво; 

мајори: Крајачевић Стевана Александар, Радуло-
вић Петра Никола, Шаиновић Максима Ђуро и Вур-
деља Раде Бранко; 

капетани: Јојић Николе Никица, Ожеговић Пере 
Владо, Рађеновић Паје Ђуро, Сим-ишић Миће Милан, 
Стојаковић Стеве Глиго, Шевић Петра, Живан, Тр-
•куља-Шљивар Илије Анка и Жигић Ђуре- Душан; 

поручници:- Јока Миле Дмитар, Ковачевић Ми-
ладин Душан, Рајачић Владе Милан и Стојаковић 
Вида Миле; 

потпоручник Лавић Пере Вељко. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 

мајори: Четић Беће Хасан, Дракулић Илије Ми-
лорад, Кватерник Јанеза Антон, Петрић Гојка Вла-
дета, Поповић Лазара, Миодраг, Раниловић Косте 
Раде, Шаиновић Максима Ђуро и Вујошевић Ни-
коле Драго; 

капетани: Бакаловић С т и х а Бајазит, Бојат Не-
ђељка Данило, Бурић Ивана Вјекослав, Давидовић 
Бранко, Доглић Раде Никола,- Драгичевић Фрање 
Раде, Гачић Шиме Марко, Гајич Мирка Душан, Гра-
на 'Милана Никола, Голубовић Милосава Јован. Ха-
ра,ван Арона Мика, Јаковчев Мире Миле, Јакшић 
Јурја Марко, Јојић Н и к ш е Никица, Королија Сан-
дри је Тоде, Лазовић Тома Ђуро, Мерковић Раде 
Љубомир, Марковић Милутина Михајло, Макшз 
•Влахомир-а Јозо, Медак Мариа) Павао, Медић Јована! 
Дане, Миловановић Јована. Стојан, Мирановић Ника 
.Радомир, Млачић Крсте Иво, Мрђа Стојана ' Петар, 
Мујкић Мехмеда. Теуфик, Пинтар Рудолфа- Руди, 
Радаковић Ђурђа Никола, Радевић Иве Иво, Радо-
јевић Радована,.Саћа*, Радоњић Радивоја Вељко, Рат-
ковић Јефте Миленко, Свилар Вује Душан, Стојако-
вић Стеве Гл иго, Ступар Петра Душа«, Шобот Илије 
Милан. Тиодор оа»ић Николе' Будимир, Тркуља-Шљи-
вар Илије Анка, Вицо Јове Петар и Вукелић Николе 
Миленко; 

поручници: Борјан Дане Илија, Буразер Марка 
Петар, Чул ур ди ја Миле Стево,- Чачић Душана Миг 
лан, Ца кул а Петра. Милан, Галовић Николе Андрија, 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ Ш РЕДА: 

ма •ори: Цуцулић Винка Иван и Марков Мате 
Анте; 

капетани: Бајић Стеве Обрад, Бакић Симе Љу-
бомир, Ђукић Петра Илија, Ђукић Стеве Миле, Ја-
њић Крстана Јово, -Крчмар Пане Пане, Кр жан ић 
Стјепана. Рафаел, Лемајић Јована)' Мишо, Обрадовић 
Јована Милан, Радаковић Ђурђа Никола1, Радовано-
вић Светозара Димитрије, Станисављеви-ћ Лаза Ђу-
ро, Шобот Косте Делило и Трубарац Марјана Љу-
бомир; 

поручници: Бандић Јована Никола, Глувић Ни-
коле Глиша, Мајсторовић Милана Драго, Мартино-
вић Стеве Бранко, Пашић Илије Спасоја, Радуловић 
Обрада МИРКО, Стамлллија Срећка- -Племо и Вишњић 
Миле Симо. 

ОРДЕНОМ.ЗА ХРАБРОСТ: 

мајор Злодре Јо еш, а Бол-идар; 
капетани: Ива,ида- Тома Анто, Карабег Дервиш« 

Ариф, Милић Светислава Мирослав, Сејтан Максима 
Илија, Стамболића- Милова на Светоз р и Тр кул,а-
Шљивар Илије Анка; 

поручници: Алекса Шиме Миливој, Андрић Мар-
јана Драгомир, Бакић Матије Љубо, Басарић Никола 
Новак, Башић Лазара Саво, Даути Хасана Имер, 
Девечерски Милоша Јован, Голубовић Милос ла 
Видак, Глушац Николе Милан,. Гркинић Богомира 
Божидар, Хуи и ка. Фрање Антон, Јерковић Милс ша 
Милан, Јока Мила Дмитар, Југовић Петра Живан, 
Максимовић Милоја Милорад, Марковић Александра 
Синиша, Мартиновић Стеве Бранко, Милосављеп.гћ 
Младена Божидар. Мркшић Теодора Тгифун, И ћ 
Мартина Антон, Орлић Николе Мате, Пр ар Петра 
Петар, Ракочевић Новака Бранко, Скомрљ Мије 
Мартин, Скрбић Светозара ' Васо, Степ,ковић Сава 
Антоније, Шеми Ивана Иван и Вуличевић Ђуре 
Урош; 

и оти оручи и ци: Арсенић Мирка Радомир. Бећовић 
Сабита Џемаил, Црнобрња Јове Милутин, Чехић Ђу-
лаге Нијаз, Кој ић Милана Стојан, Мише Блаже Пе-
тар, Нинковић Спасоја-Петар, Папић Трифуна Симо, 
Роквић Душана Љубо и Шћек Јозе Јоже; 

заставници: Бего 'Милана Анте, Чавић Косте 
Никола, Чубриловић Милоша Стево, Маринковић' 
Животе Милош, Мијатовић Вида Драгољуб, Кечев-
ски Наум; Димитрије и Павловић Душана Драго. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 

капетани: Каву рић' Ивана Ђука, Вучинић Дими« 
трија Новак и Живковић Видака Миодраг; 
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поручници: Даути Хасана Имер, Ђекић Петра 
Прокоп, Јакшић Илије Стеван, Јокановић Милоша 
'Јован, Јоксимовић Тодора Божо, Лековић Славенка! 
Вера, Малагурски Стевана Никола., Марковић Обра-
да/ Михајло, Милојковић Вукадина! Боривоје, Протић1 

Средоја Јован, Ракочевић Милорада Ида, Ристић 
Андре Војислав, Шаровић Митра Саво и Видовић 
Николе Лука; 

иотаоручниц«!: Ахачић Јанеза Фридерих, Аран-
ђел овић Живојина Милош, Бадрић Маше Салко, 
Ходр Јана Вјекослав, Мартиновић Јована Божидар, 
Срзентић Шиме Ива', Шинкић Марка Јакоб, Тома-
шевић Марјана Никола, Вучинић Ђуре Бошко, Здар-
жил Либора Јан и Гркинић Богомира. Божидар; ' 

заставници: Балабан Николе Милан, Драча Пе-
тра Стеван, Ђурић Ђорђа. Петар", Игуман Душана 
Стеван, Кантар Михајла Душан, Кленови! ек Франца 
Роберт, Попов Велимира Љубивоје, Радооављевић 
Александра Мирослав, Секулић Павла Милан, Спа-
ховић Алије Алија, Станковић Петка Благоје и Тау-
бер Ивана. Вл; димир; 

еој. чиновници: Бастарди Матевжа Алојз, Дра-
гојевић Антона Анте, Ђорђевић-Перкуш Александра 
Вера, Хрњаковић Лазара Љубица, Јакулин Јожефа 

•Станислав, Кин фин Јоже Иван, Крањц Ивана Франц, 
Муетић Мићко Љубиша, Нешић Василија Радмила, 
Никодијевић Томе Милан, Николић Милоша Драгица; 
Новосел Јосипа Павао, Пешић Димитрија Милан* 
Роји Јожефа Винко, Симоновски Бана Кирил, Сири-
шчевић Ивана Лука, Соколовић Ранђела Добривоје, 
Стризовић Аксентие Миломир, Суџук Јанка Босиљ-
ка, Вучемиловић Ивана Никола, Вујачић Марка 
Мирко, Жернјал Алојза Данило и Живковић Благоја 
Вукица. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

вој . чиновници: Јакулин Јожета Станислав, Кин-
фин јоже Ив.ан, Новосел Јосипа Павао, Штус Јо-
жефа Франц и Живковић Благоја Вукица. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
вој. чиновници: Блажевић Богдана Стјепан, Јо-

вановић Љубомира Бошко, Клинар Михајла Фрањо, 
Кнежевић Божидара Владимир, Кос Јожефа Павел 
и Венчић Франца Алојз. 

Бр . 39 
в фебруара 1948 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ратидне Народне Републике Ј у г о с л в и ј е 

р. е ш и % ј е 

да се за показану храброст, умешност У коман-
дова«^, осведочени рад иа остварењу братства и 
јединства међу вашим народима, после ослобођења 
наше земље одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД 1 РЕДА: 
милиционар Тешовић Бранислав. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА И РЕДА: 
потпоручник Гардашевић П. Благоје. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

потпоручник Мацановић Н. Идаија; 
заставник Трогранчић И. Мато; 
ст. водник Чамџић X. Омер; 
мл. водници: Богдановић А. Радован и Милић И. 

(Милан; 

милиционари: Алексић Љ . Душан, Игњатовић 
Живадин, Новаковић Ј1. Лазар, Пецељ И. Анђељко, 
Рашевић Зеит, Тахировић Хилмо и Тешовић Брани-
слав; 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ. ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
ст. водник Чамџић X. Омер; 
милиционар Тахировић Хилмо'. 

М Е Д А Љ О М ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Филиповић Н. Ђорђе и Нинић М. 

Маринко; 
мл. водник С е ј д и ћ О. Омер; 
милиционар^ Бањац Ј. Срето, "Глишовић Јован, 

Фалан С. Мујо, Ковачевић И. Неђо, Ловре В. Миле, 
'Нинић М. Јакова, Перић Живан, Станић Б. Гојко,-
Сокић М. Божо и Трифуновић В. Ђорђе. 

0 Бр; 40 
10 фебруара 1948 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

Ига основу члана 2 Закона о орденима и меда* 
љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде*-
ра т и ш е Народне Републике Југ ос ла ви ј е 

р е ш и о ј е 

да се За показану храброст, умешност у ко маг-
дов ању, осведочени рад на остварењу братства, и 
јединства међу нашим народима и стечене заслугу 
за .народ у току н ар одно осл обедила иког рата одли1« 
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РБДА1 

капетан Мирчевски Л. Ане; 
поручници: Бакота Ј. Андрија, Петковић А' Јо-

сип и Север Ј. Стјепан; 
потпоручник Путник Н. Душан; 
за ста.веи ци: Беговић Н. Зденко, Блазина. Ј . Ану 

тон, Лаџадгаић Н. Никола, Јушић Н. Јосип, Медић И.' 
Лука, Перанић А. Љубо., Петровић Р. Ото, Вагић В. 
Фране и Зелић И. Мијо; 

ст. водници: Бара К. Анте, Бсвандић И. Јосип, 
Бобић И. Коста, Буџум МГ Илија, Ц р в е н к о В. Јан-: 
дре, Девердек Д. Жарко, Џ а ј а А. Иван, Гал Б. Томо,; 
Гран А. Иван, Грчић Мј. Стојан, Јандрек С. Лука, 
Карамарковић П. Милан, Ковачевић А. Јосип, Кут-
лача! О. Манда, Ленчовић А. Иван, Мештровић Л. 
Славко, Михаљевић Д. Милан, Микулић М, Јован, 
Предсиван М. Јанко, Станко И. Станислав, Шантић' 
И. Никола, Видаковић Ј. Адам, Вранковић И. Ни« 
кола и Вукушић Ј. Иван; 

водници: Бенан Ј. Вазмослав, Берић С. Спиро, 
Бр одеран И. Мартин, Чернија М. Ђуро, Докмановић 
П. Ђуро, Ганић Ла. Мијо, Хаирлаковић М. Халида 
Херцег П. Иван, Иванешић 3- Драго, Јеловина. В. 
Давор,ин, Кљајић Б. Јован, Коцијанчић Г. Младен, 
Колуђера Ф, Тино, Ковачевић П. Душан, Милиша 
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Марко, Спасојевић Ј. Перо, Станишић Ј. Фрањо, 
Станишић И. Иван, Стипановић М. Ђуро, Стојић И. 
Милан, Сврдла Н. Мила, Шакић С. Љубиша* о, Шаи-
тек И. Андрија, Шапић С. Драган, Шсбетић Л. Ан* 
др ија, Шепаровић А. Донко, Шербо И. Тодор, Ши-
кић М. Карло, Шкарић М. Мато, Шкундрић '3. Јово, 
Шио рнић Ђ. Стјепан, Шоре М. Петар, Штокић М-
Иван, Штрук В. Стјепан, Тишма Д. Павао, Топић Д. 
Илија, Травица И. Петар, Тра,вир ић М. Ђуро, Ујчић 
Ф. Винко, Утковић Ј Адам, Узур Н. Васо, Ва ле Ј, 
Јосип, Васиљевић С. Јован, Велебит С. Миле, Видо-
вић Ђ Светозар, Вински С. Иван, Ви тас ови ћ М. 
Иван, Бла хинић Ј. Ми.^ан, В о ј н о в и ћ ^ . Љубо, Бор« 
капић М. Милош. Вукелић С. Анте, Вукелић М. Ми-
лан, Вукобратовић Л. Јован, Вукушић С. Милан, 
Загоршчак Ј Иван, Зец М. Јуре, 3,рил иц И. Фране* 
Жакула И. Никола, Женина Ј. Владе, Жежелић А, 
Антун, Жлогар Ј. Винко и Жукчић И. Стјепан. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

ст. водници: Безјак Д Иван, Чаргоња В. Владо, 
Хорват С. Вјекослав, Посавец Ј. Стјепан и Прелац 
Ј. Иван; 

водници: Франицевиц А. Стј елан, Са бади И. -Ау« 
Густ и1 Шпољерић Ђ. Илија; 

мл. водници: Жгавц Ј. Рихард, Араповић С. Дра-
го, Фа1бри1ш Б. Шиме, Филиповић М. Стево, Калањ 
С. Ђуро, Секулић Р. Чедомир'. Сузић Ј. Никола, Вла1-
дисављевић М. Иван и Загрић А. Иван; 

милици он ар и: Мазлу И. Виктор, Ропотец Ј.- Иван, 
Шулигој Ф. Виктор, Белак М. Станко, Цветковић Р. 
Ђуро, Девета« Ј. Милош, Докмановић М. Павао; 
Грубишић Ф. Венце, Грзин Ф. Фрањо, Хлад Ф. Јуре, 
Лалић Н. Обрад, Марушић П. Рикард, Микуличин 
И. Јосип, Реља А. Јосип, Ружић Ф. Славко, Саре И. 
Крсто, Силић Б. Рафаел, Симић В. Стево, Страга 
А. Ивица, Ш а т о ' Ј. Антонија, Шојић М. Александар, 
Трвековица Н. Тодор, Бивода А. Јушто, Вранеш П. 
Војислав,, Вујанић П. Љубан, Вукелић М. Бранко и 
Зуфић И. Аитпм. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 

ст. водници: Марш ић Н. Мијо, Јуричић К. Анте, 
Карајић X, Х т а н , Зел иц Л. Благоје и Бегоља Т. 
Славко; 

водник Брлић М. Бариша; 
мл. водници: Ожеговић И Иван и Жгавц Ј. Ри«-

кард; 
•милициоиари: Маз лу И. Виктор, Ронотец Ј. Иван, 

Шулигој Ф. Виктор, Абрамовић И. Игнац, Алебић 
Ј. Јакоб, Анетић М. Стјепан, Бајић Н. Вељко, Бако-
та М. Анте, В ико М'. т а н , Банковић Ј. Блаж, Бар-
толовић Ђ. Мијо, .Баша А. Лудвик, Башић И. Иван, 
Вартолић И. Ернесто, Бег А. Јосип. Белетић М. Јо-
сип, Венчић И. Целестан, Бјелић С. Милан, Блаже-
вић П. Милан, Богуновић Д. Љубо, Боланча П. Јово, 
Бошковић Ј. Јаков, Божић Ј. Јосип, Божур ић Ј. Јо-
сип, Будан,ко И. Анте, Будимчић Б. Радован, Вуга* 
рин Б. Руди, Буљан М. Анте, Ђуриним М. Рудолф,-
Церасвеник Ј. Франц, Церњул И. Виктор, Цвик М, 
Стјепан. Депшоја Ш. Вид, Дон адић, А. Милан, Дра.: 
га« Ј. Божо, Драгичевић Ј. Алберт, Драгичевић М. 
Иван, Дујаковић С. Никола, Ду мб ивић И. Стјепан, 
'Дунатов П. Анте, Ерцеговић М. Мирко, Етеровић' 
Ј . Јосип, Функции Ј. Силва,н, Галовић Ф. Петар), 
Граовац М. Јово, Гргоринић И. Јосип. Грговић Ф. 
Стево. Гудиц Ф. Иван, Гусиц А. Мирко, Ходоњ Ј. 
Шандор:, Хуђин Н. Иван и Хуљев П. Крижан; 

мил инков ари: Иванчевић Д. Никола, Иванциц Ј, 
Јосип, Ивановић Д. Милорад Ивичек Ј. Никола, 
Јакшић Ј. Дамјан, Јањатовић Ј. Милан, Јеле« М-
Винко, Јурак М Јосип, Јурић Н. Јуре, Касали П. 

А. Мартин, Могуљак С. Рудолф, Његован С. Дми-
тар, Рачки М. Матија, Ребровић Нг Иван, Рађеновић 
Тр. Божо, Радуловић М. Петар, Руетннац П. Љубан, 
Димчић А. Здравко, Сузберић С. Милан, Шкаро М-
Славко и Витаић И Анте; 

мл. водници: Дебелић П. Јерко, Драган М. Јозо, 
Франчишковић М. Станко, Гашпаровић Г. Стјепан, 
Хнб иј ана и И. Јакоб, Марин М. Марко, Милановић 
Б. Сава, Нишевић Д. Мирко. Шево Ј. Иван, Шево 
Ј. Божо, Шкорић А Саво и Жигић Ј. Ђура; 

милиционар^ Абрамовић М. Јосип, Аљиновић М. 
Анте, Бакић Р. Сава, Бален Ф. Ђуро, Бановац Н. 
Винко, Банчић И Фрањо, Бабов Ф. Јосип, Барач А. 
Иван, Барковић И Алфредо, Бартолић П. Петар, 

. Борковић Ј. Томо, Бичанић Ф. Јосип, Бјелајац С. 
Урош, Блажевић И. Иван, Блажевић М. Иван, Блит-
ва Н. Дмитар, Бољум Г. Антон, Бош^к В. Милан, 
Божић П. Мијо, Божиновић М. Јосип, Брајковић И. 
Петар, Враговић Ф. Милојко, Брезак П. Славко, 
Бура А. Марко, Целић Г. Нело, Цолић Ј. Блаж, Све-
чић Ф. Еторе, Цветковић Д. Љ у б а н , Цветојевић Ђ. 
' Д р и т а , Цврљо Ј. Јосип, Сукров Н. Петар, Чердак 
И. Антон, Дејановић В. Милан, Деклева Ј. Антун, 
Ђурек Ј. Стјепан, Ђу ра нец Ф,. Томо, Добрлет Ф. 
[Франц, Докмановић М. Миле, Дошен М. Иван, Дра-
гојевић Ђ . Ћи,рил, Драгојевић Д. Лука,, Драговић 
Л. Стојан, Драгосавац Л. Мирко, Дракулић М. Вла-
де, Дробац П. Радослав, Дујмовић К, Ја^ов и Двор-
н и к П. Ду је ; 

милиционар-:*: Ерцеговић М. Маринко, Ерцеговић 
Л Јерко, Фајфер А. Фрањо, Фалетић М. Иван, Фа-

ј нинела Н. Антон, Фаторић И. Мар,цело, Ференчак 
И. Драгутин, Гајић Д. Јован, Голић М. Милан, Го-
л и ј и « Ј. Иван. Гранић Ј. Младен, Гргац Ј. Фрањо, 
Грозданић X. Марко, Грубишић Л. Анте, Гудељ И. 
Стипе, Хгјдић И. Миленко, Хајдин Р. Ђуро, Хоић 
|М. Бранко, Хорват В. Мил и, Хрњак В. Душан, Илић 
М. Живко. Ивановић Н. Перо, Ивковић Ђ. Никола, 
'Јандрић Б. Ловпе, Јагодић К. Перо, Јамбровић С. 
.Феликс, Јанеш Ф. .Јосип, Јаворчић А. Јово, Јелено-
вић И. Драго, Јовчић М. Вељко, Ју стипић И. Иван, 
Кајганић Н. Стево, Катић М. Петар, Кипсон Ф. Фра-
њо, Климан Ф. Иван, Којадиновић С. Душан,, Којић 
П, Никола, Коларевић Д. Петар, Колић Г. Божо, 
Колић Ј. Маријан, Комушар С. Фрањо, Кошић Т. 
Ловре, Ковачевић М. Јуре, Ковачевић ' П. Стево, 
Краљ А. Антун, Кружић И. Иван. Кукац Ј. Ћиро и 
Кур тић П. Шиме; 

. милици онари: Лајтнер М. Драго, Литовић А. 
Иван, Лончар Ћ. Милан, Мацура, О. Јован, Маљко-
вић Ј. Илија,, Манојловић С. Предраг, Марчић Т. 
Милан, Марко® Ј. Анте, Матас С. Мато, Матешић 
'€. Миле, Матко А. Франц. Мартиновић А'. Андрија, 
'Мажар М. Милан, Мичин Ј. Никол-", Милеуснић П. 
Мирко, Милић М! Славко, Мишин 3 Стипе, Мило-
егић П. Стијена:*. Миловановић М. Славко, Мемедо-
вић В. Мијат, Ми кси ћ И. Никола,, Микуландра .Ј. 
Миле, Мишурац А. Јерко, Мирковић Ј. Мате, Мра-
ковици* Ј. Миховил, Мрдал. Л. Тома. Мркоња М!. 
'Драган, Муж ар С. Јосип, Не® ени анин Ј. Филип, 
Остојић Ђ. Алекса, Пајковиц М. Маријан, Панедић 
И. Андрија, Павер А. Јосип, Павловић Т. Мате, Ле-
потић И. Иван, Пекић Ђ. Невен, Перковиц И. Антри 
Перузовиц Л. Јурица, Летић Г. Раде, Петрић <2, 
Иван, -Пеулић Н. Јанко, Нинчић Ш. Јосип, Пирјавец 
Ј. Мари јан. Плави Ј. Едвард, Подељак С. Фрањо, 
Пр егић И. Славко, Прибић С. Душан. Пристов Ј. 
Банко, Радић Н. Марин, Радивој А. Антун, Радој-
чић Б. Тихомир, Радуловић Ђ Милан. Радовић М. 
Ђуро, Ракитића П. Никола, Ресановић С. Милан, 
Ромић И. Доминик, Ромић Н. Стево, Рожић Д. Ло-
вре, Рубинић А. Иван, Рушелић Ј. Милан и Ружић 
М. Тинко; 

милиционари: Санадер С. Петар, Секулић Ђ. 
Милан, Сертић Ј. Јосип, Сертић Б. Маријан, Сики-
рица Б. Милутин, Смиљан ец Р. Ђуро, Смиљанић Т, 
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[Мате, Келан А. ИНЕН, Каназир Ј. Душан, Катић Ф. 
Милан, Карма« А. Јозо, Калкан Л. Павао, Кадвдеввгћ 
Ј. Станко, Кево М. Лука«, Кдишевић П. Иван, Кларић 
А. Душан, Козилија Л. Гојко, Крулић Ј. Јосип, Кри-
аман иц И. Либерат, Кричковић Б. Богдан, Купреша-
н«Н Л. Јово, Кутић М. Срећко, Лазовић Д. Живота-, 
Ловрић Н. Јосип, Матосовић С, Мартин, Мајер Ј. 
Иван, Малеш Ф. Петеру Марић Ј. Душан, Манојло-
вић П. Петар, Матаковић М. Јосип, Маодуш Н. Ми-
лан, Мештер Л. Нандор, Медан И. Мате, Медић М. 
Јозо, Миоч Т. Анте, Мијандрушић А. Божо, Мило-
шевић Ж. Драгомир, Мискулин Л. Милан. Мишкулин 
И. Милан, Мскфардин М. Виктор, Мутић М. Никола, 
Муљ ес М. Петар; Нижетић М. Иван, Оммаца М. 
Иван, Олујић Ж._ Богдан и Опачић Ђ. Никога; 

милиционар и: Павковић М. Анте, Паул ети ћ М. 
Јосип, Пани С. Мирослав, Пажании Ф. Никола, Паић 
А. Динко, Павловић И. Шпиро, Печакић М. Мате, 
Перешин А. Фране, Пјевац М. Мане, Плитко Ј. Бо-
жо, Полановић И, Владими,р, Пожгај В. Стјепан, 
Подунавац Д. Љубан, Пуртар В, Доминик, Проко И.. 
Иван, Предате А. Јосип, ПРенчић Г. Петар, Пр едри-
јевац Ф. Јосип, Пр ете љ Ј. Драго, Радетић М. Мар--
ко, Рађеновић Ђ. Милан, Раковић А. Ђуро, -Ракитић 
Ш. Иван, Рајковић М. Недељко, Ромић Ш. Лука, 
Ро ј« Ф. Антон, Руљајић М. Јова, Сера жил Ј. Јожеф, 
Сиротиц А. "Иван, Синозцћ И. Јанко и Сиро-тиц Ј. 
Јосип; 

милиционар.^ Сориц Н. Тома, Соре И. Грго, 
Станчец И. Стјепан, Стокић Ф. Славко, Стојаковић 
М. Бошко, Суша Ђ. Славко, Шебаљ Ј. Владислав, 
Шкрип.ар Л. Драго, Ш о т и ћ Ш. Милан, Штокавац 
Ђ. Митар, Штембергерб^ С. Славко, Штинерле Ф. 
Франц, Шверко Ј. Станко, Шубашић Ђ. Шпиро, То-
скан И. Драго, Томанић Ј, Стјепан,. Томић Ф. Анте, 
Томашевић И. Јосип, Тодорић И. Владо, Тута И. 
Алојз, Варга С. Андрија1, Бивода И. Драго, Виљевац 
М, Драгутин, Влашица И. Иван, Бостан С. Симе, 
Волк М. Матевиќ, Вујатовић С. Сава, Вукелић И. 
Иван, Вук ел« Ф. Марко, Вујанић Т, Тодор, Вукушић 
М. Душан, Вуковић Д. Душан, Збуквиц Ј. Драгутин, 
Зеленовић М. Петар, Зиле Ј. Анте, Зукановић Б. 
Крсто. Жгаљардић Т. Фрањо, Жгањар Ј. Мирко, 
Жарић Л. Ђоко и Жшеготи«ац В. Микајло. 

Бр. 41 
10 фебруар® 1948 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, е р. 

На основу члана 2 Закона о орденима и меда* 
л>ама, а на предлог Врховног команданта оружан&Дх 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ративна Народне Републике Југославија 

Р е ш и о ј е 

д а се за показану храброст и стечене заслуге за 
иѕрод у току народна осл тб о д плач« е борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

ст. водници: Амиџић Марка. Бранко, Б шоа Кар-
ла Кгарло, Бадаћ Обрада. Петар, Благојевић Ву: ла 
Ђорђе, Босанац Стеве Алекса, Божовић Рац,ов ЈТ;, ка. 

' Брдар Петр« Бошко, Брдар Душану Божо, Чакар д ић 
Томе Гојко, Ђукић Арсе Љубомир, Џакуипа Станка 
Недељко, Фрканац Стјепана Јосип, Тубић Ивана Слав-

и о , Хуљег Ивана Пашко, Илић Љубомира Урош, Ка-
ленић Миле Дане, Конески Васиљев Коле, Љубо ја 

Ђурђа Димитрија, Матековић Марка Стјепан, Мило-
вић Марка Влгсда (Одаловић Марка Петар, Павловић 
Владимира Радивој, Песник Андона Антун, .Петровић 
Ђуре Душан,. Петрушић Радула! Божидар, Пољанц 
Френца Франц, Релић Петри Ђуро, Решков Анте 
Марко, Ристић Милоша Благоје, Ристовски Живка 
Ристо, Рујевић Тривуна Стојан, Саксија Ангелија 
Јошко, Саватић Пере Адам, Стопишовски Русев -Кру-
не, Шаим Ристе Милан, Шљивић Столара Стојан, 
Тица Боже Тривун, Тоља Алије Мехо, Томашевић 
Ивана Никола, 3 др а вк ос ић Стојана Никола и Жунић1 

Франца Франц; 
водници: Драж,ић Раде Милан, Клиска Ђуре И-

лиј.а, Новиов««« Арсов Здравко, Пејић Данила Ду« 
шаи, Р:дуковић Божина Владо, Ристић Стојана! Јоцо, 
Стефановски Санде Мирко и Чворовић Адама- Ми-
лован ; 

мл. водници: Грацин Боже Никола, Ловина Јоси-
па Јосип, Данески Блаже Петар, Патаровски Славе 
Никола, Зорић Милутина ' Радојица и Дивац Мике 
Радојко ; 

. . Јаковљевић Саве Љубомир, Јановски1 Трипка Кр-
сто, Јовић Владимира Стојан, Новињц Рудолфа! Иван, 
Предић Илије Борислав,- Дујић Будимира Миодраг, 
Пурић Фране Иван и Вучелић Стојана Стево. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД ГСЕ Р Е Д А : 

ст. водници: Анђелковић Цветка Мирко, Баша® 
Обрада Петар, Бандељ Антона Милан, Бандука Ми-: 
лисава Ђорђе, Благојевић Ву кај] ла Ђорђије, Боров)а(ц 
Петра Петар, Босанац Стеве Алекса, Брдар Душака 
Божо, Думанов Мт гледаа Роко, Ђерић Том® Рисна, 
Ђакула Сташа« Недељко, Фрка-нец Стјепана Јосиќ*. 
Јереб Блажа Феликс, Јосифов! аки Димков Танче, Ка-
ленић Мило -Дане, Клепац Мирка Вјекослав Кнежев 
вић Илије Раде, Конда Јоже Јоже, Ковачевић Остоје 
Љубиша., Мари«! "Ивице Ива«, Милановић Николе 
Бошко, Миловић Марка Вша до, Пановић Јуре Иван, 
Печник Антуна Антун, Поља(нц Франца- Фровик Раден-
ковић Зариче Мирко, Ристовски Живава Ристо, Сак-
сида Ангелија Јошко, Саиапић Пере Адам, Стојано-
вић Петронија Никодије, Тасић Сибина Александар, 
Тоља. Алије Мехо, Војковић Николе Никола си Буч« 
ковић Драгића Никола!; 

водници: Астакович Анте Драго, Бабић Јакова 
Лука1, Чутурић Лазара Миодраг. Дама ну е ло Геатана 
Са1лв1аторе, Грчић Блажев Фрањо, Хаџн-Сулејмановић 
Мухамеда Ахмет, Јовановић Видака Блажо, Когеотник 
Михала Звонко, Петровић Стојану. Петар, Пушаиец 
Иги аца. Јосип, Радман Николе Томо, Совиљ Гојка 
Божо, Субичим Миливоја Злато«је, Турила Марк}аГ 
Миле и Видовић Анте Анте; 

мл. водници: Бацић Станка Милош, ДетоннСтј«« 
нада Винко, Дешен Миле Божидар и Игић Милоша* 
Родољуб; 

Шево Томе Марин, Бокин Душана Лазо, Божић1 

франца Милан, Фереира* Јурила Петар, Гргић Љубе -
Богдан, Јанковски Трпк)а1 Кр!Сто, Јелин Миливоја Јо-
в|гм; Марић Косте Мирко, Маркишић Луке Петер, 
Меркл Винка Петар Падежанин Стјепана Ђуро, Пр«!-: 
дић Илије Борислав, Продановић Драгише Дупнам, 
Симић Душама Мирослав, УлЈШец Мирка Бранко, 
Вучелић Спајана Стево, Зааглич Виктор1® Борис и 
Жмитек Мартина Франц. | 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

ст. водници: Андрејевски Ончев Тошо, Боро® ц 
Петра Петер, Додић Сава Милован, Гојковић Аћима 
Видо, Илић Љубомира Урош, Мотковић Мариа. Стје^ 
нан и Петровић Раденка Драгољуб; 

водници. Божић Станка« Милош, Цветковић Сто-
јадин«'Душан, Исовски Адастостгаѓ Стојам, Јоцић Илије 
Живојин. Котевски Соларов Маљковић Ми-
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ладина Драган, Николић Ранђела Светозар, Савић 
Јорге Љубо; Стајић Милана Ранђел,, Шрвец Вилине 
Стјепан и Бошњак Мартина Јосип; 

мл. водници: Деливо јевић Милоша Љубивоје и 
Игић Милоша Родољуб; 

Шево Томе Марин, Даниловић Зарије Данило, 
Демона Марока Наш, Гашић Божидара Драгослав., 
Кабић Јовама Опеван, Кајић Османа Бајро, Крговић 
Михајлу Љубивоје, Манић Живојина Божидар, Мер-
кл Винка Петар, Пибер Фердинанда Фердинанд, Си-
мић Душана Мирослав, Стојановић Душака Божидар 
и Ул амен Мирка! Бранко. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 

от. водник: Муровец Антона Франц; 
мл. водник: Костић Станоја 'Милорад; 
Цвитан Јурага Бруно, Данона Марка Иван, Гру-

шић Божидара Драгослав, Грбић Славомира Љубо-
мир, Крговић Михаила Љубивоје, Мамић Живојина 
Божидар, Стојаковић Душана Божидар, Шанца1 И. 
Богдан и Ш к ш т а Ђуре Борисав. 

Бр. 38 
6 фебруара 1948 године 

Београд 
Секретар, Прете едни«, 

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

На основу члана 2 Закона о орденима и медаг 
љама1, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум - Народне, скупштине Феде-
ративне Народне Републике Ј у г о с л в и ј е 

р е ш и о ј € 
да се за показану храброст, умешност у коман-

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

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
потпуковник Вуко савовић Јове Ра домир 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 

капетан Будимлија Ј. 'Микица; 
поручници:. Кљајић 'Душана Анђеља, Корица Јо-

ве Сека: ,и Родић Давида Петар; 
потпоручник!: Деспот Бане Анка., Пејановић Ми-

ле Душан, Пивчевић Фрање Косовка!, Рокнић Васи-
лија Никица и Вртлар Паве Иванка. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
капетани: Будимлија Ј. Никица и Самолов Николе 

Љубомир; 
поручници: Баук Фрање М рко- И Вољени Гре-

гора Марија.; 
потпор учинци: Пуђа Илије Никола, Миљковић 

Новака Миле, Певац П Душан и Рокнић Василија • 
'Милица.. 

капетани: Чз-типовић Николе Миливој, Ивом 
Лоаре Венцеслав, Кнежевић Ивана Иван и Пера* 
Николе Срећко; 

поручници: Аш м о ј а ш е в и ћ Анте Славко, Бабиќ 
Стјепана Мато, Десница Стевана Дане, Глигић Ант* 
Мате, Главина! Филипа Мирко, Матијаш Мате Јере, 
Мзвибрада Стевана Душан и Пањол-Туфлиј1а Јандре 
Мате; 

потпоручници: Бобанац Мато Филип, Цветић1 

Марка Душан, Џембег Петра Душан, Јурин Јаков! 
Мирко, Косић Рока Франо, Ковач Грге Анте, Купину 
лић Ивана Славко, Добровић Вицка Вицко, Остојић' 
Николе Милан, Петковић Анте Франица, Шегедин 
Марина Динко, Угринић Мила Љубица и Вр лав ић' 
Марина. Јосип, 

заставници: Михић Мате Мијо, Реља Боже Ду-' 
т к о и Шанолић Васе Славица.; / 

Дудић Пантелије Милорад, Ко дер Ивана Ив.ат. 
Павловић Стевана Пеко и Раденић Миливоја Дра* 
тутин, 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
поручници: Петровић Јована Светозар и Родић 

Ј. Михајло; 
/по тп ор учи ицн: Бједов Јаков® Милан, Ћетковић 

Ђорђа Вукљан и Костанић Ивана Љубомир.; 
заставници: Алфиревић Симова Тонка., Бајчетић 

Р. Љубомир, Фелбаб Живојина Олга, Миколовоки 
Глигорија Динко, Петковић Милана. Радмило, Пујић 
Јове Никола, Радетић М. Милорад, Рапајић Пане 
Милева, Стаматовић Илије Милан и Виц ул ин Ивана 
Манд ин а; 

Блажевић Иве Нико, Чанковић Милосава. Мијо-
драг, Јовановић Сима Љубомир, Јузбанчић Милане 
Богдан, Милошевић Вукадина Милутин, Пастор Ви« 
ћентија Србољуб, Павловић Стевана Пеко, Пеценко 
Јосипа. Александар, Раделић Миливоја Драгутин и 
Смодановић Илије Гаврило. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Благојевић Радоша, Арсеније, Јузбашић Милан.! 

Богдан, Лаловић Срдана Тихомир, Мишевић Петра 
Мирослав, Митић Александра Новица, Орач Томе 
Волта, 'Перц Раде Средоје, Смиљановић Илије Гаври-
ло и Терзић Душана Љубомир. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
Јанковић Димитрија Милорад, Марковић Живо-

рада Живко, М е ш т р о в и ћ Михајла Александар, Ми-
јатов Ивана Миленко, Николић Павла Михајло, Поп-
лавски Станета Илија и Вујовић Вукадина Миљко, 

Бр. 35 
5 фебруара. 1948 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И Рибар, с. р. 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ Ш РЕДА: 
потпуковник Медаревић Јована Љубомир; 
мајор Тодић Драгојла Властимир1; 
поручник Родић Давида Петар. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

пбтпуќовник Заклан Јована Дмитар! 
ор Жу жуљ Стјепана Јооип; 

На основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Претседника Владе ФНРЈ, Пре-
зидијум Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Ју! 'ославије 

р е ш и о јт е 
да се за наочито показане заслуге у раду. на 

обнови и изградњи наше земље одликују, . -''. 
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• ОРДЕНОМ РАДА II РЕДА: 
Ивковић С. Живојин, Илић Ќ. Јован, Хусеиновић 

А. Међед, Цветановић М. Добросав, Тот Б. Балинг 
и Ћелекетић Ж. Светозар. 

ОРДЕНОМ РАДА III РЕДА: 

Бодановић Ј. Ранко, Бајкић М. Живото, Барух 
С. Матилда, Пајић И. Младен, Делић М. Дејан, Де-
нић Т. Драгољуб, Везмар Ђ. Митар, Докмановић 
Д. Драган, Игњатовић М. Милан, Јездић П. Душан, 
Јовановић Д. Никола, Јелама Л; Душан, Калафато-
вић М. Драгаш, Кузмановић • Ж. Негослав, Луцић 
С. Ружа;, Лудвиг А. Божидар, Лугарин Ђ. Фрања, 
Маљковић Б, Миле, Мирчић С. Сретен, Митић М. 
Владимир, Михајловић М. Милан, Осман А. Мурат, 
Пралић Н. Милош, Рано Ђ. Андреја, Д-р Мишић 
Л. Зоран, Солујић Г. Павле, Тодоровић А. Глигор, 
Фабо К. Андрија!, Стојановић С. Ђорђе, Фопчек Ђ* 
Вида, Росић Ђ. Јо,ван, Цвијовић В. Ђорђе, Теофи-
ловић Д. Душан, Наследи Ј. Матија и Кокотовић 
С. Радослав 

МЕДАЉОМ РАДА 
Али Б. Адем, Анса тић Б. Спенда, Андрејић Ј. 

Видојко. Антонијевић С. Радић Андрејевић Т. За-
горка, Васић М. Спасоје, Војничка Т. Десанка,, Гајић 
Д. Боривоје, Димитријевић Ј. Драгица, Димитрије-
вић Ј. Мира. Дринчић К. Чедомир, Ђорђевић С. Рад-
мили. Играчки М. Јс1:ип. Иванчић Ј. Алојз. Илић Љ. 
Милутин, Јелић .К. Раде, Јанковић Ж. Димитрије, 
'Јакипи Иван, Јовановић М. Станко, Јовановић И. 
Вукадин, Јелић А. Сима, -Кимеп М. Јулије,--Косуми М. 
Салија, Лајтман Е. Стеван. Лончар-Савић Н. Савка, 
Мелентијевић М. Радосав, Мандић С. Милош, Маха-
ли« П. Антун, Михајловић Л. Милорад, Михајловић 
Стевка, Миленковић Б. Наталија, Миленковић В. Ра-
дисав, Малешев С. Анкица, Милосављевић Б. До-
бривоје, Нешић К. Дамјан, Новаковић А. Милан, 
Павловић Б. Ратко. Пековић А. Добросав, Павло-
вић М. Лс ап а ва, Павков Д. Надежда, Нешић Д. 
Милорад. Пољаковић С. Тереза, Радовановић Т. Бо-
жидар, Риоровјић В. Сава. Солет,а М. Владимир, 
Стевановић Р. Љубомир, Старц П. Владимир, Са-
вић П. Сретен, Стојковић М. Ратко, Сувајџић Ј. Ста-
нимир, Станковић Ј. Мирослав. Стипић Б. Јелисаве-
та, Трифуновић В. Радомир, Трајковић С Душан, 
Тасић К. Ђорђе, Тодосије®ић Р. Крсто, Толвај Ј. 
Стеван, Томић А. Петар, Ћурчић М. Евица. Хорват 
'Ј. Франц, Хорват А. Ива« и Ши адриан Л. Антон. 

Бр. 36 
в 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 оружан х 
Ќнага ФНРЈ, Президијум Народне- скупштине Феде-
ративен е Народне Републике Ју гос ла ви је 

р е ш и о Је 

да се за по казану храброст, умешност у коман-
Ковању, осведочени рад ш остварењу братства и 
Јединству међу нашим народима *и стечене заслуге 
ва народ у току иародноЈослободилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
к&петени: Броз Јосипа Жарко и Јауковић Дими-

трије Момчило; • 
поручник Доброта Симе Момчило; 
заставник Ранковић Михајла Станимир. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
мајори: Мовровић Мије Иван, Прља Станка Ни-

кола и Чолић Драгића Бошко; 
капетани: Бига Милана Радомир, Дотлић Лазара 

Гавро, Кос Михајла Драгоје, Марчета Вида Душан 
и Шкрбић Миле Јово; 

_поручници: Будисављевић Миче Јованка, Броз 
Јурј(3! Љубица, В а ле нтић Људевита Божидар, Кошу-
тић Дане Томо, Мачешић Николе Милош, Пилипо-
вић Петра' Јанко, Рад ека, Марка Миленко, Х&видић 
Ивана Мартин и Татић Славка) Милка; 

потпоручник*: Жигић Максима, Проко, Герина 
Јерка Иво, Иванишевић Петра Марко и Стојаковић 
Павла Драган; 

заставници: Мрк оци Драгутина* Габро, Обрадо-
вић Раде Никола и Ранковић Михајла Станимир; 

ст. водник Бујао Вице Динар до. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ 

заставници: Ранковић Михајла Станимир и Ре-
љић Стевана' Смиља; 

ст. водници: Барач Николе Петар, Броз Јурја 
Јосипа, Драшко Боже Зора, Куновац Симе Невенка, 
Латившић Јоване -Милева. -Станић ' Николе Аница и 
Шупе Ловре Зора. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
водници: Гргурић И^ана* Марица, и Модић Ми-

лорада Љубица. 

Бр. 33 
5 фебруара 1948 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На основу члана, 12 Закона о орденима и. меда-
љама; а на предлог П р е т с е д н и к Владе ФНРЈ, Пре-
зидијум Народне скупштине ФедеРативне Народне 
Републике Ј у г о с л в и ј е 

о е ш и о ј е 
да се за умешност у командозању и испољену 

храброст у борби против заједничком непријатеља 
Народне Републике Бугарске и Федеративна Народ-
не Републике Југославије Хитлерове Немачке одли-
кује 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ 3 РЕДА: 
генерал-лајтнант Добри Тер паш ев. 

Бр. 21 
19 јануара 1948 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с. р. 
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ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ Р Е П У Б Л И К А , 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службене гласник Народне Републике С р б и ј е " 
у бро ју 44 од 25 септембра 1948 године о б ј а в љ у ј е : 

Указ о проглашењу предузећа вокалног значаја 
за предузећа р е публ икавског .значила; 

Уредбу о оснивању и регистрацији привредних 
предузећа иивзледских организација са подручја 
Аутономне покрајине Војводине; 

Уредбу о оснивању Средње пољопривредне 
школе у Футогу; 

Уредбу о оснивању Средње пољопривредне 
школе у "Прокупљу; 

Уредбу о оснивању Угостителско? техникума у 
Ар анђеловцу; 

Уредбу о оснивању Средње рибарске школе у 
Ечки; 

Решење о претварању с о ц и ј а л н и х пољопри-
вредних школа сз дзогодишњом наставом у специ-
јалне п а>љс привредне школе са једногодишњом на-
ста ЈОМ; 

Решење о е сник; њу сп е ци ја ли их нижих ратар-
ских школа у Великом Градишту е Зрењанину у 
Ниже ветеринарска школе у Шапцу; 

Решење о бОНив:,њ\' зижнх инд\'стоиских школа; 
* • * 'Ј-. Г/ ' .г . г ' »к* — " " * -
Решење о оснивању специЈзгних !гољ:-?гр<:гзред-

них. шкрт ; 
Наредбу -ј састављању и подношењу предлога 

фин галенских планонј државних привредних преду-
зећа. локалгог знач јз" за 194$ годину; 

Наредбе извршних одбор-": сресгсгх наводних од-
бора срезова: Дежеаског, Космајског. -Крајинског, 
Ђаковачког, Шт зичког и Јасеновачког о расписи-
вању избора за одборничка места. 

УРАДИМ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 41 од 21 септембра 1948 године об јављује : 

Уредбу о додељивању прелазних застава на ј з з -
с .тужнијим радним ко лек тишма предузећа републи-
ка неког и локалног значаја у Народној Републици 
Сло генији: 

Уредбу о обавезним превозним услугама у шу-
М . р с в у I! ДР БНОЈ индустрији; 

Правилник о држању државних, задружних и 
приватних п р и к л о н и х грла и о начину плаћања 
оплоћавања; 

Упутство ЗЈ извршење Закона о стављању ван 
ж г е Закона о преносу сомовине гимнастичких дру-
итаза на Савез фискултурник друштава Словеније 
и о уређењу имовинских односа из тота закона; 

Решење о оснивању Ниже шумарске школе у 
Љубљани; 

Решење о оснивању шумарских те хи ику и а у 
Ђубља^и ,и Марибору; 

Решење о оснивању Пољопривредне школе у 
Јиполжама; 

Решење е оснивању И н д у с т р и ј е ш-коле за из-
»аду пакуванава у Новој Горици; 

Решење о оснивању Графичке индустриска шио« 
ле у Љубљани; 

Решење о оснивању стручних зутамеханички* 
школа у Љ у б љ а н и и Марибору ; 

Решење о оснивању ' Ниже шумарске шк зле у 
Постојни. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ 
И Х Е Р Ц Е Г О В И Ћ 

Службени ли&г Народне Републике Б о ш е « 
Х е р ц е г о в к е " у бро ју 3 / од 16 септембра 1946 го*; 
дине об јављуј^ : 

Уредбу о Школи за зубне темничар е У Сарајеву^ 
Уредбу о Вишој зубарској школи у Сарајеву; 
Уредбу о Школи за д е ч ј е нетоватељиЦе у Брањен 

луци; -•- . 
Уредбу о Пословници за културно-уметничке пра*-1 

редбе; 
Наредбу о радном времену службеника здрави 

стесне струке у з д р а в с т в е н у устало® (ма; 
Наредбу о одређивању предузећа • з.* вршење 

откупа сирових животињски:* кожа'; 

С А Д Р Ж А Ј : 

711. Уредба о заснивању и престанку радних 

712. Уредба о радним књижицама — — — 
713. Уредба о измене и допуни Уредбе о 

планској расподели пицу:, тр пал,?. роб* 
714. УјУбдбЗ 6 бСКИВвњу Са везног институт! 

за сточарство — — - - — — — — — 
715. Уредба о оснивању и л јт л е и гу рада 

Р дпотехс-икума — — — — — — 
716. Уредба е оси из ^ њу и д е и кругу ради 

И н д у с т р и ј е кожарска- ш.ч т а . Високом 
717. Уредбе г. оси иоа њу и дед ап а ут л рада 

Кожар скот те хн и ку ма у До ».шат мг — 
718. Уредба: о оснивању и д а г з х з у г у рада 

Хемиског техникума — — — — 
719. Уредба е оснивању и делокругу рада 

Геолошког техникама у Панчеву — — 
720. Наредба бр. XV о државним ( з в а н и м ) 

ценама живини — — — — — — 
721. Наредба бр. XV} о државним (везаним) 

ценама лековитом биљу — — — — — 
722. Наредба бр. XVII о државним (везаним) 

ценама шумском семену — — — 
723. Правилник о пришоавничкој служби, 

стручним испитима и курсевима у ека-
номско-комерцијалноЈ струци — — — 

724. Правилник о начину прогрееивног пла-
ћања радника у рударству у случају 
пребацивањз норме — — — — — — 

725. Упутство за извршење Уредбе о радним 
књижицама — 

726. Наредба за ревизију издатих радних 
књижица — — — — — — — — 

727. Наредба о обавезном прегледу превоз-
них и царинских докумената за увозну 
и извозну робу — — 

728. Решење о повлачењу и з течаја пригод-
них поштанских марака „Балканско-
средњоевроиски шампионат у атлетици 

729. Решење о оснивању и надлежности С а - ' 
везне управе за утензилије. 

Исправка Уредбе о оснивању дечјих јасала 
и деч ји* вртића 

Стр ами 

1299 

1-2% 

1298 

1298 

1299 

1299 

1300 

1300 

г з т 

1301 

1302 

1303 

1:303 

1307 

1308 

1311 ! 
!ј 

1312 

1313 

1313 

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

ског штампарски предузећа, Београд 


