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748. 
На основу чл. 9 ст. 5 Уредбе о радним нормама 

(„Службени лист ФНРЈ" бр. 109/48) преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ, САСТАВУ И РАДУ КОМИСИЈА 

ЗА РАДНЕ НОРМЕ У РЕСОРУ МИНИСТАРСТВА , 
ЖЕЛЕЗНИЦА ФНРЈ 

4 Члан 1 
При службама дирекција железница, ' ж е л е з н и ч к и 

индустриским и железничким грађевинским предузећи-
ма, Главној дирекцији ж е л е з н и ч к а радионица, Глав-
но ј дирекцији грађења желемшца, Главној дирекцији 
и дирекцијама за снабдевање железничара, као н Ми-
нистарству железница ФНРЈ, образују се комисије за 
радне норме. 

Комисија за радне норме је саветодавно тело- по 
питањима (радних норми оног органа при коме по-
стоји. 

Члан 2 
Комисије за радне норме могу се образовати и 

при извршним јединицама дирекција железница, оде-
л.ењима, погонима, радионицама и градилиштима желе-
вничких индустриских и железничких грађевинских 
предузећа, при осталим железничким предузећима, као 
и при Главној дирекцији кола за спавање, ручавање 
и железничких ресторација. 

Одлуку о образовању комисије у овом случају 
доноси директор дирекције железница, директор пре-
дузећа односно администретипно-оперативни оуково-
дилац предузећа односно главни директор. 

Члан 3 
Комисију за радне норме чине претседник, пот-

претседиик, секретар и потребан број чланова. 
У комисију за радне норме, по правилу, улазе: 
а) при извршним јединицама дирекција железница 

— заменик руководиоца јединице, претставник синди-
калне подружнице, ноомирац односно службеник за-
дужен нормирањем, претставннк стручне комисије од-
носно поткомисије за унапређење производње и одго-
варајући број најболЈИХ радника односно службеника; 

б) при службама дирекција железница— начелник 
службе, претставник територијалног одбора синдиката 
железничара, службеник задужен нормирањем, прет-
ставник бироа односно стручне комисије за унапре-
ђење производње, као и руководиоци техничко-орга-
низационог, техничко-планског и оперативног сектора 
служ-бе; 

в) при одељењима, погонима, р. ливницама и гра-
цшлиштима железничких индустриских и железнички^ 

грађевинских предузећа -— технички руководилац, 
иретставник синдикалне подружнице, нормиран, прет-
ставник стручне поткомисије за унапређење производ-
н е ^ одговарајући број најбољих радника односно 
службеника; 

г) при ж е л е з н и ч к и индустриским, железничким 
грађевинским, као и осталим железничким предузећи-
ма — заменик директора (главни инжењер, технички 
руководилац), претставник синдикалне подружнице, 
нормиран, претставник стручне комисије за унапређе-
н е производње и одговарајући број најбољих радника 
односно службеника; 

д) при дирекцијама за снабдевање желсзничара 
односно Главној дирекцији за снабдевање железничара 
-— начелник одељења за економије, претставник тери-
торијалног одбора синдиката железничара односно 
Централне управе синдиката железничара, службеник 
задужен нормирањем, претставник стручне комисије 
односно бироа за унапређење производње и одгова-
рајући број стручњака за планирање и пољопривреду; 

ђ) при Главној дирекцији кола за спавање, руча-
вање и железничких ресторација — начелник комер-
цијалног одељења, претставник Централне управе син-
диката железничара, службеник задужен нормирањем, 
етретставник бироа за унапређење производње и по-
требан број стручњака; 

,е) при Главној дирекцији железничких радионица 
односно Главној дирекцији грађења железница — ди-
ректор за производњу односно директор за капиталне 
радове, претставник Централне управе синдиката же-
лезничара, шеф групе за норме, претставник бироа за 
унапређење производње и директор планирања; и 

ж) при Министарству железница ФНРЈ—помоћник 
министра железница за оперативне послове, претстав-
ник Централне управе синдиката железничара, начелник 
одељења за норме, директор бироа за унапређење 
производње, начелници оперативних управа служби 
н самосталних одељења, главни директор Главне ди-
рекције железничких радионица и главни директор 
Главне дирекције грађења железница. 

Прзи члан комисије је, по правилу, претседник, 
претставник синдикалног форума потпретседник, а 
иормирац, шеф групе за норме односно начелник оде-
љења за норме секретар комисије. 

Састав и чланове комисије за радне норме одре-
ђује одлуком орган при коме се комисија образује. 

Органом, у смислу претходног става, не сматра се 
технички руководилац одељења, погона, радионице и 
градилишта железничких индустриских и железничких 
грађевинских предузећа као ни руководилац службе 
дирекције железница. 

Члан 4 

Комисије за радне норме имају следеће задатке: 
а) при извршним јединицама дирекција железни-

ца, одељењима, погонима, радиошшама и градилишта-
ма ж е л е з н и ч к а ИНДУСТРИЈСКИХ односно железнички! 
грађевинских предузећа, п^и железничким ИНДУГТПИ-
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асим, при ж е л е з н и ч к а грађевинским као и осталим 
желешичким предузећима. 

1) да дају мишљења и стављају предлоге по свим 
питањима у вези са родним нормама; 

2) дз прате с и о о в о ^ њ е V живот и правилност 
примењиван,а прописа и упутстава из области радних 
норми, и у вези са тим да дају мишљења и стављају 
предлоге; 

3) да проучагају и проверава ју правилност распо-
ређивања послова V групе, исправност примењивана 
и реалност радних норми, као и да предлажу исправке 
и мере за отклањање уочених неисправности; 

4) да проверавају и лроучавају картотеку евиден-
ције и с п у њ е њ а радних ".орми, извлаче потребне за-
кључке и стављају одговарајуће предлоге; 

5) да проучавају организацију нормативне службе 
и проблематпку нормирања, правилност распоређива-
ња и рационално^ искоришћавања нормирана, п да 
дају мишљење и стављају одговарајуће предлоге; 

6) да предлажу план снимања радних норми ме-
тодом техничког нормирања; и 

7) да прате и проверавају стручно уздизање нор-
мирана и у вези са тим да дају мишљења и стављају 
предлоге. 

б) При службама дирекција железница, дирекци-
јама за снабдевање железничара и главним дирекци-
јама, поред задатака наведених у тач. 1—7 под а) 
још и следеће: 

1) да Проучавају планове израде и провераван^ 
радних норми методом техничког нормирања, као и 
материјал извршеног проверавања и израде, па у кеви 
са тим да дају мишљења и стављају предлоге, и 

2) да прате и ^ о р д и н и р а ј у рад комисију под а ) . 
в) При Министарству железница ФНРЈ, поред за-

датака наведених у тач. 1—7 под а) и у тач. 1—2 под 
б) још и: 

1) да проучава предлоге по питањима утврђивања 
радних норми и у вези са тим да даје мишљење и чини 
предлоге; 

2) да даје мишљења и предлаже измене и допуне 
Правилника о распореду послова у групе, и 

3) да прати и координира рад комисија под а) и б) . 

Члан 5 

Комисија за радне норме се састаје према потрес 
би али најмање једанпут месечне. 

Отсутне чланове комисије на седници заступају, 
њихови заменици у редовној д а н о с т и односно заме-
ници које одреди орган при коме комисија постоји. 

Претседник комисије сазива седницу и предлаже 
дневни ред. 

Претседник комисије је овлашћен да позива на 
седницу ради консултоване и друге стручњаке. 

Члан 6 
Секретар комисије за радне норме се стара о при-

премању документација предмета који се предлажу 
дневним редом за раематрање. . 

Члан 7 -V 
О раду комисије на седници секретар води запи-

сник у који се уноси: датум и место састанка, имена 
присутних, дневни ред, укратко рад на седници, по 
сваком предлогу а нарочито сва мишљења, предлози 
и закључци комисије, као и одвојена мишљења поје-
диних чланова. 

Записник потписују сви присутни чланови коми-
сије. 

Са садржином записника треба одмах упознати 
орггна при коме комисија постоји, а у року од три 
дана од одржане седнице доставити оверен прелив 

записника комисији за радне норме при непосредно 
вишем органу. 

Члан 8 

Ако оргзч при коме комисија постоји не усвоји 
дато м и ш и н , е односно стављени предлог, комисија 
или ма који члан комисије може о томе обавестити 
непосредно вишег органа. 

Нема места причини одредбе претходног става 
кад је у питању комисија при Министарству желе-
зница ФНРЈ. 

Члан 9 
Комисија за радне норме за свој рад одговара ор-

гану при коме постоји. 

Члан 10 
Ближа упутства за примену овог правилника из-

давале помоћник министра железница за оперативно 
послове. 

Члан 11 
Овај правилник ступа на снагу даном објављиван 

ња у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Ј у г о с л в и ј е " . 

Бр. 29853 
29 августа 1949 године 

Београд 
Министар железница ФНРЈ, 

Тодор Вујасиновић, с. р 

749. 
На основу члана 25 а у вези чл. 17 Уредбе о от-

купу житарица у економској 194Ф10 години („Службе-
ни лист ФНРЈ" бр. 30/49), издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О МЕЛАНИ ЖИТАРИЦА 

I. Трговачка миљана 

1) Трговачком мељавом белих жита и кукуруза, 
као и важењем кукурузних клица, могу се бавити само 
млинови републичког значака. 

Изузетно, ако то буде потребно, управе односно 
дирек-ције за млинове, министарства државних набавки 
народних република моћи ће скланати уговоре о трго-
вачкој мећави са здшшистрвтквио-оперативним руко-
водиоцима млиноких предузећа локалног значаја. 

2) Трговачка мељава пшенице вршиће се на један 
од следећих начина: 

а) 90% мељава: од 100 кг пшенице хектолитарско 
тежине 76 кг са 2% ура дице измлеће се 90 кг хлебног 
брашна, 9 кг мекиња уз 1% растура; 

б) 90Р6 — 5Уо маљаве: од 90% типизирано? бра-
шна измлеће се 85 кг хлебног брашна и укупно 5 КР 
белог брашна и гриза; 

в) 80% мељава: од 100 кг пшенице хектолитарско 
тежине 76 кг са 2% уродице измлеће се 80 кг хлебног 
брашна, 19 кг мекиња и 1% растера; 

г) 80%—10% мел, зва: од 80% типизирано? брашна 
измлеће се 70 кг хлебног брашна и укупно 10 кг белог 
брашна и гриза. 

Код хектолитаЈуже тежине, веће или мање од на-
пред прописане, количина хлебног односно белог бра-
шна ако се вади бело, повећава се односно смањује 



Субота, 19 гаве^р 1949 СДУЖБјЕНИ Л И С Т ^ ^ ^ Б р о ј 97 — Страна 1319 

Ва % кг на сваки пуни килограм разлике у хектоли-
ц а р с к о ј тежини. 

К о д Ј Д О ц е ^ а уродице мањег с д %% количина хдеб'-
ног брашна повећава се за Уч килограма иа сваки 
0,5% р а д и к е . 

3) трговачку ДОМВД ш к џ вршиће ха^о да се 
о д 100 р - ражи хе.к1У^ггаррКе т с ж ^ е 70 кг са 2Уо уро-

г^цце цзмеље 7(Г1с^'јелнбллОДог -брашна; 22 кг мекиња, 
у з 2% растура. 

Код хектолитздске докине, веће или гд,аше о д нап-
р е д прописане, количина хлебног односно ОБЛОГ бра-

' џМа ако се вади бело, повећава се односио смањује 
(,ва Уз кг на сваки пуни килограм разлике у хектолитар-
ско ј тежини. 

Код процента у.родице мањег о д 2% е л и ч и н а бра-
у н а повећава се за % килограма на 0,5% разлике. 

4) Сви млинови ко ји врше трговачку мељаву пше-
нице и ражи дужни су да ту мељаву кзантитативно и 
жвалитативно врше према упутствима м и м и к а држав-

н и х набавки нар,одне републике и према .узорцима ко ји 
Зје се налазити у сваком млину, односно млинском пре-
дузећу. 

5) Млинови су дужни да при чишћењу белих жи-
тарица за трговачку мељаву вишак ур одане о д 2% из-
дво је и стеве на располагање Дирекцији државно-г 
житног фонда у надури. 

6) Трговачка мељава кукуруза вршиће се на сле-
дећи начин: 

а) о д 100 кг кукуруза измлеће се 90 кг брашна и 8 
кг мекиња уз 2% р а с т к а ; или 

б) од 100 кг (кукуруза измлеће се 80 кг брашна,. 
8 кг меки!ка и 10 кг кукурузних клица у з 2% раст,ура. 

Количина КЈНфрузиих клица, према техничкој оп-
р,еми млинова, не може бити мања о д 8% ни већа о д 
12%, с тим да се аа разлику према напред прописаној ' 
количини кукурузних клица мора повећати односно сма-
њити прописана количина мекиња. 

При м е л е м е одређеној под а ) и б ) може се про-
изводити и гриз, и то највише до 45% о д укупне коли-
чине брашна. 

7) Сви млинови који имају тех.ничких могућности 
за вађење кукурувних клица вршиће -вргоиаику мељаву 
кукуруза не начни одрешен у одељку б) претходне тач-
ке, осим ако наручилац захтева да се мељава врши 
иа начин одређен у одељку а) . 

Ближе прописе о начину в а ђ ^ а кукурузних кли-
ма донеће министри државних набавки народних репу-
блика. 

8) Ма нину лат и ени вишкови млинова мора ју се сва-
ких 0 месеци календарске године утврдити и предавати 
Дирекцији државног житног фонда, у зрну или препа-
февинама а по приписаним ценама. 

Манипулативни вишкови млинова не смеју се јав-
љати на штету квалитета и квантитета производа ме-
љаве. 

II. Ушурна мељава 

9) Ушурном мељавом могу се бавити1. 
а) воденице, ветрењаче, суваче и млинови преду-

већа локалног значаја, који за то деби ју одобрење ми-
(нист;т(рссва државних набавки народне републике; 

" б) шншеви предузећа републичког значаја. 
УшЈ^рна мељава слободна је како у погледу коли-

чина, та-цо и у погледу начина мељаве. 
10) Воденице, ветрењаче, суваче и млинови су. 

фужни да убрани млински ушур предају овлашћеним 
предузећима за отку-п житарица по постојећим про-
писима. 

III. Казнене одредбе 
11) Уколико радња не садржи обележја кривичног 

дела, казниће се новчаном казном до 10.000 динара 
одговорни службеници млинова и млинских предузећа; 

а) ако се м е д о в а у млиновима за чији су рад од-
говорни, не врши начин одређен овом наредбом (2, 
г , 4. 6 ) ; 

б) ако се приликом чишћења белих житарица -не 
крши њихово издва ј ање у смислу тач. 5 или се из-
двојене количине не стављају на р а с п о л о ж е н ^ Дирек-
цији држав-ног житног фонда; 

в) ако не предузму, потребне мере да се план ме-
љаве њихових млинова и предузећа изврши на време; 

г) еко -не користе сва организациона и техничка 
средства да се капацитет млинова потпуно искористи. 

Казном из ове тачке казниће се и: 

а) одговорни службеници административно-опера-
трв-них руководилаца млинских предузећа за прекршај 
из тач. в ) и г ) ; 

б) одговорни службеници Дирекције држав-ног 
житног фонда, ако не предузму потребне мере да се 
одређене количине житарица и амбалаже благовремено 
доставе млиновима. 

Ло ирекршајима из ове тачке административно-
казнени поступак воде и казне изричу извршни одбори 
среских (градских) народних одбора. 

12) Ола наредба ступа на снагу даном об јр^љивања 
у , ,Службеном'листу Федеративне Народне Републике 
Југославије" . 

Бр. 6394 
14 новембра 1949 године 

Београд 

Министар, државних набавки ФНРЈ, 
Јаков Блажевић, с. р . 

750. 
У циљу што боље организације и п р е м а ш е н а 

плана промета производа локалне производње за сло-
бодну прода-ју као и у циљу што брже и правилније 
прода је на мало тих производа, на основу чл. 26 Уред-
бе о елементима цене коштања, акумулацији, фонду, 
руководства и централном фонду, државних инду-стри-
ских п р о и з в о ђ а ч у ; ; предузећа ' локалног значака, у, 
сагласности са Министром финансија ФНРЈ и Мини-
стром трговине и снабдевања ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О Н А Г Р А Ђ И В А Н ^ РУКОВОДИЛАЦА, СЛУЖБЕНИКА 
И НАМЕШГвНИКА ТРГОЖИНСКИК ПРЕДУЗЕЋА И 
ЗАДРУГА КОЈА ВИШЕ ПРОДАЈУ НА ОДАЛО ПРО-
ИЗВОДА ЛОКАЛНЕ П Р в И в Ш О Д Њ Е ЗА СЛОБОДНУ 

ПРОДАЈУ 

1. Руководиоцима, службеницима и намештенкшша 
т р о в и н с к и х предузећа и задруга ко ја врше продају на 
мало производа локалне производње за слободну про-
дату, поред редовних принадлежности, припада и по-
себна награда. Награда се одређу је у проценту од 
укупног износа оствареног п-родајом на ^ а л о про-
извода локалне производње за слободну про-дају у 
гоку протекле декаде, и то : 

1) д о износа о д динара 150.000 0. 5% 
2) д о и з н о с а . о д динара 600.000 О, 4% 
3) до износа о д динара 1,500.00 0,35% 
4) до износа о д динара 3,000.000 О, 
5) код износа преко динара 3.000.000 0,25% 
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1г. Од укупног износа награде из претходне тачда 
припада: 

1) руководиоцу предузећа односно задруге: 
а) код износа декадне продаје из тач. 1/1 : 30% 
б) код из,носа декадне продаје из тач. 1/2 : 20% 
в) код износа декадне продаје из тач. 1/3 : 12% 
г) код износа декадне продаје из тач. 1/4 : 10%; 
д) код наноса декадни продаје 3,000.000 до 

6,000.000 динара г : 8% 

ђ) код износа декадне продаје преко 
6,000.000 динара : 6% 

2) осталим службеницима и намештеницима преду-
зећа односно задруге који суделују код продаје наве-
дених производа на мало (шеф продајног одељења, 
пословођа продавнице, продавци, благајник) руководи-
лац предузећа односно задруге расподелиће преостали 
износ награде из тач. I, водећи рачуна о личном зала-
гању сваког од тих службеника односно нам^штеника 
и њиховом уделу у обављеном промету са наведеним 
производима. При том ће руководилац предузећа од-
носно задруге нарочито водити рачуна о премашењу 
плана промета робе и о залагању на продаји робе која 
дуже времена лежи непродата. 

III. Ради правилног обрачуна награде, у смислу 
тач. I и П овог решења, предузећа односно задруге 
су дужни да, приликом уплата укупно" дневног про-
мета надлежном седишту кредитног предузећа онај 
промет који се односи на продају на мало производа 
локалне производње у слободној продаји посебно 
означе на уплатници ознаком: „II Лин: ". 

IV. Укупни износ награде, који припада једном 
предузећу односно задрузи за награђиван^ његовог 
руководиоца и осталих службеника и намештеника, у 
смислу тач. I овог решења, исплаћује предузећу одно-
сно задрузи одмах по истеку сваке декаде оно седи-
ште кредитног предузећа код којег се води текући 
рачун дотичног трговинског предузећа односно задру-
ге. Предузеће односно задруга је дужно да у ту сврху; 
по истеку декаде достави надлежном седишту кредит-
ног предузећа обрачун награде за протеклу декаду. 
Тај обрачун мора да садржи следеће елементе: 

1) спецификацију уплата по данима које су извр-
шене за промет производа локалне производње у сло-
бодној продаји за протеклу декаду и укупан износ 
тих уплата; 

2) постотак из тач. I овог решења по којем је 
извршен обрачун награде; 

3) укупни износ награде за протеклу декаду из-
рачунат применом постотка под 2) на укупан износ 
уплата под 1) овог става. 

Надлежно седиште кредитног предузећа контро-
лише да ли је поднети обрачун у свему сагласан са 
прописима овог решења и да ли се подаци обрачуна 
слажу са стањем извршених уплата. Уколико установи 
да је поднети обрачун у свему исправан, исплатиће 
предузећу односно задрузи припадајући износ у го-
тову. У противном, враћа обрачун предузећу односно 
задрузи ради потребне исправке односно допуне. 

V. Руководиоцима и осталим службеницима и на ' 
мештеницима тровинских предузећа и задруга испла-
ћује се награда, која им припада у смислу тач. II овог 
решења, истог дана када предузеће односно задруга 
прими обрачунати износ од надлежног седишта кре-
дитног предузећа. 

VI. У случају кад трговинска предузећа односно 
задруге које су овлашћене да врше продају на мало 
производа локалне производње за слободну продају 
— путем покретних продавница, камионима, колима, 
у провизорна! баракама, шаторима или на други на-

чин — продају на мало производе локалне производ-
ње у слободној продаји ван места свог сталног се-
дишта (у селима, рударским и индустриским насе-
љима, на вашарима, сајмовима и панађурима), — руко-
водиоцима као и оним службеницима и намештеницима 
дотичног предузећа односно задруге који непосредно 
суделују при обављању свог промета припада на име 
награде укупно 1% (један од сто) од промета обав-
љеног на напред изложени начин. 

VII. Од укупног износа награде из претходне 
тачке припада: 

1) руководиоцу предузећа односно задруге 20%; 
2) осталим службеницима и намештеницима који 

непосредно суделују при обављању овог промета ру-
ководилац предузећа односно задруге расподелиће 
преостали износ награде из тач. VI сходно пропису 
тач. II став 2) овог решења. 

VIIГ. Фади правилног обрачуна награда, у смислу, 
тач. VI и VII овог решења, предузећа односно за-
друге дужни су да дневно уплаћују износе промета, 
оствареног на начин из тач. VI, код најближе поште 
односно седишта кредитног предузећа, стављајући при 
томе обавезно на уплатници ознаку: „V Дин: 

IX.,Промет који предузеће односно задруга оства-
ри на начин из тач. VI не улази у обрачун промета 
по тач. I овог решења. 

X. Обрачун и исплата награда за промет оства-
рен на начин из тач. VI врши се сходно прописима 
тач. IV и V овог решења, с тим да предузеће одно-
сно задруга уз овај обрачун подноси седишту кредит-
ног предузећа код којег се води њихов текући рачун 
и копије инвентара оних производа локалне произ-
водње за слободну продају који су понети на пут 
као и инвентар тих производа који су враћени са пута 
као непродати. 

XI. Прописи овог решена примењиваће се само 
па промет к,оји буде обављен у време од дана сту-
пања на снагу овог решења до 31 децембра 1949 гоч 
дине. 

ХН. Ово решење ступа на снагу одмах. 

Бр. 36310 
16 новембра 1949 године 

Београд 
Претседник 

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

Сагласни: 
/ Министар финансија ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

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

751. 
На основу тач. VIII Наредбе о одређиваиву по-

трошача којима се обезбеђује снабдевање („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 22/49) и чл. 26 Правилника о 
потрошачким картама („Службени лист ФНРЈ" бр. 
26/49), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

о НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА УЧИТЕЉА И НАСТАВ-
НИКА ОСНОВНИХ И СЕДМОГОДИШЊИХ ШКОЛА 

У СЕЛИМА 
1. Учитељи и наставници основних и се дм среди-

шњих школа који живе у селима и чланови њихових 
породица снабдеваће се артиклима исхране обезбе-



Субота, 19 новембар 1949 

ђеног снабдевања у одређеној продавници среског 
трговинског предузећа. Ову продавницу, у којо ј ће 
се учитељи и наставници основних и седмогодишњих 
школа са села и чланови њихових породица првен-
ствено снабдевати, одређује повереништво за трговину 
н снабдевање среског народног одбора. 

2. Повереииштво за трго-вину и снабдевање сре-
ског народног одбора дужно је продавницу из тач. 
1 снабдевати довољним количинама предмета исхране 
обвзбеђеног снабдевања (савезног и републичког, као 
и осталом робом која се троши у домаћинову (на 
пример: петролеј, со, шибице и сл.). 

Ако се на подручју кога среза обезбеђене 
количине житарица издају у зрну, повереннштво за 
т-рговину и снабдевање среског народног одбора обе-
збедиће за потребе учитеља и наставника основних 
и седмогодишњих школа њихових породица довољне 
количине лрерађевина од житарица. 

У случају отежаног снабдевања свежим месом, 
ловереништво за трговину и снабдевање среског на-
родног одбора обезбедиће потребне количине сувог 
меса и прерађевина од меса. 

За учи-теље и наставнике сновгомс и седмогоди-
шњ-нх школа из удаљенијих села,- који због слабих 
саобраћајних веза нг могу сами да подижу своја сле-
довања, среско трговинско предузеће дужн-о је да ор-
гани-зује благовремено слање следовања на начин који 
је најподескији с обзиром на локалне прилике. 

3. Повереништво за трговину и снабдевање сре-
ског народног одбора организоваће из локалних и-
звора снабдевање учитеља и наставника основних и 
седмогодишњих школа са села и чланова њихових 
породица млеком у количинама про-писаним за поје-
дине категорије потро-шача. Поред тога обезбедиће 
такође допунско снабдевање млеч-ним про изводима, 
јајима, воћем и посрћем. 

4. Снабдевање учитеља и наставника основних и 
седмогодишњих школа са села и њихових породица 
индус трипком робом обезбеђеног снабдевања (тексти-
лом и обућом), као и осталом индустрИском робом 
потребном у домаћи-нству (на пример: посуђе) вр-
шиће се на начин који ће споразумно утврдити пове-
реништво за трговину и снабдевање и повереништво 
за просвету среског народног одбора, на начин за 
ове потрошаче најподеснији с обзиром на локалне при-
лике. 

Среско трговинско предузеће дужно је да једну 
од својих продавница снабдева потребним количинама 
да-дустриске -робе одговарајућег асортимана ради обе-
збеђења снабдевања учитеља и наставника основних 
и седмог одишњих нпк ола са села и њихових поро-
дица, с тим да они нису обавезни да купују робу 
^амо у тој продавници већ могу куповати робу на 
своје потрошачке карте и у осталим продавницама на 
подручју среза. 

Учитељима и наста веи цима основних и седмого-
дишњих школа у селима који први пут ступају у слу-
жбу издаће се приликом ступања у службу једна ин-
д у с т р и ј а карта за ванредне потребе (ВП карта). 

5. Ово решење ступа на снагу даном објављивање 
у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Ј у г о с л в и ј е " . 

Бр. 20586 
7 новембра 1949 године 

Београд 

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

752. 
На основу чл. 6 и 11 Уредбе о одређивању нај-

већег износа до којег се могу продавати пољопри-
вредни производи по везаним ценама („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 30/49), а у сагласности са Министром трго-
вине и снабдевања ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ПРОДАЈИ КОЖА ОД СИТНЕ 
СТОКЕ ПО ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА ИЗНАД ОДРЕЂЕНОГ 

НАЈВЕЋЕГ ИЗНОСА 

1. У Решењу о продаји кожа од ситне стоке по 
везаним ценама изнад одређеног највећег износа 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 72/49) после тач. 2 до-
даје се нова тачка 2а која гласи: 

„По прописима овог решења земљорадника га-
здинства могу продавати по везаним ценама н сирове 
свињске коже". 

2. Ово решење ступа на снагу одмах. 

Бр. 6394 
15 новембра 1949 године 

Београд 
Министар државних набавки ФНРЈ, 

Јаков Блажевић, с. р. 
Сагласан, 

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

Претседништво Владе ФНРЈ, по извршеном срав-
њ е н ^ са изворним текстом, установило је да се у 
тексту Уредбе о откупу житарица у економској 1950/ 
51 години, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ ' 
бр. 87 од 15 октобра 1949 године, на стр. 1194, пот-
крала ниже наведена грешка и даје следећу 

И С П Р А В К У 

УРЕДБЕ о ОТКУПУ ЖИТАРИЦА У ЕКОНОМСКОЈ 
1930 51 ГОДИНИ 

У члану 10 ставу 1, у другом реду, иза речи 
„виногради" треба да стоје речи ,,и воћњаци". 

Из Претседништва Владе ФНРЈ, 12 новембра 1949 
године. 

Претседништво Владе ФНРЈ, по извршеном срав-
.чењу са изворним текстом, установило је да се у 
тексту Уредбе о обавезном откупу стоке и свиња у 
1950 години, објављеном у „Службеном листу ФНРЈ - ' 
бр. 87 од 15 октобра 1949 године, на стр. 1196, пот-
крала ниже наведена грешка и даје следећу 

И С П Р А В К У 

УРЕДБЕ О ОБАВЕЗНОМ ОТКУПУ СТОКЕ И СВИЊА 
у 1950 ГОДИНИ 

У члану 10, ставу З, у другом реду, иза речи 
„виногради" треба да стоје речи ,,и воћњаци". 

Из Претседништва Владе ФНРЈ, 12 новембра 1949 
го душе. 
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Р Е Ш Е Н А 
На основу члана 47 Закона о државним службе-

лицима, чл. 2З, 25, 26 и 27 Уредбе о л рин а д л ежн о оти ма 
државних службеника и сагласности Претседника Владе 
ФНРЈ пере. бр. 2971 од 21 октобра 1949 године 

р е ш а в а м 
да се Дапчевић Лука, главни контролор Министар-

ства поморства ФНРЈ, п р г а в и на положај помоћника 
Министра поморства ФНРЈ за оперативу производње. 

Бр. 6434 
27 октобра 1949 године 

Београд 
Министар (поморства ФНРЈ, 

Вицко Првуловић, с. р. 

За начелника Одељења за тарифе и норме Мини-
старства рада ФНРЈ, решењем Министра рада ФНРЈ 
пере. бр. 2 383/49, постављен је Шпирца Бојан, доса-
дашњи начелник Организационо-инструкторске групе 
истог министарства. 

За начелника Организационо-инструктороке групе 
Министарства рада ФНРЈ, решењем Министра рада! 
ФНРЈ пере. бр. 2.381/49, постављен је 'Пејановић Ђуро, 
досадашњи начелник Персонално? одељења Дирекције 
Државног завода за социјално осигурање у Београду. 

С А Д И К О В А И Л 
Ма основу чл. 2 Закона о орденима и медаљама, 

а на предлог Врховног команданта оружаних снага 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федеративне 
Народне Републике Југославије 

На основу члана 47 Закона о државним службе-
ницима, чл. 23 и 25 У редбе о при надлежностима др-
жавних службеника, чл. 2 тач. 4, чл. 20 и 22 Правил-
ника о посебним личним додацима савезних државних 
службеника и сагласности Претседника Владе ФНРЈ 
вере. бр. 2872 од 21 октобра 1949 године 

р е ш а в а м 
да се Вукшић Ђ. Милан, постави за помоћника 

Министра пошта ФНРЈ. 
Бр. 4950 

27 октобра 1949 године 
Београд 

Министар пошта ФНРЈ, 
др Заим Шарац, с. р. 

р е ш и о Ј е 
да се за показану храброст, осведочени рад на 

остварењу братства и јединства међу нашим народима 
и стечене заслуге у току Народноослободилачке борбе 
одликују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА! 
БОЈ. обвезник Кљукеј Франца Франц. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
вој. обвезници: Кљукеј Франца Франц, Пожар Ја-

коба Франц, Борина Јакоба Лудвик. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
вој. обвезници: Брегар Јанеза Виктор, Грошељ 

Михаела Валентин, Флор Франца Леополд, Форишчек 
Мартина Алојз, Клевиаор Јожефа Алојз, Кљукеј Фран-
ца Франц, Попина Јанеза Аугуст, Ловрач Антона Алојз, 
Негро Леонарда Јоже, Осолник Антона Иван, Урбанија 
Франца Франц, Ковач Мартина Мартин. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

вој. обвезници: Алауф Јожета Рудолф, Баранина 
Петра Венцељ, Баш Мирила Чирил, Брггар Јанеза Вик-
т,ор, Блатник Андрије Иван, Бучел Михаела Матија, 
ЈЗ^циовЈшек Алојза Алојз, Дрновчек Филипа Филип, Ер-

За начелника Одељења за пладш^ње откупа Ј р т Јожета Александар, Флор Фра-нца Леополд, Фор-
Министарства државних набавки ФНРЈ, р е ш е ш е м - ^ в к Мартина Алојз, Грашељ Михаела Валентин, Јер 
Министра државних набавки ФНРЈ пере. број 803/49, к " 1 / ' г л " м-,птз т ^ , . КттРв.„.,зп Тп. 
постављен је Цар Крешимир, досадашњи управник 
Управе за откуп стоке и сточних производа. 

За главно-г контролора Ко,митета за социјално ста-
рање Владе ФНРЈ, решењем Претседник комитета за 
социјално старање Владе ФНРЈ пере. бр. 1194/49 по-
стављен је Максимовић Бранислав, досадашњи, начел-
ник Главне инвалидске управе. 

За начелника Плана мреже, ка,мова и ^швестиција 
Министарства државних нацбаЈМШ Ф Ж Ј , реланцем Ми-
нистра државних набавки ФН^Ј пере. бвлј 89^49, по-
стављен је Дрецун Миливоје, досадашњи управник 
Управе за млинарство. 

За начелника Одељења 8а организацију и инструк-
тажу Министарства државних набавки ФНРЈ, решењем 
Министра државних набавки ФНРЈ пере. бр. 717/49, 
постављен је Ера Мелкиор, виши правни референт 
истог министарства. 

За управника Управе еа откуп стоке и сточних 
производа Министарства државних набавки ФНРЈ, 
,решењем Министра државних набавки ФНРЈ пере. бр. 
804/49, постављен је Илић Милош, досадашњи управ-
ник Управе за откуп воћа, поврћа и алкохолних пића. 

За директора Бироа за унапређење производње 
при Министарству грађевина ФНРЈ, решењем Министра 
грађевина ФНРЈ пере. бр. 27.081/49, постављен је Ха-
хамовић Јулије, досадашњи грађевински саветник 
истог министарства. 

ђЈ̂ Н Ивана Виктор, Каше Марта Јоже, Клееишар Јо-
ЖЕта Алојз, Јч-очар Јожета Франц, К о ш т а Јанеза Ау-
густ, Ковач Мартина Мартин, Коншр Штефана Милена, 
ЈЈашич Антена Алојз, Мајцен Ивана Франц, Матко 
^ротЦа Франц, Мола Антона Фран^, Мраз Франца А-
лрјз, Мргоге Јожета Јоже, Медија Антона Виктор, 
Мервич Антона Франц, Нагро Леонардо Јоже, Неглав 
Матије Виктор, Наглав Матије Оскар, Наглич Антона 
Антон, Најдекич Матевжа Франц, Новак Ивана Габри-
јела, Новак Јанеза Карел, Огоревц Михе Миха, Об-
веза Франца Павел; 

вој. обвезници: Оцепек Стефана Иван, Оцепек Сте-
фана Виктор, Осолиик Антона Иван, Окорн Јакоба 
Вилко, Останек Матија Карел, Острожник Игњаца Фе-
ликс, Павлич Блажа Рудолф, Пиноза Мартина Карел, 
Петен Франца Франц, Першина Игњаца Игнац, Пер-
шуна Игњаца Виктор, Перко Јернеја Лудвик, Просени 
Петра Антон, Крашникар Ивана Фердинанд, Потисек 
Франца Франц, Пустишек Михаела Милош, Перме Ива-
,н^ Иван, Персоглио Иглица Ото, Петрич Леополда 
Леополд, Регине Франца Јулиј, Ремс Ивана Милан, 
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Ромел Јанеза Мирко, Ротар Франца Франц, Ротар Ива-
на Франц, Купник Ивана Иван, Роглич Ангеле Иван, 
Родич Антона Славко, Ренчов Роберта Албин, Ренчоа 
Јакова Франц, Ренко Франца Јоже, Ргшшак Јернеја 
Франц, Рацки Јожета Виктор, Рамсак Антона Михаел, 
Скендрович Хасана Рамо, Шобчич Виш.а Леополд, Соф-
ре Јожета Иван, Стенко Јожета Иван, Старич Јожефа 
Мартин, Сопот кик Франца Винце иц, Смркољ Алојза 
Станислав, Слапар Јожета Јоже ; 

вој. обвезници: Скриљар Франца Мартин, Сивка 
Јулијане Франц,' Шере Фердинанда Виктор, Шулицој 
Ивана Иван. Штепец Фердинанда Фердинанд, Шкринар 
Алојза Јоже, Шмит Франца Рајко, Шмитхофер Авгу-
ста Станко, Шименц Франца Франц, Сивец Ивана А-
лојз, Шкрабар Николаја Карл, Шиковец Антуна Ру-
долф, Томаж Винценца Франц, Томажич Матија Ма-
тија, Томажич Франца Олга, Тополовшек Јура ја Ја-
коб, Томше Антона Антон, Трдин Јанеза Рудолф, У-
мек Франца Франц, Возељ Франца Ладо, Возељ Јанеза 
Штефан, Врачун Франца Биљем, Вран Ивана Иван, 
Вртачник Ивана Јоже, Вонта Ивана Иван, Возе.љ Фран-
ца Франц, Возељ Ичана Јанез, Видопивец Франца Е-
мил, Водишек Антона Маријан, Возељ Ивана Леополд, 
Врачник Јожета Мирко, Возељ Валентина Јернеј, Зи-
дар Антона Франц, Завршник Ивана Мирке, Жупанчић 
Франца Франц, Жанич Франца Франц, Жорчич Јожета 
Франц, Звонар Антона Михаел, Жупанчић Петра Павел, 
Заплатар Мартина Станко. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 

пој. обвезници: Алауф Јожета Рудолф, Боракини 
Петра Венцел, Баш Мирила Чирил, Блатик Андреја И-
ван, Бучељ Михаела Матија, Дорник Франца Игнац, 
Дрновшек Филипа Филип, Дрновшек Алојза Алојз, Ер-
жен Јожефа Александер, Херетна Игнаца Виктор, Јер-
ман Ивана Виктор, Капор Јожета Франц, Каше Мар-
тина Јоже, Кожар Јакоба Франц, Кобаз Ф.ранца Иван, 
Косир Штефана Милена, Колаза Антона Франц, Кали-
нгник Рудолфа Рудолф, Кајтна Матија Иван, Кајтна Ма-
тија Јоже, Кајтна Гашперна Франц, Кајба Блажа 
Франц, Мачек Томажа Мирко, Мацони Антона Антон, 
Махневич Ивана Иван, Најцен Марије Иван, Межнар 
Антона Рико, Межнар Антона Франц, Марвец Антона 
Јоже, Мекше Ивана Албин, Мејаш Франца Франц, 
Мехле Алојза Алојз, Медвешек Јакова Томаж, Медве-
шек Јернеја Леополд, Медвешек Ивана Иван, Медија 
Антона Станко, Медија Алојза Миха, Медија Антона 
Франц; 

ној. обвезници: Мастнак Франца Леополд, Матко 
Фердинанда Станислав, Матко Јожета Иван, Матко Ја-
коба Франц, Настнак Антона Иван, Медвед Јожета Лео-
полд, Медвед Јожета Јоже, Медвед Матевжа Иван, 
Медвед Јожета Франц, Медвед Антона Алојз, Медвед 
Антона Албин, Најдич" Лудвика Албип, Мајцен Доми-
ника Рудолф, Мајцен Франца Мирко, Најдич Ивана Пе-
тар, Макек Андреја Андреј, Мали Хелене Антон, Марс 
Мартина Мартин, Марс Јанеза Јанез, Мартинчич Иг-
мана Иван, Мартинчич Алојза Фердинанд, Млакар Ја-
неза Матија, Млинар Франца Иван. Млинар Франца 
Руди, Млинар Карла Јанез, Млинар Франца Франц, 
Мочник Франца Франц, Мошкон Франца Мартин, Мо-
лан Ивана Ернест, Мрзељ Марија Адолф, Мрежар Ан-
тена Јоже, Мрежар Антона Алојз, Моле Антона Франц, 
Мрак Антона Станислав, Мрак Штефана Иван, Мусар 
Антона Јоже, Новак Ивана Габријел, Најденич Матев-
ж а Матевж, Новак Албина Албин, Нолимал Михаела 
Виктор, Новоселич Јожета Мартин; 

ној. обвезници: Новак Симона Антон, Новак Ан-
дреја Рудолф, Новак Антона Јоже, Новак Симона Јо -
же, Новак Јожета Драго, Напред Јожета Јакоб, Нарад 
Рпка Иван, Напред Рудолфа Рудолф, Огоревц Миха 
Миха, Оцвирк Франца Славко, Обреза Ивана Иван, Об-
реза Франца Алојз, Обрез Михаела Франц, Оце пек 
Матевжа Ладислав, Оцепек Ивана Иван, Оцепек Јо-
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жета Јоже, Оцепек Ивана Иван, Оцепек Франца Иван, 
Оцег.ек Ивана Франц, Оцепек Јоже Франц, Оцепек 
Ивана Ал бин, Облак Франца Ото, Облак Антона Алојз, 
Обрмајер Ернеста Адолф, Окорн Франца Јоже, Окорн 
Франца Франц, Останак Алојза Алојз, Омарне Антона 
Алојз, Осредкар Валентина Алојз, Орац Антона Иван, 
Опресиик Јакоба Лудвик, Оплотник Марије Јакоб, О-
мерза Франца Иван, Острожник Игнаца Иван, Першина 
Игнаца Игнац, Пиноза Мартина Карл, Перко Јернеја 
Лудвик, Петан Франца Франц, Пертинач Ивана- Иван; 

вој. обвезници: Петан Франца Франц, Пернишек 
Антона Јожеф, Павлин Доминика Доминик, Павелшек 
Штемана Штефан, Паушпар Виктора Виктор, Пеклар 
Јакова Алојз, Печник Алојза Силжен, Пепељљак Ан-
дреја Оскар, Пери Мартина Алојз, Петшак Матије 
Франц, Петерлин Рудолфа Алберт, Истек Франца Франц, 
Пвтавер Франца Јоже, Пинтер Алојза Иван, Пинтар 
Јанеза Франц, Пикш Јожета Јеже, Првиншек Андреја 
Станислав, Просенц Јоже Иван, Просени Јожета Вече-
слав, Пушник Михаела Иван, Пушник Јожета Иван, 
П у т н и к Матија Владо, Пушт Ивана Роберт, Празазник 
Ивана Ладислав, Прашникар Франца Томаж, Премк 
Ивана Матевж, Предикака Филипа Антон, Поспгх Ја-
коба Јакоб, Порле Јанеза Јоже, Поплаш Винкота Фор-
тунат, Потокар Ивана Алојз, Потока^ Павла Фердинанд, 
Потушгк Алојза Алојз, Пустишек Миха Станко, Пуцељ 
Карла Антон, Пачник Алојза Виктор, Паљчич Франца 
Нинко, Палчич Франца Иван, Пајк Карла Франц, Пом-
пе Антона Звонко; 

вој. обвезници: Павшек Франца Изан, Павлич Ива-
на Лудвик, Павлович Мартина Иван, Наглим Ивана 
Иван, Пикељ Фредерика Франц, Пикл Фредерика Јер-
неј, Никл Јанеза Албин, Пирц Симона Јоже, Плахутник 
Јожета Франц, Плахута Франца Антон, Пизмохт Јо^ 
жета Франц, Пишек Михе Јоже, Пистотник Франца 
Јоже, Планко Франца Јожеф, Планини Јожета Игнац, 
Планини Франца Фердинанд, Плескович Ивана Влади-
мир, Плевник Михаела Миха, Побољшај Матија Виктор, 
Побољша) Јакоба Ладислав, Погоршан Адолфа Антон, 
Подјед Андреја Роберт, Поглајен Ивана Иван, Погач 
Ивана Ото, Подребершек Јожета Јоже, Подкоритник 
Марије Франц, Подлогар Ивана Иван, Подлесник Фран-
ца Виктор, Подлогар Франца Франц, Подлесник Фран-
ца Франц, Полшак Ивана Франц, Першич Франца Алојз, 
Перше Франца Франц, Петрини Франца Јоже, Потока^ 
Ивана Иван, Повше Јо жега Мирко, Повше Јакоба Иван, 
Пожун Франца Карел, Позлеп Алојза Антон, Позним 
Лудвика Франц; 

БОЈ. савезници: Повшнар Викторија Иван, Прасни-
кар Јакоба Иван, Прашникар Терезија Иван, Прашника^ 
Игнаца Игнац, Поли Аугуста Винценц, Полц Марије Јо-
же, Покори Франца Алојз, Полутник Ивана Јоже, Рен-
т е , Франца Јулиј , Ремз Ивана Милан, Рупар Франца 
Франц, Рацман Антона Антон, Рамшак Јакоба Ернест, 
Рамшак Ивана Иван, Рамшак Јакоба Виктор, Ранчнгајј 
Марије Драго, Распотник Бернарда Антон, Раепотник 
Ивана Франц, Распотник Петра Петар; Ровникар Јо-
жета Карел, Ровшник Антона Виктор,. Розина Јанеза 
Антон, Розина Ивана Иван, Равникар Игиаца Леополд, 
Роглич Ивана Алојз, Реповж Мартина Франц, Ресник 
Франца Франц, Режун Франца Јоже, Распотник Матев-
ж а Штефан, Ремс ЕрнеЈа Станко, Рав ни кар Јанеза Лео-
полд, Розина Ивана Леополд, Розман Јанеза Франц,/ 
Ручман Карла Макс, Ругељ Августа Биљем, Роглич 
Франца Франц, Роглич Леополда Иван, Скендрович Ха^ 
сана Рамо, Совчич Винка Леополд, Савре Јожета Иван^ 
Стрехар Ивана Јерне ј ; 

ВОЈ4 обвезници: Стргаршек Карла Бранислав, СТЈЈ-
гаршек Иги аца Јанез, Стрнишн^к У,рха Валенти-н, С ^ 
ша Јожета Јоже, Шушник Мартина Антон, Стариха Јс^ 
жета Јоже, Ставец Фердинанда Фердинанд, Стемберге^ 
Антона Антон, Сотеншек Ивана Рудолф, Сотеншек Ја^ 
коба Станок, Сотлар Јожета Јоже, Сотлар Јожетаг 
Франц, Сотлар Рока Карел, Споленак Франца Јожа^ 
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Сраоочак Франца Иван, Сопот ник Јожета Јоже, Со-
нотник Јоже га Карел, Слатнар Франца Франц, Слокан 
Маркета Франц, Слуга Мартина Мартин, Смагур Јо-
жета Франц, Смодич Михаела Франц, Смодић Јожета 
Франц, Смодич Франца Франц, Смрекар Антона Антон, 
Смрекар Антона Јоже, Скубич Ивана Леополд, Скобе 
Блажа Антон, Скобе Блажа Иван, Скочи,р Ивана Иван, 
Скринар Јожета Иван, Саје Франца Алојз, Сајевич 
Тобија Иван, Сајевич Тобија Славко, Скочир Андреја 
Карл, Саломон Јанеза Карл, Секула Антона Станислав, 
Селак Франца Иван, Сенчар Франца Франц, Срнец Ва-
лентина Роман, Север Антона Биљем, Шафнер Јожета 
Јоже; 

вој. обвезници: Шанц Јурија Јурах, Шарловах Ма-
рије Леополд, Шентјурц Михаела Јоже, Шентјурц 
Франца Славко, Шмон Јакоба Албин, Шоба Ивана 
Франц, Шонта Матевжа Матевж, Шостер Франца Иван, 
Шпајзер Антона Франц, Шпец Феликса Феликс, Шпег-
лич Антона Антон, Штајнер Матевжа Матевж, Штан-
цер Јанеза Михаел, Шкринар Алојза Алојз, Шкрбец 
Матије Матија, Шкрбец Антона Иван, Шкрјанц Фран-
ца Франц, Шмид Франца Антон, Шмид Михаила Миха, 
Штрумељ Јожета Танко, Штерн Јернеја Виктор, Шгерн 
Роберта Едвард, Штигељ Флоријана Рудолф, Штаркељ 
Фортуната Јоже, Штрбуцељ Доминика Мариј, Шум 
Франца Франц, Шулигој Ивана Станко, Штрумељ А-
лојза Алојз, Штрајхар Јурија Франц, Швига Викторија 
Виктор, Шваган Јанеза Стане, Штрумељ Алојза Франц, 
Шкоф Ивана Антон, Шкрабар Ивана Иван, Шкарје 
Валентина Валентин, Шкрабар Петра Иван, Шиковец 
Антона Аугуст, Шинковец Франца. Антон, Сешко Мар-
кета Јоже, Шеверкар Ивана Алојз, Шиковец Антона 
Антон; 

вој. обвезници: Шиковец Антона Антон, Шиковец 
Франца Франц, Трост Јанеза Алојз, Тротовшек Фран-
ца Килијан, Томанић Франца Олга, Томажнћ Јанеза 
Павле, Томшич Грегорја Конрад, Том ши ч Грагорја 
Емил, Томшич Г,регорја Едвард, Томажин Мартина Ста-
нислав, Тратник Аугуста Лудвик, Тратар Карла Славко, 
Тробиш Алојза Алојз, Тренутак Јанеза Франц, Требу-
шак Франца Франц, Урбанија Јанеза Иван, Урбанчднч 
Мартина Антон, Урана Ивана Албин, Уранич Ивана 
Лудвик, Уран Ивана Еди, Умек Јожефа Томаж, Умек 
Франца Силво, Умек Алојза Јоже, Умек Јожета Иван, 
Умек Франца Франц, Урлих Аугуста Аугуст, Удовнч 
Франца Јоже, Учакер Мартина Јоже, Урбаинја Фран-
ца Алојз, Возељ Валентина Јернеј, Борина Јакова Луд-
вик, Вртачник Јожета Мирко, Вирант Антона Антон, 
ЗВипотник Виктора Бранко, Видмар Јожета Франц, Вид-
мајер Михаела Франц, Видич Мартина Мартин, Видит 
Ивана Јоже, Видергар Јожета Јоже, Ветерник Томажа 
Леополд, Вербич Михаела Јанез, Вебер Ф,ранца Франц, 
Вастич Таш перја Едвард, Валенчак Франца Ото, Вајдич 
Фојета И м н ; 

вој. обвезници: Вајдец Ивана Алвин, Видергар Јо-
жета Франц, Вајдец Ивана Иван, Визовишек Франца 
Франц, Воденичар Мартина Франц, Водишек Јоже Ан-
тон, Возељ Јожета Јоже, Водопивец Франца Јоже, 
Волај Николаја Албин, Вончина Јанеза Јоже, Водише-
кар Павла Франц, Вукович Антона Алојз, Звонар Ан-
тона Михаел, Заплатар Мартина Станко, За јц Антона 
Едвард, Зуперл Ивана Иван, Зупанчич Антона Биљем, 

-Зупанчич Франца Отмар, Зупанчич Ивана Милан, Зу-
Јтаичич Андреја Јоже, Зупа-нчич Фраичишка Јоже, Зу-
панчич Јожета Хинко, Залетал Ивана Иван, Закушек 
Михаела Станко, Завршник Макса Николај, Зупанчич 
Албина Аугуст, Зупанчич Петра Павел, Зупанчич Анто-
на Антон, Зупанц Јакоба Михаел, Жупани, Ивана Иван, 
Жупани Матевжа Франц, Жупан Валентина Рудолф, 
Жупан Франца Ловро, Жупан Јожета Иван, Жупан 
Леополда Франц, Жупан Мартина Јоже, Жупан Алојза 

Иван, Жупан Јанеза Карел, Жупан Франца Карел, Жу-
пан Антона Франц, Жупан Франца Франц, Зорко Фер-
динанда Фердинанд, Зо,рец Јернеја Иван. 

.Бр. 100 
6 јуна 1949 годчне 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

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

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст у савесном вршењу, 

своје дужности одликује 
МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: , 

војник Мурић Селима Азем. 
Бр. 145 

29 јуна 1949 године 
Београд 

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

"из СЛУЖБЕНИХ листова 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадим лист Народне Републике Словеније" у 

броју 34 од 29 октобра 1949 године објављује : 
Одлуку о потврда уредаба које је издала Влада 

Народне Републике Словеније на основу Закона о 
овлашћењу Влади Народне Републике Словеније за 
доношење уредаба на подручју народне привреде; 

Уредбу о праву учитеља основних и седмог оди-
шњих школа на бе-сплатни стаж и огрев; 

Уредбу о гробљима; 
Решење о одређивању дана из-бора народних од-

борника на подручју Народног одбора Љубљанске 
области; 

Решење о одређи,вању дана избора народних од-
борника на подручју Народног одбора Мариборске 
области; 

Ремење о одређивању дана избора народних од-
борника на подручју Народног одбора Горичке об-
ласти. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

748. Правилник о организацији, саставу и раду 
комисија за радне норме -у ресору Мини-
старства железница ФНРЈ 1317 

749. Наредба о мељави житарица 1318 
750. Решење о награђиван^ руководилаца, слу-

жбеника и намештеним тровинских преду-
зећа и задруга која врше продају на мало 
производа локалне производње еа слободну 
продају — 1319 

751. Решење о начину снабдевања учитеља и 
наставника основних и седмогодишњнх 
школа у селима — — — — — — — — 1320 

752. Решење о допуни Решења о продаји кожа 
од ситне стоке по везаним ценама изнад 
одређеног највећег износа — — — — — 1321 

Исправка Уредбе о откупу житарица у економ-
ској 1950/51 години 1321 

Исправка Уредбе о обавезном откупу стоке и 
свиња у 1950 години 1321 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова ул. бр. 20. 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајне Јевросиме бр. 29. — 

Штампа Југословенског штампарско; предузећа, Београд 


