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103. 

На основу чл. 17 Основне уредбе о .преносу д-е-
лова осн-овних средстава државних (привредних пре-
дузећа, у сагласно-сти са Претседнишм Привредног 
савета! Владе ФНРЈ, пропису јам 

П Р А В И Л Н И К 

О РАСХОДОВАЊУ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА 

Опште одредбе 

Члан 1 
Под расходов-ануем друмских моторних во-зила ра-

зуме се дефин,итивно стављање возила ва-н употреба 
као саобраћајних средстав-а! шо прописима овог пра-
вилника. 

Члан 2 
Р-а-сходовање друмског моторног возил-а може би-

ги (радана " МСОЈ-ПСДНЈ̂  ^ 4 
-Редовно ра ех-о до-н?:, ће ,е када возчл-о издржа свој 

прописани или одређени миним-ални рок употребе 
(трајања) и постане неугсопгсребЈниво ка-о- саобраћајне 
сред-ство. 

Ванредно је свако ра-сходовање коЈе настас пре 
пр-описаног или одређен-ог мини-малног рока употребе 
возила, било да је настало као последица оштећења 
уопште или уде са, би-ло как) п-оследица заст-.-релоети 
или нееконоћл цвасти уп-отребе возила. 

Раеходовануе из наведен.их узрока допушт-ено је 
само амо је огоште техничко станке возила такво, да 
цена његове опра-вке прелази најмањи одређени пр-о-
ц-енат вредности невоља возила исте марке и тина, не 
рачунајући у вредност возила! вредност гума. 

Проценат -вредности из претходног става одре-
диће се упутств ом. 

Члан 3 
Решење о расходовању возил-а, на о-снову под-

нетог кошсиског извештена-, доноси по-вереник за 
локалим саобраћај извршног одбора среског (гра-д-
ско-г) народног одбора односно повереник за кому-
налне п-ослове (где нема повереника- за- локални сао-
браћај) у даљем тексту: пов-ереник за локални сао-
браћај надлежан према месту у к-оме је возило ре-
гистровано. 

Члан 4 
Пр-еглед пазили предложених за расходов-ање 

врши' комисија за расходсв^ње, коју оваке године 
одрешује повереник за локални саобраћај. 

Комисија- за расходовање састоји се од 3 члагаа^ 
и то: једног горетставиииа! п-ов ер ени тиња за" локални 
саобраћај, једног машинског инжењера или техни-
чара и једног ау том ехгнич ар-а!. 

Пов-ереник за локални саобр,аћај дуж И ЈС име-
новати чланове комисије и о томе известиш мини-
старство локалног саобраћаја неродне републике у 
року од 30 дана- од дама! сбјавллдаања ов-ог -правил-
ника. 

У срез оа има у који-ма се, због недостатка струч-
њака (машинских инжењера или техничара!) иа би 
м-о-гла' обр.азовати комисија, преглед ио зи-да обављаће 
комисија најближег среза са подручја исте в"родне 
републике. 

Предлог за расходовање 

Члан 5 
Предлог за р,асходов^ње возила- могу поднети-: 
1) корисник возила; 
2) сао-браћајна милиција; 
3) радионица за- оправку возили, када јој је во-

зила упућено да оправку. Ј 

Члан 6 
Предлог за! расход овање возила подн!0!си се оис-

мено поверенику за1 локални саобраћај и треба да са-
држи следеће податке: марку возила, регистарски 
број, место у каме је исаило регистровано, број мо^ 
тера, број шасије, носивост, број колске, књиге, ка-о и 
разлог због ко.ст се п-редлаже расходовање 

Чл-ан 7 
Повереник за локални саобраћај, ук-оли-ко не од-

лучи друкчије, доставиће примљени предлог, ради 
прегледа возила и Д'вањ-а- мишљења!, надлежној ко-
мисији за расходовање. 

Комисија за расходовање и њен рад 

Члан 8 
К-омисија за раеходо-вање врши преглед возила 

предлзокених за р^асходовчње, по- правилу, два -пута 
годишње, и то почетком првог и другог полугођа, 
а у месту у неме се иначе оба-вл^а редо-ван технички 
пр-еглед и регистрација возила. 

Према указаној -потреби, повереник за локални 
сао-браћај може одредили да се преглед возил,а! извр-
ши и у које друго време -или месту. У ово-м случају 
комисија је дужи0 преглед возила извршит,и у року 
од 'осам дама1 од пријема ил-она за преглед 
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Члан 9 
Комисија је дужна нарочито: 
1) да утв.рди идентитет вози л.а (помоћ-у колске 

књиге, региспдрског броја или- на други начин); 
2) да утврди, по могућству, колико је возило 

прешло километара и да на основу норми предвиђе-
но-г р.ека трајан-а возила изради то у процентима; 

3) да преглед? и утврда техничка ст поједи-
них склопова; 

4) да одроди тро центу ал ну вредност главних 
склопова и не основу тих ЕГ: е да-о СРИ озн.ачи укупну 
проценту.;лиу вредност всеегла, помоћу таблице ре-
лативних вредности група или делова возила; 

5) да-, свлачи цену оправки које би требало извр-
шиш на возилу да би се ,исто довело у исп ра.ви - ста-
ње, ет ДЗ' према томе одреди прс-це-нтуални износ оп-
равки у смислу чл. 2 овог правилнике-; и 

6) да на осно.ву извршен .г (прегледа (налаза) 
поднесе поверенику з? локални- саобраћај обрг-зл-О-
ЈК ене, мишљење о потреби р-схсдовења вадила. 

Члан 10 
Код аутобуса и слециЈглних возила., КО,МИСИЈА ће 

одв-ојено као посебну целину пр оце њива ти шас ију 
а одЕ.ојено кар.осерију аутобуса са њено.м опремом 
односно, уређај код оп-еци јалних в-озил-а.. 

Приколице се процењују као једна целива. 

Члан 11 
У зависник, КОЈИ ВОД-И комисија, уносе се одмах 

приликом преглед- возила н а ж е и мишљење ко-ми-
сије, као и евентуално одвојено мишљење чланова 
мс .миси ј-е. 

Записник п-отписују сви чланов-и комисије. 

Решење о расходовању 

Члан 12 
Повереник за ло.кални саобраћа.ј дужан је да. р-е-

шење -о р^сходеврњу донесе у року од 15 дана. оддпри-
јема записника и да- га оа. преписом записника (чл. 
11) од-мах достави минист-арст.ву локалног саобраћа-,ја: 
народне републике. 

Ук-олико министар лс к,'л ног саобраћај,а- у ро-ку од 
осам дана не укине или, преиначи решење о р.:схо-
доиању, повереник ће га одмах доставити корисни.ку 
возила. 

Члан 13 
Решење КЈ расходовењу треба дз- садржи: име ко-

рисни-ка во-зила:, марку возил,а, регистарски број, ме-
сто у ко,ме је возило регистровано, број мотор-а, број 
шасије, НОСИВ-Сст, број колске књиге, књижену вред-
ност возила, евентуално одобрење кориснику возила 
д-в- извесна делове расходов-лн-ог возила мшже задр-
жати за с-воје потребе от образложен^ расходовања 
у коме треба нарочито навести дда ли је раеходова-
ње редовно или ванредно (чл. 2). 

Искоришћавање делова расходованог возила 

Члан 14 
К-орисни-к возила дужа,н ј-е, у року од ос ади дана 

од приј-ем^ решења о расходовању, расх-одовано во-
зил-о одао спо његове делов-е предати овла-шћено,м 
државном предузећу за. трговину моторним возилима 
и о уто -ма тери"ј ал ом по цени кога ће се комисиони 
одредити прил-и-ко.м преда.ј-е. 

.Повереник за локални с-а-обраћај мож,е ко-ри-снику 
расхадов-анот в-с витла дозволити да дел сиве расходо-
вемот возила, према потреби, задрж-и за олрггаку и 
одржавање других св-ој.и-х возила. 

Члан 15 
Износ добијен од прода-је расходов.:ног возила, 

п-о одбитку трошкова који су настали услед расхо-
довања (демонтирање, класификација- материја-ла и 
др.), ^платиће се у корист Опште др ж зв но.г ам-гртиза1-
цсгоног ф он да-. 

Прекршаји 

Чл,ан 16 
Уколико- радња не преставља кр.и-вично дело, 

казниће се новч^ко-м казн-ом до 10.000.— дин-ара: 
1) кер ис ник в-о-зила одн-осно одговорни службе-

ник: 
А.) КОЈИ расходује ил-и ом-е-г,у ћи расходе в-ање во-

зила без решења о рзсходовању доне-сеног од над-
лежног органа; 

б) који делове р.асход- ваног вшшга. употреби 
противно чл. 14 О.ВО-Г правил-ника. 

2) чл,а-н комисије за' раскодо-вање в1 вила, који при 
прегледу и давању мишљења о потреби- р а ех-о д-о в'а1-
ња возил,а по-ступи несавесно и-ли нем грко. 

Ади и ни с трати ви о -к-азнени поступак воде и казне 
изричу извршни одбори- среских (градских) нар.од-
них одбора- по прописим-а Осн-овног закона о прекр-
шајни^. 

Остале одредбе 

Члан 17 
Министар локалног саобр. а-Јкаја народне реп уве-

лике, на оснч ву достављеног решења, о расх-о-дова-њу, 
наредиће брисање расх-пд-ов.:иаг во-зил,а- одн-осно при-
колице и моторцикл!- из књиге евиденциј.е возила 
(матичне књиге возила). 

Члан 18 
Расходе в-ење и искорелићав-ање делова р.асходом 

ван-и-х приколица1, као и м-отор цикала вр-ши се у свему 
по -прописима ^овог правилника. 

Прописи ово-г правилника сходно ће се .примењи-
в-ат,и и н-а- расходовање возил.а к-оја се налазе на упо-
треби код задружних надлештава и установа, задру-
жних и друштв-ених орга-низација. 

Члан 19 
Пропис-и ово! правилника- неће се примењивати 

у .погледу расх-сдов^ња возила. која се налшве н.а 
употр-еби- у ресору Министарства народне одбране. 

Исто тако ти се пропи-си н-еће примењивати код 
расходовањ.а' гума и алата. 

Чла.н 20 
Ступањем на снагу авет правилника престају да 

ва-же прописи Наредбе о ра сх одевању м-оторних во-
зила- („Службени лист ФНРЈ" бр. 64/46). 

ЧЛЈГИ 21 
Овај пра.вилник ступа: на снагу дано-м објављи-

в а н ^ у „Службен,ом листу Федеративне Народне Ре-
публике Југосљгветје". 

Бр, 6762 
18 ј:н-у.-(оа 1949 подине 

Бес.прад 
Мин истер саобраћала!, 

Божидар Масларић, с. р. 
Сагласан. 

Претседник Привредног савета 
Владе Ф,НРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 
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104. 
На оставу чл. 30 ст. 1 Уредбе о извршењу бу-

џета и тачке X Упутствима вођењу двојног књиговод-
с т а у-буџетским установама и надлештва м,31 ко-,ми по 
буџету или тромесечном плаву им "'ју предрачун 
'(„Сл-ужбени лист ФНРЈ" бр. 57/47), а на предлог 
Прет седница Комитета за заштиту народног здрав-
ља Вт где ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е . 

О ПРИМЕНИ УПУСТАВА ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНУ 
СРЕДСТАВА! ЗА ПРИМЕНУ КОНТНОГ ПЛАНА И 
ЗА ^ К О В А Њ Е , КОНТРОЛУ И ОБРАЧУНАВАЈУ 

ИМОВИНЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 

1) На здравствена установе ст.ицонарнсиг титра 
примењује се: 

у,путство на попис и процену средстав,а' здрав-
с т в е н у установа стационарног типа, број 3611; 

Упутство за1 пр-имену Контног -пагана' -за здравст-
вене установе стани сн гр ног тиша, број 3612; и 

Упутство о руков-ању, контроли и обрачуна,ању 
имовине здравствених установа стационгрног типа 
број 3613. 

2) На здравствену установе амоул си тно -поликл и-
ничког типа примењује се Упутство за попис ,и про-
цену, руковање и конт ролу и мошине, установа амбу-
лантно,-поликлинчког типа, бро ј 3614. 

3) Ова упутства биће објављена у посебно,м из-
дању „Службеног листа Федератиште На род--- Репу-
блике Југослви је" . 

VI бр. 3616 
31 јануара 1949 године 

Београд 
Министа,р финансира, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 
Мииистар-Оретседник Комитета 
за заштиту народно,г здравља 

Владе ФНРЈ, ^ 
др Павле Грегорић, с. р. 

105. 
На основу чувана 42 Закона о 'једнообршаном ра1-

чуноводству доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

0 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНОВНОГ РАСПО-
РЕДА КОНТА (КОНТНОГ ПЛАНА) ЗА КРЕДИТНА 

ПРЕДУЗЕЋА 

Основни распоред конта (кеш ши ПЛ-А) КОЈ,И је 
у примени код кредитних предузећ-а добија следећу 
ап ме,ну и допуну за- 1949 годину: 

у Класи 1: 

104 Депо таксених и пореских вредносни цл 

у Класи 2: 
214 Обрачун између република^ ки х државних ба-

ш к а за кредитирање земљорадничких задруга 
216 Обр т у н (између Народне банке ФНРЈ и Др-

ждане бан,ке за кредитирање земљорадничким 
задруг,а ^ 

216 Обрачун између Народне банке ФНРЈ и кому-
нели их бан ак а 

218 Обрачун из,м;,ђу Народне банке ФНРЈ и Др 
лс,честе извести ни сне бад-ке 

236 Откуп' нанетих вредносница 
237 Превремене исплете по буџету 
250 Еконсм т 
270 Пос,еди обрачуни са седиштима у републиц,и 
276 Посебни обрачуни са седиштима између реп уб-

лима!; 

у Класи 3: 
31 Послови са иностранСтвом 

310 Девизни текући рачуни 
ЗИ Клириншки текући рачуни 
315 Ност рк) покретени сир едитион 
316 Лоро покривени' акредитиви 
317 Покривене гаранције 
319 Аванси по непокривесшм акредитиви ма 
393 Дати ОБРИСИ за савезну, република неку иокра'-

јинску. обласну и ло-калну капиталну изградњу 

у Класи 5: 
58 Остали приходи 

580 Приходи од предатих Образаца 
581 Манит улети вин приходи 

59 До,пуна за покриће редовних расхода 
590 Допуна за покриће редов,них расхода 

у Класи 6: 
61 Послови са ииострачством 

610 Девизии теку^ и рачуни 
611 Клириншки текући рачуни 
615 Ностро покривени гкредитион 
616 Лоро покривени акредитиви 
617 Покривене гаранције 
619 Аванси по непскривеним аааредитивима 
656 Рачу,нске књижице 
657 Бонови за лигнит 
676 Део добити за финансирање инвестиција) 
677 Разна' средства предузећа за финансирање ин-

вестиција' 

у Класи 7: 
707 Израђене таксене и пореске вреда осип це 
714 Обавезе из међусобних односа државних ба-

пака за кредитирање земљорадничких задруга 
715 Обавезе из односа Народне банке ФНРЈ и др-

жавних банак.4 за кредитирање земљораднич-
ких задруга 

716 Обавезе из односа Наредне банке ФНРЈ и ко-
муналних банака' 

718 Обавезе из односа1 Народне банке ФНРЈ и 
Државне инвестиционе банке 

722 Обавезе за обустављене порезе 
750 Дотоци, е за попуњавање обртних средстава 
751 Дотације за покриће шаном предвиђеног гу-

битка 
77 Посебни интерни обрачун 

770 Посебног обрачуни оа! седиштима у републици 
776 Посебни обрачуни са седиштима између ре-

публика 

у Класи 9: 
921 Приходи од финансирања инвестиција' 
937 Неплаћене меане и пенали 

95 Распоред прихода и покриће расхода 
950 Пс вф иће планом предвиђених посебних и аам 

редних расхода 
951 Покриће непр еден ђе них посебних и ванредн.их 

расхода' 
955 Распоред планом предвиђених посебних и ван-

редних прихода! 
656 Распоред непредвиђене посебних и ванред-

них прихода' 
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1 јануара 1949 године престају да- важе она кента 
из Основног распореда, конта (конт,ног плана) за кре-
дитна предузећа, која оу у супротности оа овим ре-
ш,ењем. 

VI бр. 4112 
27 јануара 1949 подине 

Беогр,ад 
Министар финансија,, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

106. 

На основу чл. 23 Уредбе о и з р а ч у н а в а ^ пуне 
цене коштањ,а, о одређивању и расподели добити, 
а мор т из аци оном фонду, фонду руководства и цен-
тралном фонду пољопривредно-машинских станица, 
на предлог Министра пољопривреде ФНРЈ, а по прет-
ходно,м мишљењу Центр,алног одбора Савеза синди-
ката Југослав,ије, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОПШТЕМ РАЧУНСКОМ ФАКТОРУ ЗА ПОЉО-
ПРИВРЕДНО-МАШИНСКЕ СТАНИЦЕ 

1) О,пшти рачунски фактор, н,а ,основу кога ће се 
израчунава^ пост,отак доприноса из планске добити 
за фонд руководства пољопривредно-машинских ста-
ница, одређује се на 1 (један). 

2) Ово решење ступа на снагу дано,м објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије" а1 примењиваће се од 1 ја-
нуара 1949 године. 

Бр. 22477/48 
5 Јануара 1949 године 

Београд 
Претседник При,вредног савета Владе ФНРЈ. 

Борис Кидрич, с, р. 

Претседништво Влада ФНРЈ гео извршено,м срав-
њен^ са1 изворним текстом, установило је да се у, 
тексту Уредбе о расподели и прикривању филмова 
и оснивању биоекоиских предузећа, објављеном у 
„Службеном листу ФНРЈ" бр. 10 од 2 фебруара 1949 
додоше, поткрале ниже наведене грешке, те даје сле-
дећу 

И С П Р А В К У 

УРЕДБЕ О РАСПОДЕЛИ И ПРИКАЗИВАН^ ФИЛ-
МОВА и ОСНИВАЊУ БИОСКОПСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

У чл. 3 у ст. 2, 3 ред уме,сто речи „Приређив,ачке 
биоскопске претставе" треба! ставити ,,/приређив^че 
биоскопских ,претстава". ^ 

У чл. 5 у ст. 1. 5 ред треба брисати реч ,Јреету-
бличких". 

IV бр 655/49. — Из Претседништва, Владе ФНРЈ 
5 фебруара 1949 годи,не. 

Министарство финансиј,а ФНРЈ, по извршен,ом 
сравњењу са ,изворним текстом, установило је да се 
у тексту Наредбе о тарифи јединственог пореза на 
промет производа- локалне произаодње, објављеном 
у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 10 од 2 фебруара 
1949 године поткрале ниже нав,едене техничке гре-
шке те даје слдеећу 

И С П Р А В К У 

НАРЕДБЕ О ТАРИФИ ЈЕДИНСТВЕНОГ ПОРЕЗА 
НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА ЛОКАЛНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ 

1) На стр. 140, под рубриком „Пореска, стота.", 
!в0% односи се на тач. 8) — („. . . . . „чоколаде и 
чок,ола,дних про,извода"), а 35% од,носи се на тач. 9) 
„Кавешгх сурогата!". 

2) На. стр. 142, код 1ар. бр. 15 под 2) у другом 
стггау стоји: „Нак,нада примљена за резање односно 
прераду дрвета подлежи порезу по тбр. 15" а треба 
„ по тбр 17". % 

К бр. 48400. — Из Министарства1 финансија, 4 
фебруара 1949 године. 

107. 
На основу чл. 10 и чл. 14 Уредбе о здравственом 

надзору над животним на,мирницгм^, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ЗАБРАНИ ПРОИЗВОДЊЕ, УПОТРЕБЕ И ПРО-
МЕТА ПРАШКА ЗА ПЕЦИВО „АРОМА" 

1. — Забрањује се даља производња-, употреба и 
промет на територији Федеративне Народ,не Репу-
блике Ј у г о с л в и ј е прашка! за лешину „Арома", који' 
произв,оди Гр,адско ,предузеће за' прои,зводњу зачина 
„Арома" у Беотргду 

2. — Све постојеће количине овог пр,ашка у трго-
винама на вели,ко и мало по,влаче се из продаје од-
игох и уништавају. 

Бр. 88 
3 фебруара 1949 године 

Београд ^ 
Главни санитарн,и инспектор, 
ДР Грујица Жарковић, с, р, 

У К А З И 
На основу чл. 74 тач. 10 Устава ФНРЈ, а на пред-

лог Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије доноси 

У К А З 

О РАЗРЕШЕЊУ ШИЛОВИЋ СРЕЋКА ОД ДУЖНО-
СТИ АМБАСАДОРА ФНРЈ У МЕКСИКУ 

По указаној потреби разрешава се дужности 
амбасадора Феде,ративне Народне Републике Југо-
с л в и ј е Шишовић Срећко, г.мбаоадор ФНРЈ у Мек-
сику, 

Министар иностраних послова извршиће овај 
указ. 

У, бр 64 
21 јануара 1949 године 

Београ,д 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југославије 
Секретар, Претседник, 

Миле Перуничић, с, р, др Иван Рибар, с, р. 
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На основу чл. 74 тач. 10 Устава ФНРЈ, а на пред-
лог Владе ФНРЈ, Президијум Народне ску,пштине 
Федеративне Народне Републике Југославије доноси 

У К А З 

О ПОСТАВЉЕЊУ ДР ЧЕРНЕЈ ДАРКА ЗА 
АМБАСАДОРА ФНРЈ У МЕКСИКУ 

Поставља се за амбасадора Федеративне На-
родне Републике Југославије у Мексику др Чернеј 
Дарко, бивши амбасадор ФНРЈ у Пресу. 

Министар иностраних послова и,звршиће овај 
Јназ. 

У бр. 65 
21 јануара 1949 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југославије 
Секр,етар, Претседник, . 

Миле Перуничић, с. р, др Иван Рибар, с. р. 

Р Е Ш Е Н А 
За секрет,ара Секретаријат,а за специјалну из-

градњу у Привредном савету Владе ФНРЈ, у звању 
администратора, решењем Претседника Привредног 
савета Владе ФНРЈ пере. број 24/49, постављен је 
Филиповић Јаша, секретар Савезне планске ко,ми-
сије. 

З а секретара Секретариј,ата за животни стандард 
у Привредном са,вету Владе ФНРЈ, у звању еконо-
мист, решењем Претседника Привредног савета Вла-
де ФНРЈ пере. бр. 22/49 постављен је Мијатовић 
Милутин, в. д. секретара Секретариј,ата за животни 
стандард Привредног савета Владе ФНРЈ. 

З,а секретара Секретаријата за извоз у Привред-
ном савету Владе ФНРЈ, решењем Претседник При-
вредног савета Владе ФНРЈ пере. бр. 27/49, по,став-
љен је Мерковић Блажо, в. д. секретари Секретари-
јата за извоз При,вредног савета Владе ФНРЈ. 

За- секретара Секретаријата за трансп,орт у При-
вредном савету Владе ФНРЈ, у звању вишег тех-
ничара експ л затупи Је железница, решењем Прет-
с е д н и к Привредног савета Владе ФНРЈ пере. бр. 
25/49, постављен је Милић Владимир, в. д. секретара 
Секретаријата за транспорт V Привредном савету 
Владе ФНРЈ. 

За секретара Секретаријата за цене и тарифе у 
Привредном савету Владе ФНРЈ, у звању виши еко-
номист, решењем Претседника Привредног савета 
Владе ФНРЈ пере. бр. 23/49, постављен је Крстев 
Јован, в. д. секретара Секрет,аријата за цене и та-
рифе у Привредном савету Владе ФНРЈ. 

За начелника Персонално,г одељења Министар-
ства саобраћаја ФНРЈ, у звању персонални референт 
решењем Министра саобраћаја пере. бр. 6/49, постав-
ље,н је Грба Дане, начелник Персоналног одељења 
Управе за материјалне резерве при Претседништву 
Вла,де ФНРЈ. 

За начелника Одељења, за здравствено просве-
ћивање Комитета за заштиту народног здравља. Вл-а-
де ФНРЈ, у звању лекар сп едија лист, решењем Прет-
с е д н и к Комитета за заштиту народног здравља 
Владе ФНРЈ пере. број 4302/49, по,стављен је Пав-
асовић Анте, лекар сп еди ја листа Комитета. 

За директора Главне филијале Држав,не инве-
стиционе банке у Сарајеву, у звању виши финан-
сиски референт, решењем Министра финансија ФНРЈ 
пере. бр. 220/49, постављен је Врачевић Ратомир, за-
меник директора Главне филијале Државне инвести-
ционе банке у Сарајеву. 

За директора плана Главне дирекције радиоин-
дустрије, у звању и н д у с т р и ј и инжењер, решењем 
Претседника Комитета за радиодифузну службу 
Владе ФНРЈ пере. бр. 234/49, постављен је Рајковић 
Миодраг досадашњи и н д у с т р и ј и инжењер, 

За помоћника директора по ко,м ер ци ја ли им пита-
њима увози,о-извозног пред,узећа радиоматеријала и 
уређаја „Југорадио", у звању комерцијалне^ реше-
њем Претседник Комитета за радио,дифузну службу 
Владе ФНРЈ бр1. 236/49, постављен је Јерковић Воји-
слав. 

За главног инж,ењера фабрике „Никола Тесла!" 
— Лештане, у звању виши економист, решењем 
Пр ете ед ника Комитета за радиодифузну слукбу 
Владе ФНРЈ бр. 236/49, постављен је Улетвгћ Стојан, 
досадашњи комерцијална директор Главне дирек-
ције ра дио индустрије. 

За комерцијалног директора предузећа за радио-
индустрију „Никола Тесла", у звању комарци ј-ал ист, 
решењем Претседник Комитета за радиодифузну 
службу Владе ФНРЈ број 523/49, постављен је Жив-
ковић Чедомир, в д, комерца ј-алног директора. 

За директора фабрике „Никола Тесла" — Ле-
штане, решењем Претседник Комитета за радиоди-
фузку службу Владе ФНРЈ број 521/49, постављен је 
Симић Момчи,ло, помоћник директора Радио Бео-
града по оперативним сектору у звању уредника. 

За комерцијалне^- директора Завода за, геолошка 
ис,питивања, у зв^н,у финансијски референт- реше-
њем Министра рударства ФНРЈ пере. бр. 6882/48, 
п,остављен је Зорић Данило, комерцијални директор 
Генералне дирекције за угаљ Министа,рства рудар-
ства ФНРЈ 

За дирек тера предузећа Истарски боксити Ро-
вињ, решењем Министра рударст,ва ФНРЈ пере. бр. 
6821/48. постављен је Дерета Лука. бивши директор 
Бокситних рудника То,п уско. 

За главног инжењера у Руднику лигнита! — Кре-
ка,, у звању виши и н д у с т р и ј и инжењер, решењем 
Министра рударства ФНРЈ пере. бр. 6892/48, постав-
љен је Живковић Стјепан, виши и н д у с т р и ј и инже-
њер Генералне дирекције за угаљ Министарства ру-
дарства ФНРЈ. 

За ген,ерално,г инжењера' Генер,алне дирекције за 
угаљ за НР Словенију, у звању виши индустри ји 
инжењер, решењем Министра рударства ФНРЈ пере. 
бр. 7114/48, постављен је Слокан Карел, гла,вни ин-
жењер Централне рударске радионице у Трбовљу. 

З а г л а в н о г инжењера Рудника банера и топионице 
Бо,р, у звању и н д у с т р и ј и инжењер, решењем Ми-
нистра рударства ФНРЈ пере. бр. 6609/48, постављен 
Је Гајић Младен, и н д у с т р и ј и инжењер рудника! ба-
кра и топионице Бор, 

За директора предузећа Хромни рудници, Ло-
.јане — Куманово, решењем Министра рударства 
ФНРЈ пере. бр. 7022/48, постављен је Торбица Илија, 
досадашњи управник погона Лојане. 

За генерално,г директора Генералне дирекције 
за угаљ за НР Словенију, решењем Министра рудар-
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ства ФНРЈ пере. бр. 7137/48, постављен је Рибић 
Алојз, рударски радни,к. 

За гл^г.н-лг механика Рудника и топионица олова 
и цинка „Трепча", у звању виши индустри ји инже-
њер, решен ем Министра рударства ФНРЈ пере. бр. 
383/49, постављен је Ђуричић Петар, виши индустри-
ј и инжењер Рудника бакр,а и топионица Бор. 

Зз по-моћника дире-ктора Рудника угља Алекси-
на-ц, р-ешењем Министра рударства ФНРЈ пере. бр. 
446/49, постављен је Милосављевић Вукашин, рудар-
ски р етник. 

О А Л И К О В М 4 Л 
На основу члана 2 Зак-она о ордени-ма! и м-едз-

љама, а на предлог Врховног ком-анданта оружаних 
снаг-а ФНРЈ, Президијум Народне -скупштине Феде-
ративне Нар-одне Републике Југгславије 

р е ш и о је 
да се за показану храброст, умешност у ком-ан-

довању, осведочени рал на остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
за народ у току народноослободилзчке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
потпуковн-ик Лукић Кр-сте Милисав: 
мајори: Бојовић Матије Војин, Бранковић Дра-

гољуба Милун, Копривица Тод-ора Никола, Марпета 
Милана Душан. Ми-шчевић Ла-зара Драгољуб, Пав-
ловић Миладина Бранко, Стриковић Богдана Јово, 
Веселин-овић Жике Илија; 

капетани: Алимпић Раде Душан Анђелић Здрав-
ка Мил-адин, Аранђеловић Сатира До-брив-оје, Б а ј -
чевић Радована Живорад, Ба-ста Саве Милан, Бисић 
Момчила Мил-орад, Кочић Милосава Милутин, Љу-
биновић Душана Љубомир, Матић Вукадина Бошк-о, 
Милосављевић Милан-а Милић, Недић Мијата Мило-
ван, Поткоњак Петра Миле, Радоман Блаже Ђоко, 
Секуловић Ђукана Вујица, Стојановић В-ојислава 
Драгомир, Златић Ђорђа Миодраг и Зотовић Крсте 
Бранко; 

поручници: Ирић Драгосл-ава Живојин, Гаговић 
Мијушка Радив-оје, Тешовић Војина Гавро, Иванко-
вић Ангелине Милентије. Мишкови-ћ Мојсила Никола 
и Нијази Расима Спахија; 

заставници: Пећанац Илије Илија, Пећанац Симе 
Илија и Бајић Ћеле Милош. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
потпуковчици: Грујић Павла Душан и Мандић 

Радисава Раденк-о; 
мајори: Кур-оани Шаћири Назми, Опачић Глише 

Стево, Пејановић Милутина Милован, Савић Мили-
воја Животије, Топаловић Бор-е Чедомир и Васовић 
Раденка Драгољуб; 

капетани: Алишлфић Јусуфа Ибрахим, Бабић 
Обрада Милорад, Батиницз Раде Вукашин, Бисић 
Мо-мчила Милорад, Грудић Михајла Драго, Грујић 
Лазара Радивој, Јеловац Стојана Мићо, Кнежевић 
Митра Душан, Љубиновић Душана Љубомир, Несто-
ровић Рајка Живомир, Обрадовић Илије Драго, По-
повић Илије Видак, Поткоњак Петра Миле, Радо-
ман Блаже Ђоко, Сарић Новице Предраг, Шотра 
Ђорђа Љубомир, Трешњић Јована Милан, Вуњак 
Илије Ђорђе; 

поручници: Ћурчија Стевана Душан, Ђокић Ми-
ладина Јован, Ефендија Реџепа Муса, Ерић Драго-
слава Жив-о-јин, Глоговац Лазара Васо, Хоџа. Нерифа 
Енвер, Иванковић Ангелина Милентије, Јовановић 
Томаша Милан, Кајтази Шабана Шабан, Крстић 
Антонија Крсто, Лазић Ник-оле Иван, Ле вк ов Јована 
Милорад, Љум-овић Томе Милован, Малић Кара Ме-

хмет, Митровић Ристе Живко, Нијази Расима Спа-
хија, Обрадовић Илије Милан, Полић Николе Дане, 

, Поповић Крсте Владимир, Радановић Илије Душан, 
Рула Петра Милан, Смиљанић Танасија Јов-о, Ста-н-
ковић Ђуре Вујо, Стип-ан-овић Лазе Никола, .Тома-
шевић Милоша Славко, Васовић Петра Мита и Ву-
канић Рудолфа Радош; 

потиоручници: Борковић Николе Ђуро, Драгић 
Николе Илија, Кнежевић Миће Илија, Лукић Ла-
зара Ђорђе, Лубурић Вукашина Србислав, Мет,ахуса 
Вету ша Ћазим, Ситарић М-аријана Звонко и Вуло-
вић Сретка Милисав; 

заставници: Бојанић Стојана Пајо, Грбић Ђуре 
Раде, Марк-овић Ивана Гавро, Пећанац Илије Илија-, 
Петковић Данила Милан и Рогановић Томе Ж^рко-; 

Ву ̂ салевић Николе Мил-о-, Черевицки Глигорија 
Јован, Дивац-Булотовић Михај.ла Косара, Јерковић 
Бошка Слободан, Јовановић Вељка Радован, Кр-аеад.а 
Антон-а Злат--, Момчиловић Николе Анка, Петровић-
Вулетић Или-је Невенка^ Радуловић Левара Миланко 
и Св-етина Божоте Божо. 

ОРДЕНЕ СИМ (ПАРТИЗАНОМ! ЗВЕЗДЕ Ш РЕДА: 
мајор Чизмић Петрад Александар; 
кгневни: Јов-овић Јована Слободан, Миликић 

Милутина Вуко- и Поповић Лазара- Радован; 
псручкчик Попови-ћ Лазара Ратко. 

ОРДЕНОМ ЗА Х-РАБРОСТ: 
мајори: Бранковић Драгољуба- Милун, Милачић 

Никола Милован и Орлић Ст ев, гена Илија; 
капетан Станковић Александра МИОДРАГ; 
поручници: Блажевић Анте Милан, Чукић Јована 

Петар, Ђурђевић Ђоке Никола, Ђурић Драг-ише Ми-
одраг, Јовановић Томаша Милан, Марић Спасе Осто-
ја, Миљковић До-бривоја Милош, Митровић Ристе 
Живко, Нијази Расима Опакија, Пол-ић Николе Дане, 
Том-овић Николе Васо, Васовић Петра Мито и Миљ-
ковић Анте Иран; 

потпоручници: Бања-ц Милана Сл-авко, Цакић 
Николе Велимир, Цветковић Љубомира: Веселин, Не-
дељковић Саве Станоје, Павковић Аксентија Божи-
дар, Поповић Жив ма- Ратомир, Радевић Радисава 
Свето, Ри-биц,а! Луке Милан, Ристић Драгомира Љу-
бисав, Стефановић Војислава Ненад, Столић Илије 
Сло-бодан, Трипковић Вукоја Милинко и Ву ка дабо-
вић Николе Ђуро; 

заставн-ици: Дамјановић Дане Драган, Емини! 
Зи-ја Џа-в-ид, Фурлан Маври ција Беранска, Пећанац 
Симе Илија, Шеш-еринац Луке Катица, Шимић Ни-
коле Стојан, Шкулић Мате Шиме, Вељк-овић Мило-
вана Милан и Вујошевић Николе Мило; 

Бајић Ћеле Милош, Див1"1ц-Булатовић Михајла 
Кс(сар'а, Ђурановић Тале Мих-ајло^ Иванишевић Гиу-
ста Јерко, Јов-ановић Љубом-ир!3) Радивоје, Кнежевић 
Јована! Данило, Копривица Филипа Бранко, Костић 
Вељка Добри-воје, Кравзња Антона Злата, Крљић 
Ђуре Љуба. Лу-бурић Цветк,а Олга, Мајетић Јозе 
Јшсв, Миљк-овић Александра. Љубо-мир', Момчиловић 
Николе Анка, Нов-аковић Тихо-мира Живота, Пипер 
Петра Катарина, Раденовић Василија Ра,јко, Радуло-
вић Лазара Миланко-, Светина Божоте Божо и Вуји-
сић То-маша Милорад 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетани: Баточина Рад-е Вукашин -и Вељић Мир-

ка Вуко; 
поручници: Блажевић Анте Милан, Дубајић Спи-

ре Милан, Томовић Николе Васо и Вилеетвца- Милу-
тина! Милош: 

потпоручници: Бањац Милана Славко, Цакић Ни-
коле Велимир, Цв-етковић Јефте Божидар, Чурганов 
Ненаде Емил, Глиман Николе Милан, Јанковић Ми-
лана! Радомир, Јовановић Радосала Душан-, Недељко-
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вић Јована Жив,ко, Никић Трифуна Станко, Павковић 
Ако ен ти ја Божидар, Радовић Радисава Стево, Ристић 
Драгомир,а! Љуби,сав, Саничанин Михајла Жа,ркој 
Симин Косте Бора, Стојиљковић Драгутина Добри-
воје, Матовић Арсе Веско и Трипковић Вукој-а' Ми-
л,ин-ко ; 

заставници: Банићевић Душана Дико л-а, Дамја-
новић Дене Драга,н, Ђуровић Лазара. Миленко, Гарић 
Левара Пзнтелејмон, Илић Петр,а Миодраг, Јевтић 
Светолика Вић-ентије, Јојић Боже Сретен, Ј,свеновић 
Косте Милорад, Јовић Живадина Душан, Луковић 
Милутина Миодраг, Милаковић Петр,а Милен, Милић 
Богосава, Милош, .Митић Душ на Јован, Небригић 
Жгрка Ђорђе, Петковић Данила Милен, Петровић 
Вучка Будимир, Раден,ић Јована Чедомир', Суботић 
Душана Бранко, Ме,ше рин ац Луке Катица, Тошић 
ДР' егутина Живко, Томљановић Винка Звонимир, 
Вранић Трифуна Милан, Вуловић Радована Вукоје, 
Зуровац Левара Бр-анко и Аџемовић Милорада Др-а-
гослав; 

Ајв121з Раде Глигориј,е, Башић Илије Мијо, Бен-
делла Алберта Птт, Бок анић Глише Веселин, Бран-
ковић Свет.ислава Гвозденија, Бузаџи-ћ Плгнтона Ду-
шанка, Ч гаљ Ант-е Вера, Д-авинић Пе.јче Благоје, 
Дрљевић Владимира Јо,ванка, Ђурановић Тале Миха-
ило, Фурлан Мгврицкја Вероника, Габрић Л,азе Пе-
тар, Гаротић Ђерђа Александар, Глигоријевић Перка 
Вукосава, Гвозденовић Владимира! Радивоје, Илић-
Бабић Михајла Стокина, Ив,а ниш,евић Гиуста Јерко, 
Иван,ов.ић Ал-ександра М-илен, Јанковић Милути,на 
Милан, Јевтић Миладинка! Душен, Јове новић Милу-
тин,а Борислав, Јова-новић Велимира Будимк,а, Јова-
новић Чедомира Драгољуб, Јовановић Данила! Пу-
ниша!, Јовановић Вељка Редован, Јо-вановић Божи-
дара Светислав, Јововић Милорада Надежда, Кнеже-
вић Јована: Данило, Копривица Филипа Бранко, Ков-
љанић Мирко, Краљевић Косте Драгиша, Крша јеки 
ЈАвте Ђорђе, Л г буш Јована Даринка, Лакић Илије 
Бр-анко, Микулић-Ђорђевић Милутин,а Зора1, Милова-
новић Миломира Миодраг, Миљковић Александра 
Љубо-мир, Николић Живојина Светислав, Новаковић 
Тихомира Живота, Нушић Косте Зора, Обућина То-
дора Гаврило, Петровић ЖИвтејиш Ми-лан. Петровић 
Драгољуба Момчило, Петровић Алексе Вера, Предо-
јевић Станимира Гвозден, Радовић Глигорија Нада; 
Радовановић Милена Ђорђе, Радовић Стевана Јок.о, 
Рад-уловић Лазара Миланко, Ристић Јоксима Божи-
дар, Ристић Станке Милорад, Са,рић Душана. Милица, 
Станковић С-т-евана Митар, Стевовић Сп-асоје Љубин-
ка, Светиш Божоте Божо, Скор-о Ристе Младен, То-
доровић Ранђел,а Ђуро, Томић Бутик,а Вуко,сева, Ва-
совић Милош,а) Пантели.ја, Видановић Јордан" Вели-
сав-а,. Вујић Душана Вер-а!, Вујисић Тома,ша Мил рад, 
Заек-ић Александра Владимир, Жакић Петра Пет р, 
Жичпљевић Радојка Душан, Жугић Петра Радосав 
и Жунић Миодр-ага! Душанка. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

оотгвср учинци: Јанковић Ми-лана Радомир и Сто-
иљковић Драгутина Добривоје; 

заставници: Гарић Лазара Пнтелејмон, Небри-
гић Жарка Ђорђе и Вуловић Радована Вукоје; 

Гаротић Ђорђа Алекс,андар и Јовановић Божи-
дара Светислав. 

Бр. 3 
11 јануара 1949 године 

Бео1рад 
Секретар, Претсед,ник, 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службени весник Народне Републике Македо^ 
није" у броју 40 од 31 децембра 1948 године објав-
љује: 
( Закон о измени и допуни Закона о државним 
служ,беницим-а Народне Републике Ма,кедоније; 

Закон о државним службеницима Народне Ре-
публике Македоније; 

Уредбу о народним псзориш тима; 
Уредбу о оснивању Главне дирекције републич-

ких рудар-ских предузећа Министарства индустрије 
и рудар-ства НРМ; 

Уредбу о допуни уредбе о оснивању главних ди-
рек,ција Министарства индустрије и рударства, НРМ; 

Наредбу о откупним (интерним) ценама за сено и 
сламу на подручју Народне Ретублике Македон-ије; 

Наредбу о попису-инвентгрисању средстава, про-
изводње и њихових извора код државних и задруж-
них трговач,ких предузећа и трговачк-их предузећа 
друштвен.их организација.; 

Наредбу о снабдевању учитеља; 
Наредбу о укидању в-ећ установљене приправ-

ничке службе за звање: „осмерцијадист", и ,,виши 
комерцијалнет", и о одређивању струч,ни опреме за 
звања „млађи комерцијална-", „комерцијалист" и .,ви-
ши ко мер-ци Ј-а-л ист ' ; 

Наредбу о јединственим ценама у продаји на мало 
за пшеницу, кукуруз, раж, ашиенично и кукурузно 
брашно и гриз на подручју Народне Републике Ма-
кедо-није; 

Решење о оснивању контролних секто-ра-, одеље-
ња односно отсека ресорне контроле у м ин, иста рст-
вима., комитетима-, комисијама и у-правама Владе 
НРМ; 

Упутство о фо,рмира,њу (структури) нижих је-
динствених прпо давних ц-ена- на велико за раж, јечам, 
овас и ражено брашно за економску 1948/49 годину; 

Упутство о допунском преузимању пр игор ав пика-
са звањима' ,,млађи комерцу ал ист", „ксмернијалист" 
и „виши ком-ерциЈа-лист"; 

Упутство о трошковима који улазе у поједине 
елементе планске продајне цене произвођача! локал-
не привреде. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Неродне новине", службени лист Народне Репу-
блике Хрватске, у броју 2 од 5 јануара 1949 године 
објављују: 

Првилник о повишицама' основне плате према го-
динама служ-Ое и о (П,оложајним и премиским дода--
цима за службенике просветно научне струке 

У броју 3 од 8 јануара- 1949 год-ин,е објављују: 
Решење о пена,ма отпадака на подручју Народне 

Републике Хрватске; 
Решење о највишим ценама житарица^ и њихо-

вих прерађевина у слободној продаји; 
Решење о рибатима ,и маржама за школске књи-

ге. атласе, трговачке књиге, остале књиге и штам-
пане ствари за које су .п,рописане једикствене цене 
са ва-жношћу на ПОДРУЧЈУ Народне Републике Хрват-
ске; 

Решење о измени л допуни Решења о одређива-
њу месних народних одбора срезова: Св. Иван Бе-
лина, КрИжев-ци, Јаетребарсж), Карлов.а,ц, Клањец, 
Преграда, Самобор, Вараждин, Загреб т Ив-енец на 
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подручју којих ће се вино куповати по везани,м це-
нама. 

У броју 4 од 12 Јануара 1949 године објављују: 
Указ о одређивању државних привре,дних пре-

дузећа локалног значка за предузећа републик ат-
ак ог знача,ја; 

Уредбу о лривремрном финанси,рању државних 
потреба Народне Републике Хрватске за раздобље 
јануар'—март 1949 године. 

У броју 5 од 16 јануара, 1949 годане обј-ављују: 
Указ о укидању Министарства рударства НР Хр-

в.атске; 
Указ из про.мени низин.а. Министа.рства локалног 

саобраћаја; 
Решење о продам пољопривредних произво.да на 

трж,иштим,а већих .потрошачаих центара; 
Упутство за сузбијање губара. 

Наредбу о обавезном болничком лечењу бруце-
лозних болесника. 

.У броју 2 о.д 11 јануара! 1949 године објављује; 
Уредбу КЈ оснивању Управ.е за меха,низацију по-

љопривреде; 
Уредбу о лози,им и воћним расадници^; 
Упутство о накнадном разврставање' због уки-

дана звања, п.риправни ка за вишег комерцијалисту. 
У бро'ју 3 од 18 јануара 1949 године објављује: 
Решење о оснивању Графичког технику,ма. у 

Љубља,ни: 
Решење о укидању испоставе за. конт,ролу бу-

ради; 
Решење о одређивању сви њего.јек их рејона. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 1 од 10 јануара 1949 године обја,вљује: 

Уредбу о мерама1 обезбеђења' привредних 'преду-
зећа и установа, од пожара; 

Уредбу о укидању Уредбе о организа.ц,ији Цен-
тралног народног универзитета; 

Уредбу о. осн,иван,у Управе за. свињогојетво; 
Уредбу о укидању Уредбе о трошко,вима држав-

них откупних пре,дузећа; 
Уредбу о оснивању Главне управе рада Владе 

НРЦГ; 
Правилник о издав.ању уверења за, бесплатно ле-

чење и лечење са ПОПУСТОМ; 
Правилник о унутрашљој .организацији Комитета 

за локални сг(0бра.ћа1ј при Влади НРЦГ; 
Правилник о издавању и упот,реби' бонова! по ко-

јима ће се вршити расподела нафте и нафтиних де-
ривата,; 

Правилник о измени чла,на 14 Правилника за из-
вршење Уредбе о установљен^ права на пензију и 
о пензионим ању службеника бивших а.д м ини стран ав1-
нонгаолитичжих самоутравних јединица; 

- Правилник о пр нпр античкој служби, стручним 
испитима и курсевима' за службенике финансијске 
струке; 

Упутство 33' извршење Уредбе о контр,оли про-
мета непокретног! има.; 

Упутство о регулисању мељаве житарица; 
Решење бр,. XVIII о одређивању највиших цена. у 

слободној прода.ји за житарице и њихове прера.ђе-
вине. 

У броју 2 од 20 јануара. 1949 године објављује: 
Закон о измена.ма и допунама Закона, о држав,-

ним службенишша Народне Републике Црне Горе. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадви лист На.родне Републике Словеније" у 
броју 1 од 8 Јануара. 1949 године објављује: 

Закон о допунском буџету Народне Републике 
Словеније за буџетску 1948 годину; 

Закон о државним службеницима Народне Репу-
блике Словеније; 

Закон о надлежности среских народних одбора 
за. изрицање административних каши; 

Решење о осн.ивању Прола,зног омладине ког до-
М13! у Медвед ама; 

Правилник о припршничкој служби, стручним 
уски тима, ет течајевима у ст,атистичкој струци; 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник На,родн.е Републике Србије" 
У броју 2 од 15 ј.ануара 1949 год,ине објављује: 

Указ о укидању Министарства рударства; 
Указ о а д мин ис т р а т и,ви о-те р и т ори ј а лигом проме-

нама; 

Указ о установљен^ нар,одних одбор.а! градских 
насеља у градовима, Ваљеву и Зрењанину; 

Уредбу о привремено!!! финансирању државних 
потреба Народне Републике Србије и нетреба ауто-
ном,них јединица и народних одбора' за. период ја-
нуа,р—март 1949 године; 

Уредбу о оснивању гл,авних ди.рекција грађевин-
ских предузећа; 

Уредбу о оснивању Управе за производњу гра-
ђевинског мате.ријала Министарства грађевина; 

Решење о начину и роковима. П1лаћањ.а' пореза 
на промет производа и услуга за. пореск.е обв,езнике 
који нису дужни да воде пословне књиге а који про1-
фесионално обављају промет подлож.ан плаћању по-
реза. на промет. 

С А Д Р Ж А Ј : 

103. Правилник О! раследовању друмских мо-
торних возила1 — — — — 

104. Решење о примени упутстава за попис и 
процену средстава!, за. примену контног 
плана и за руковање, контролу и обра-
чунашње и.мовине здравствених установа 

105. Решење о. изменама) и допунама Основ-
ног распореда конта (.контног омана) за 
кредит.на предузећа — — 

106. Решење о општем рачунском фактору за 
п о љ оп р ивр едно - машинске станице — — 

107 Решење о забра,ни производње, употребе 
и промета прашка за пециво „Арома!" — 

Исправка Уредбе о ра,сподели и п р и к а з а ању 
филмова и о.снивању биоскопских преду-
зећа 

Исправка Наредбе о тарифи јединственог по-
р.еза на промет производа локалне .про-
изводње — 

Страна 
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