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На предлог Министра (народне одбране и Мини-
стра правосуђа ФНРЈ, ,а ш основу тач. 7 члааа 74 
Устава и тач. 10 члана! 4 Закона о Пјреаидануму На-
родне скупштине Федеративна Народне Републике 
'Југослвије, Президијум Народне скупштине ФНРЈ 
•доноси 

У К А З 

О ПОМИЛОВАЊУ ОСУЂЕНИХ ЛИЦА 
ЈБ АНА ИТАЛИЈЕ 

ДРЖАВ-

НА основу чл. 13 ст. 2 и Уредбе о оснивању и 
организацији Генералне дирекције пошта, дирекција 
пошта и среских пошта, а у сагласности оа Претсед-
киком Комитета за законодавство и изградњу на-
родне власти Владе ФНРЈ, прописујем 

Члан 1 
Опрашта се казна ита ли јонским држављанин 

који су до дана ступања иа снагу овог указа од 
стране југос лов епских цивилних и војних судова п 'Ра-
воснажно осуђени за било моје кривично дело и таа-
било коју казну осим мазне конфискаедије имовине 
а налазе се ш издржавању казне иа подручју Феде-
ративна Наводне Републике Југославије. 

Наплаћени износи новчане казне неће се вра-
ћати. 

Члан 2 
Ово помиловање односи се и (к<а лица ко|а ва 

основу чл. 19 тач. 2 Уговора о миру са Италијом 
имају пипаво да оптираду за италијанско државјан-
ство, ако изјаве да желе оптирагги. 

Члан 3 
Помило®,амим лицима обезбедиће се излазак из 

Фед ерата вие Народне Републике Југослвије. 

Члан 4 
Решења по оаоад ума&у доносе ости судови који 

су донели пресуд у прво.м степену. 
Против решења суда првог степена заинтересо-

вана лица имају право жалбе суду другог степена 
чије је решење коначно. 

Члан 5 
Овај указ ступа на снагу даном објављиван^ у 

„Службеном, листу Федеративне Народне Републике 
'Југославије". 

У.: бр. 530 
6 априла 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југославија 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничич, с.*р. др И. Рибар, с. р. 

П Р А В И Л Н И К 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ ПОМОЋНИХ 

ПОШТА 

Члан 1 
У местима где прилике ш потребе не дозвоља-

вају да се оснује пошта, може се установити по-
моћна пошта која се налази при месном народном 
одбору. 

Послове (помоћне поште обавља један службеник 
месног народног одбора«. 

Члан 2 
Помоћна пошта врши ове »послове: 
1) Лфнма « испоручује обичне ипрепоруѕрге по* 

шиљке; 
2) посредује у пријему и испоруци осталих кн*««* 

жених пошиљака; 
3) посредује у 'Преносу телеграфскиве и телефо#-

с к ж саопштења; и 
4) ирод а је поштанске марке и вр е ди осмице. 

Члан 3 
Решење о оснивању помоћне поште доноси »а< 

длежиа дирекција пошта п>о заједничком предлогу 
среске поште и »месног народног одбора, који су се 
споршумели о узајамним обавезама У погледу осни-
вања и рада .помоћне поште. 

Члан 4 
Однос среске поште и месног народног одбора 

у погледу обављања поштанске, телеграфско и теле-
фонске службе у помоћној »пошти регулише се ме-
ђусобним уговором. 

Овај уговор треба нарочито да садржи: 
а) Обавезе месног народног одбора: 

1) да одреди једног од својих службеника' који 
ће, поред редовне дужности, обављати и послове по-
моћне поште; 

2) да осигура у СВОЈИМ просторијама радно ме-
сто за обављање службе помоћне поште, као и кан-
целариски намештај, огрев и осветљење; и 

3) да обезбеди пренос поштанских пошиљака. 
б) Обавезе ор ес ке поште: 

0 да упути одређеног службеника у правилно 
вршење службе помоћне поште; 
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2) да накнади1 месном народном одбору трошко-
ве за вршење службе »помоћне поште; и 

3) да снабде помоћну пошту потребним сред-
ствима за обагл>а>ње службе 

Чл>ан 5 
Трошкови за вршење службе у помоћној пошти 

ппкнађују се месном народном одбору у висини од-
говарајућег дела припадлежноети запосленог службе-
ника и накнаде материјалних расхода. Одговарајуће* 
део пр »надлежности упосленог службеника утврђује 
-се по броју часова ефективног рада, узимајући У 
обзир тромесечни просек промета. 

Члан 6 
Уговор се закључује на неодређено време, е пра-

вом отказа на три месеца. 
Дирекција пошта може укинути помоћну -пошту 

са,мо а;ко се укаже погреба аа отварањем поште од-
носно ако службеник У помоћној пошти буде ма из 
ког разлога уклоњен или напусти дужност, а месни 
т р о д ш ! одбор »ке може да одреди другог службе-
ника за ову дужност. 

Члан 7 
Службеник месног народног одбора који обавља 

послове помоћне поште стоји под непосредним 
•стручним надзором надлежне среске поште. 

Ои је дужан да и ову службу обавља правилу , 
уре/]но и совесно. 

Нарочито је дужан да чува поштанску, теле-
графом и телефонску тајну. 

Члан 8 
Службеник месног народног одбора одговара за 

овој рад у помоћној пошти: дисциплински, кривично 
и < материјално. 

За дисциплниске неуредности и преступе непо-
средно је одговоран месном народном одбору, а 
среска пошта им,з. прово да чини одговарајуће пред-
логе, као и лг захтева да таЈ службеник буде заме-
њен другим 

Члан 9 
За све поштанске и телеграфске пошиљке које 

се предају односно испоручују преко помоћне по-
ште одговара Министарство пошта ФНРЈ од часа 
предаје помоћној пошти до часа правилне испоруке, 
сходно важећим прописима. 

Члан 10 
Досадашње помоћне поште имају се саобразити 

прописима, овог правилника. 
Члан И 

Овај правилник ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федероггивке Народне Ре-
п у б л и к е Л у г о с л ЗВМЈ е " , 

М, бр 2403 
31 марта 1948 године 

Бео гр гд 
Министар пошта, 

др Заим Шарац, с. р. 
Сагласан, 

Претседник Комитета за 
зак оно дат ство и изградњу народне власти 

Владе ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

212. 
На основу чл. 37 Закона о уређењу и деловању 

кредитног система издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О ДАВАЊУ ЗАЈМОВА ЗА НАБАВКУ ЛИГНИТА 

1) Месна државна кредитна предузећа (градске 
и месне народне штедионице), а У местима где ова 

не постој*, филијале Народне банке ФНРЈ одобра-
ваће искључиво за набавку до највише 3 тоне лиг-
нита, зајмове до 2.000.— (две хиљаде) динара по 
једном домаћинову 

2) Зајмови за набавку лигнита одобраваће се ма 
подлози бланко акцента са потписом двојице кре-
дитно способних грађана. 

Камата -по овим зајмовима износи 4% годишње. 
Примљени зајмови имају се вратити у 6 једнаких 

месечних рата. 
3) Радници и службеници стално запослени у 

државним надлештвима, установама и предузећима-, 
задружним установама и предузећима или устано-
вама и предузећима друштвених организација, до-
бијаће зајмове по овој наредби преко надлештава, 
установа односно предузећа у којима су запослени, 
а остали грађани •непосредно од месног државног 
кредитног предузећа (градске или месне »ародне 
штедионице) ил,и филијале Народне банке ФНРЈ. 

Ближе услове и начин за добијање и враћање 
зајма одредиће месно држимо кредитно .предузеће 
и -Народна баиќ а ФНРЈ 

4) На подлози одобреног зајм.а даје кредитно 
•предузеће кориснику (зајмотражио-цу) бон који гласи 
на износ зајми и на одређену количину лигнита. 

Продавац лигнита може наплатити бон код кре-
дитног предузећу пошто кушан (корисник) еа бону 
претходио потврди својем потписом преузимање 
лигнита. 

5) Органи који исплаћују принадлежности рад-
ника и службеника прикупљаће од дужнима«, прилич-
ном исплате њихових принадлежео-сти, одговарајуће 
месечне отплате и доставља,ће их, најдаље до петог 
у месецу, државном кредитном предузећу које је 
дало зајам. 

Уколико дужник (радник или службеник) у току 
отплаћиван^ зајма буде премештен, — надлештво, 
установа или предузеће дужно је да одмах обавести 
новог исплатног органа о обавези радника односно 
службеника, која потиче из овог кредита, како би 
нови исп лате™ орган наставио .прикупљање отплата 
оа тог дужника. О премештају је диов рем ено се има 
обавестити од стране старог исплатног органа, и 
државно кредитно предузеће које је дало за јом. 

Исто тако надлештво, установа или предузеће 
дужно је да извести државно кредитно предузеће о 
свим променама које наступе у службеном односу 
дужника (отказ, осуда и сл.). 

6) Месна државне кредитна предузећа и фили-
јале Народне банк-.1 ФНРЈ, могу одбити захтев на I-
лештва, установе, предузећа, или лина ?а коришћење 
зајма -по ОВОЈ наредби ако она нису регулисала 
односе са државним кредитним предузећем из зај-
мова за набавку лигнита коришћених у смислу ра-
нијих наредаба 

7) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ У „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југослвије" . 

Бр. 12.306 
27 марта 1948 године 

Београд 
Минис гар ф ин ан си ј а, 
Сретен Жујовић, с. р. 

213. 
На основу члана 7 Уредбе о продаји пољопри-

вредних производа везаној са правом на куповину 
одређених индустриских производа по нижим једин-
ственим ценама доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТИМУЛАЦИОНИХ БОНОВА 
МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ И СНАБДЕВАЊА 

ФНРЈ ИЗДАТИХ ЗЕМЉОРАДНИЦИМА ПРЕ 
15 МАРТА 1948 ГОДИНЕ 

1. — Земљорадници који су на основу Уредбе о 
откупу житарица („Службени лист ФНРЈ" бр. 22/47), 



ОГЛАСНИ ДЕО 
С Л Т Ж Б Е Н Е с О Б Ј A В Е 

НАРОДНА БАНКА ФНРЈ 

Курсна листа на дан 8 марта 1948 године 

Валута 
100 лека 
IGO ау стр. шилинга 
100 беж. франака 
100 буг. лева 
100 чех. 'Круна 
100 дае. круна 

I ег. фунта 
I енгл. фунта 

100 франц, франака 
КХ) хол. форинти 
100 метро-лир a 

I кан. долар 
100 ,мађ. форинти 
ICO нем. марака 
100 нор®, круна 

I пал. фунта 
100 пољ. злота 
100 рум. леја 

I амер. долар 
100 пив a јд. франака 
100 швед. круна 
100 тур.лира 

Земља 
Албанија — — 
Аустрија 
Белгија — 
Бугарска — — 
Чехословачка — 
Данока — 
'Египат — 
Енглеска 
Француска — — 
Холандија 
-Италија — 
Канада — 
^Мађарска — — 
Немачка— 
Норвешка — — 
Пал ести« a — — 
Пољака — 
Румунима — — 
С. -A. Д. 
Швајцарска — 
Шведска 

. Турска — 
НАПОМЕНА: 

1. — наведени курсеви примењују се за обрачу-
тавање девиза*« ефективних валута, уз наплату 
провизије и трошкова на основу прописане тарифе; 

2. — наведени курсеви претстављају средње кур-
севе »оди се примењују и »при куповинама и при 
продајама, без ма каквих других додавања или од-
бијања. Према томе, поред средњих курсева нису 
у употреби купо-продада курсеви. 

3. — .курс за пољски злот примењује се само 
за .-куно f пр одају ефективних злоти и за неробна 
плаћања. 

Из Народне банке ФНРЈ, 30 марта 1048 године. 
K 174 1-1 

Курс у 
динарима 

100,-^ 
ЗОО,— 
114,083 
17,544 

100,— 
>1.041,39 

20&,66 
201,50 
23,3217 

1.834,658 
10,— 
50,— 

425,— 
200,— 

1.007,05 
201,ДО 

14,— 
33,33 
50,— 

1.162,79 
1.390.82 
1.776.83 

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE AKCIJA NAGIONALI-
ZOVANIH MAĐARSKIH PREDUZEĆA 

Pre mia članu ХШ Zatona o nac'onalizovanju ru-
dnitoa boksita i -ailuminiijtsike proizvodnje od 1948 godine 
a premiai Uredbi Minstairst-va mdustralje br. 6.100/48 Ip.M. 
treba, pod tor elom gubitka prav®, predati do 18 aprila 
1948 godine nekom mađarskom pretstavmištvu u ino-

~stna.fts.tvu okrilje, privremene -akcione naloge i odluke, 
»koje iskažu sudsko uništenje, ko j il su sačuvani do 18 
februara 1948 godine, lij. na dam stupam ја ovog za-

morna mia snagu, u inostranstvu, a u posedu su mađar-
skih -državljana ili pravnih lica, koja .imagu sedište u 
M a j s k o j , a izdati su od strane: 

Atemniumerc »Вапуа es Ipair, Rt., 
*Vjtct<w&a *Vegyeszeti Miivek JRt., 
Tepoteai Шапу a rRt., 
»tyagyar Rauxitb£nya« Magyar-Szovjet Bauxit-

fAluauriium rRt., 
ШошШ Temifilo .RU 

Bauxiit Ipar Rt., 
iWejss Manfred Akimmiummuvek Rt., 
Sigg Aluminiiiumdrugydr Rt., 
Magyar Femlemezi;ipar Rt. 
Treiba predati li Arilje, izdate sa strane navedenih 

dioničkih društava, koje su u posedu inostranih trgo-
vačkih društava, alko je većina akcija owh trgovački! 
društava (dedova trgovine, osnovne glavnice) bila* па dan 
31 decembra 1944 godine u posedu mađarskog držav-
ljanima iliti pravnog Lica sia sedištem u Mađarskoj. 

Akcije treba predat1 sa kupommiai, koji još misu za-
menjeni. 

Ako su akcije navedenih dioničkih društava bile na 
dam I jiamuaira 1047 godine u posedu straivh državljana 
ili pravnih lica, izuzev akcije stramdh trg laičkih dru-
štava, koje treba predati, posednik akcije dužan je pri-
jaiviiti kod Centralne novčane ustanove (Penziteziet' 
Kozpont) Ш kod naij bližeg mađarskog predstavništva u 
inostranstvu, da. li sp«ad»aju akcije, коде su u njegovu 
posedu, pod obaveznu prijavu u smislu st. I. § IO za-
kona. 'Prijava treba da sadrži broj akcija, redni5 bрој, 
kao i imeniifčnu vrednost. 

Treba priložiti dokumenta u vezi sa izloženim u 
pribavi?,, ili ista označiti u .prijavu. 

-Posednik, ukoliko mu je mesto boravka (sedište) 
inostranstvu, dužam je u prijavi označiti opunomoćeno 
Исе, kotile ima s/taln0 mesto boravka u Mađarskoj. 

Ukoliko strani državljanin ili strano pravno lice se 
ne odazove prijavi, Ш ako ne označi jedno domaće 
opunomoćeno lice, Ш ako ne podnese dokumente na 
zđihtev odnosno ako podneti podaci nisu podesni, da 
se ustanovi bez sumnje strano državljanstvo (sedate) ili 
svojstvo posednika, pravo poseda njegovih akcija stiče 
mađarska država bez naknade. 

Pozivamo mađarske odnosno strane posednike ak-
akcijia, izdatih od navedenih dioničkih društava, da u 
svom interesu predaju odnosno pribave akcije. 

Tekst čl. XIII. pomenutog zakona kao i uputstva za 
izvršenje istog mogu se pregledati u bilo kome ma-
đarskom pretstavništvu *u inostranstvu. 

Iz Poslanstva Republike Mađarske u Beogradu. 
K 1 - 1 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ В. Д. 
ДИРЕКТОРА ТУТУНОВА ФАБРИКА — СКОПЉЕ 

Мињистаоство 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 лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 3658/1 0|Д 24 фебруара 1^48 године разрешен 
дужности Прапротник Маријан досадашњи в,д. дирек-
тора предузећа „Тутунова фабрика" — Скопље и оа 
I марта 1948 године престаје му право да потписује 
фирму предузећа. 

Решењем Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
čip. 3658 од 24 фебруара 1948 подине -постављен js ; 
Пас калев Христо за вршиоца дужности директора j 
„Тутунов-а фабрика" — Скопље и на дужност ступио [ 
I марта 1948 године од кога дана има право да пот-
писује фирму предузећа у границама- овлашћења.' 

IV бр. 11399. — Из Министарства финансија1 

ФНРЈ, 25 марта 1948 године. K 180 1-1 
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ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА „ГАЛЕНИКА" ФАБРИКА ФАРМАЦЕУТ-

СКИХ ПРОИЗВОДА 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привредним предузе-
ћима и чл. IS Правилника' o регистрацији држ a веи х 
припремних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 4716 од I марта 1948 године разрешен је дужно-
сти др Бајић Војислав, досадашњи директор „Гале-

^ник?" Фабрика фармацеутских производа и од 17 
V a p i a 1948 године престаје му поаво да потписује 
фирму предузећа 

Решењем Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 1043 од I мар i a 1948 године постављен је Мр. 
Ph. Здравковић Бошко, за директора „Галеника" 
Фабрика фармацеутских производа и на- дужност 
ступио 17 марта од кога дана има право да потпи-
сује фирму предузећа у границама овлашћења. 

IV бр. 11748. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ 25 марта 1948 године. K 181 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО СА СЕДИШТЕМ 

У СМЕДЕРЕВУ 

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

Реше,њем Министарства тешке индустрије ФНРЈ 
бр. 5182 од 11 марта 1948 године постављен је Мили-
ћевић Богољуб за ед. директора Железаре Смеде-
рево и на дужност ступио 20 марта 1948 године од 
кога дана- има право да потписује ферму предузећа 
у границама овлашћења. 

Решењем Министарства тешке индустрије ФНРЈ 
бр. 5372 од l i марта 1948 године разрешен је ду-
жности инжењер Урош Лазовић, досадашњи дирек-
тор Железаре Смедерево и од 20 марта- 1948 године 
престаје му .право да потписује фирму предузећа. 

IV. бр. 11848. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 26 марта 1948 године." K 182 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИСПИТИВАЊЕ И КОН-

C O ЛИД АЦИ ЈУ ТЕРЕНА У БЕОГРАДУ 

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 електропривреде' ФНРЈ 
тов. бр. пере. И З од 23 фебруара 1943 године по-
стављен је Подгајски Винко за директора Предузећа 
за испитивање и конс оли,дадиљу терена у Београду и 
на дужност ступио 19 мирта 1948 године о д кога 
дана им,а право да потписује фирму предузећа у 
границама овлашћења-. 

Решењем Министарства е л е к т р о н увреде ФНРЈ 
пов. бр. IO7 од 23 фебруара« 1948 године разрешен је 
дужности! Ченгић Емир, досадашњи директор. Пре-
дузећа за испитивање и монсолидадају терена У бео-
граду и слд 19 марта 1948 године .престаје му право 
да потписује фирму предузећа. 

IV 5р# 12044. — И з Министарства финансија, 
ФНРЈ, 27 марта« 1948 године. K .163 М : 

POSTAVLJENJE V.D. DIREKTORA PREDUZEĆA PA-
MUČNA INDUSTRIJA DUGA RESA 

Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu či. 17 
Osnovnog 7aikoTM o državnim privrednim preduzećima 
i cl. 18 Pravilinilka o registraciji državnih privrednih 
preduzeća, objavljuje: 

Rešenjem Ministarstva industrije FNRJ br. 454 od 
8 januara 1948 godine postavljen je Kazić Pavao, za 
v.d. direktora preduzeća Pamučna industrija Duga Resa 
i na dužnost stupio 28 januara 1948 godiine o<d koga 
dana ;ma pravo da potpisuje firmu preduzeća u grani-
cama ovlašćenja. 

IV br. 11073. — Iz Ministarstva« finansija FNRJ, 
23 marta 1948 godine. K 184 1—1 

POSTAVLJENJE I RAZREŠENJE DUŽNOSTI DIREK-
TORA PREDUZEĆA JUGOSLOVENSKA SLOBODNA 

PLOVIDBA SA SEDIŠTEM NA SUŠAKU 

Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu či. 17 
Osnovnog zaikona o državnim privrednim preduzećima 
i či. 18 Pravilnika 0 registraciji državnih privrednih 
preduzeća, objavljuje: 

Rešenjem Ministarstva pomorstva FNRJ pers. br. 
£37/48 od I februara 1948 godine razrešen je dužnosti 
Cižek Jendo, dosadašnji direktor preduzeća Jugosloven-
S'ka slobodna plovidba i od 13 februara 1948 godine 
prestaje mu pravo da potpisuje firmu preduzeća . 

Rešenjem Ministarstva pomorstva FNRJ pers. br. 
138J48 od I februara 1948 godine, postavljen je Zorbić 
Božo, za direktora preduzeća Jugoslovenska slobodna 
plovidba i na 'dužnost stupio 13 februara 1948 godine 
od koga dana ima pravo da potpisuje firmu preduzeća 
u granicama ovlašćenja 

IV br. 10963. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 
23 marta 1948 godine. K 186 1—1 

ПРОМЕНА НАЗИВА ФИРМЕ И ПРЕДМЕТА ПОСЛО-
ВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОДАЈУ ДРВЕТА „ЈУГО-

ДРВО" СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o државним привред«™ предузе-
ћима im чл. 18 Правилника' o регистрацији државник 
привредних предузећа, об јављује : 

1) Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 671/48 о д 30 јану. 
ара 194»8 године мења се тач. I решења Владе ФНРЈ 
пов. бр. 462/8 од 23 .октобра 1946 године o Предузећу 
ааЈИЗвоз техничког дрвета и гласи: 

Предузеће да извоз техничког дрвета које је 
основано решењем! Владе ФНРЈ пов. бр. 462/8 од 

23 »октобра 1946 године наставиће под фирмом'; 
Предузеће за (Продају дрвета „Југодрво". 

Скраћени назив! фирме „Југодрво". 
Седиште предузећа је у 'Београду. 
2) Тач. 2 истог решења мења се и гласи: 

а) Предмет пословања предузећа је: да као 
трговачки посредник у име основних, савезних и 
републикански* извозника односно њихових преду-
зећа и за њ,их10в рачун закључује послове продаје 
дрвета у иностранству. 

б) Д а к а о комисион ар основних, савезних и 
републикански* извозника односно' њихових -преду-
зећа закључује послове продаје дрвета у иностран-
ству са иностраним купцима. Закључење уговора Др" 
с т а в и ћ е се на извршење предузећима за чији је 
рачу® извршена продаја. 

в) Да продаје односно да посредује у продаји 
за следеће*врсте дрвета: меке и тврде грађе1, меког 
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делулозног дррета, тврдог целулозног и горивог 
дрвета, дрвеног угљена, ступова и шипова, јамског 
дрвета, прагова, паркета, шпер-плоча, трупаца, твр-
дих лишћара (нефурнираних), трупаца, меких лишћа-
ра и танина. 

IV бр. 10788. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 23 марта 1948 године. K 188 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ПРЕ-
ДУЗЕЋА ЗА ПРОДАЈУ ДРВЕТА „ЈУГОДРВО" СА 

СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ 

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

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ 
пере. бр. 668 од 5 марта 1948 године постављен је 
.Миљевић Петар, за генералног директора Предузећа 
за продају дрвета „Југодрво" ц на дужност ступио 
17 марта 1948 године од Koira дана има право ла 
потписује фирму предузећа v границама овлашћења. 

IV бр. 1106. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 23 март 1948 године. K 185 1-1 

ŠUMSKO INDUSTRIJSKO PODUZEĆE, BELIŠĆE 
PREDAJE SE NA UPRAVLJANJE VLADI 

NR HRVATSKE 

Ministarstvo fiffii&insiija FNRJ, u smislu či. 17 
Osnovnog zamorna o državnim privrednim preduzećima 
i či. 18 Pra/vilkiika 0 registraciji državnih privrednih 
preduzeća, objavljuje: 

Rešenjem Vlade FNRJ IV br. 2766/47/1 od 24 av-
gusta 1947 godine državno privredno preduzeće opštedr-
žavnog značaja Šumsko industrijsko poduzeće, Belišće 
predaje se na u p r a v l j a j е Vladi NR Hrvatske i briše se 
siz registra državnih privrednih preduzeća opštedržav-
»og značaja. . 

IV br. 1-1623. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 
25 miairita 1948 godine. K 178 1—1 

DRŽAVNO PRIVREDNO PREDUZEĆE OPŠTEDRŽAV-
NOG ZNAČAJA »PREDILNICA LITIJA«, LITIJA PRE-
DAJE SE NA UPRAVLJANJE VLADI NR SLOVENIJE 

Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu či. 17 
'Osnovnog zamorna o državnim privrednim preduzećima 
i či. 18 Praivillinjika 0 registraciji državnih privrednih 

'preduzeća objavim je: 
Rešenjem Vlade FNRJ IV br. 4220/3 od 4 oktobra 

il047 godine državno privredno preduzeće opštedrzaraz-
nog zm'čaijia »Predionica! Litija«. Litijia predaje se Vladi 
NR Slovenije i bivše se iz registra državnih privrednih 
preduzeća opštedržavnog značaja-. 

IV br. 11892. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 
26 miairta 1948 godine. 

K 176 1 - 1 

TVORNICA TANINA — SISAK PREDAJE SE NA 
UPRAVLJANJE VLADI NR HRVATSKE 

Ministarstvo fiinainsijia FNRJ, u smislu či. 17 
, Osnovnog zakona o državnim privre dni m preduzećima 
i čl. 18 P r a v n i k a o registraciji5! državnih privrednih 
•preduzeća, objavljuje: 

Rešenjem Vlade FNRJ, IV br. 2766/47/1! od 24 ^ g u -
sta 1947 godine državno privredno preduzeće opštedr-
žavnog značka Tvornica tanina, Sisak predaje sie na 
upravljanje Vite di NR Hrvatske i briše se iz registra dr-
žavnih privrednih preduzeća opštetiiržalvnog značaja. 

IV br. 11622. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 
23 marta 1948 godine. K 179 1—1 

Број 28 — Страна III 

TRGOVSKO PODJETJE ZA PROMET NAFTE IN 
NAFTINIH DERIVATA »JUGOPETROL« — LJUBLJANA 

PREDAJE SE NA UPRAVLJANJE VLADI 
NR SLOVENIJE 

Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu čl. 17 
Osnovnog zatona o državnim privrednim preduzećima 
i či. 18 Pravilnika 0 registraciji?, državnih privrednih 
preduzeća, objavljuje: 

Rešenjem Vlade FNRJ IV br. 2178/2 od 4 jula 1947 
godine trgovsko podjetje m promet nafte in naftinih 
derivata »Jugopetrol!« — Ljubili ama predaje se na uprav-
ljanje Vladi NR Slovence i briše se iz registra državnih 
privrednih preduzeća opštedržavnog značaja. 

IV br. 11196. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 
23 marta 1948 godine. 

K 187 1—1 

И З Г У Б Љ Е Н ! И С П Р А В Е 
заслуге за народ ILI реда бр. 71867 и УВЕ-

РЕЊЕ Ордена заслуге за народ изгубио сам к 
^ оглашавам их неважећим. — Рајко Ђ. Илић Бео-

град. 209 1-1 
УВЕРЕЊЕ o ношењу Ордена заслуге за, народ HI 

реда бр. 53, изгубио сам и оглашавам га неваже. 
ћи,м. — Мут овски1 Ибаш, Београд. 208 I-I1 

ПОТВРДУ Ордена заслуге за народ Ш реда бр. 51380 
»изгубио сам <и оглашавам је неважећом. — Јаков 
Персиклас, Београд. 207 1-1 

„ПАРТИЗДИСКУ СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 5050 из-
губио сам и оглашавам је (неважећом. — Мицо- П. 
Новковић, Кључ, Боша. K 175 M 

Л ЕГИТИМ АЦИ ЈУ „Партизанке споменице 1941" бр. 
1015 оглашавам неважећом, —- Малић Сретен 

214 M 
ОРДЕН за храброст бр. 41621 и ОРДЕН заслуге за 

Да'Р;од III реда бр. 3115 изгубио сам и оглашавам 
их неважећим. — Остојић П. Драган, потпоручник, 
Београд. 211 1-1 

ОРДЕН братство и јединства- l'I реда бр. 5069 изгу-
био сам и оглашавам га неважећим'. — Муњи за 
Раде, поручник, Зр е плашим. 213 1-1 

УВЕРЕЊЕ o одликовању Орденом заслуге за народ* 
III "реда оглашавам неважећим, шаит,o сам га из-
губио. — Платиша Богдан. Бела Црква. 212 1-1 

УВЕРЕЊА бо. 40228 и бр, 32750 ОРДЕНА за хра-
брост; УВЕРЕЊЕ -Паотизанске звезде IH реда бр. 
85511 и УВЕРЕЊЕ Ордева1 заслуге за Hapiopi III 
реда бр. 20100 изгубио сам и оглашавам их нева-
жећим. — Ос roja Ковачевић, капетан, Београд. 

215 1-1 
ОГЛАС o „Пѕр i и зане кој споменици 1941" објављен 

v „Службеном листу ФНРЈ" бр. 21, од 13 марга 
1948 године, оглашава се неважећим. — Јауковић 

Милорад. Задар. 210 1-1 
КЊИЖИЦУ . Партизанке споменице 1941" бр. 2457 

изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Ђуро 
Марасовић, Cpc.v ек a Каменица. K 193 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 12679 изгубио сам и огла-
шавам га Htважећим. — (Бора Јовановић, Ћуприја, 
Дос и ти j еш 3. K 191 M 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ „Партизанке споменице 194Г бр. 
10320 изгубио caiM и оглашавам је неважећом. — 
Брујић В. Сава, милиционар, Сј етичан. Вргне мост. 

K 190 I-T 
ОРДЕН за храброст бр. 317 оглашавам неважећим.— 

Станко Остојић, потпоручник, Сомбор. K 189 1-1 
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ЗБИРКА ЗАКОНА 
ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ ФНРЈ 

Замот © држшљанству ФНРЈ оа »коментаром ДР 
Иве Крбака, професора универзитета и Негослаѕа 
Оцокољићу начелника Министарства унутрашњих 
'послова ФНРЈ, изишао' из штампе у редакцији Коми" 
(тета за законодавство и изградњу народне »власти 
(Владе ФНРЈ. 

У књизи су салоудоЈ&ш и сви остали прописи о 
држ ае ланете у. 

Књига ј-е изишла латиницом. Цена 25.— динара. 

ПРОПИСИ О УЧЕНИЦИМА У ПРИВРЕДИ 
Прописи о ученицима у привреда изишли су као 

свеска бр. 4 Збирке прописа из радног права: ту су 
сакупљени и систематски обрађени сви важећи "про-
пи ои о ученицима !У привреда. 

Књига је засада изишла у ћирилици. Цена 20.— 
динара. 

КРИВИЧНИ ЗАКОНИК 
— Општи део — 

Кривични законик — Општи део — изишао је 
№ штампе еа- аша четири народна језика са о«бразло-
женим Савезног министра правосуђа. 

Цента 8.— динара. 

ЗБИРКА ПРОПИСА О РАДНИМ ОДНОСИМА 
Збирка прописа о радани односима изишла је 

из штампе и садржи све одредбе о платама и над-
има ама и осталим странама додатка и намештен ика. 

Ова књига претставеа неопходан »приручник 
свима режисерима!, пере обалним референти ма и РУ-
ководиоцима привредних предузећа. Књоига је изи-
шло. у ћирилици, а ових дама излази и у латиници!. 

Цена 46.— домара. 

ЗБИРКА ПРОПИСА О СТРУКАМА И ПЛАТАМА 
ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

У издању „Службеног листа ФНРЈ" мао свеска, *>4 
„Збирке закопа" изишла је Збирка прописа о стру-
кама и платама државних службеника. 

У овој књизи сакупљене су све уредбе о стру-
кама, наредбе о распореду звања струка V врсте, 
уредбе о платама државних службеника и правил-
ници за њихово извршење. На тај начин овде су 
објављени прописи којима се спроводи у живот За-
кон о државним службеницима тако да ће веома 
корисно послужити свим руководиоцима. персонал-
ним оеферентима. државним службенипима итд. 

* Предговор су дали др А. Балтић и В. Николић. 
На крају књиге је регистар који омогућује лако 
сналажење у овој опсежној материји. 

Књига има 528 страна на средње финој хартији. 
Књига је изишла на сва четири народна језика. 

Цена Је Дин. 50.— 

ОСНОВНИ ЗАКОН 0 ПРЕКРШАЈИМА 
Основни закон о п р е к р ш а ј а са о б р а з л о ж е н ^ 

Савезног министра унутрашњих послова А Ранко-
вића изишао је из штампе као 19 свеска Збирке за-
кона ФНРЈ. Књига Је изишла на сва четири језика. 

Цена је 8 динара. 

ЗАКОНИ О СТАРАТЕЉСТВУ И УСВОЈЕЊУ 
Закони о старатељству и усвојењу изишли су из 

штампе као свеска бр 16 Збирке закона ФНРЈ 
у издању „Службене«* летста ФНРЈ" са предговором 
и регистром на сва четири народна језика. Цена 
8.— динара. 

ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ ДРЖАВНИХ 
ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

У издању „Службеног листа Ф'Н(РЈ" изишло је 
Финансиско планирање државних привредних пре-
дузећа у 1948 подине са упутствима и о б ј а ш њ е њ а « 
и овим обрасцима за састављање годишњих, иолу-
годишњтсх, трО'Месеч1Н!Их привредних планова. Књига 
је изишла у ћирилици и латиници. 

Целва 40.— динара. 

ОСНОВНИ РАСПОРЕД КОНТА ЗА ГРАЂЕВИ-
НАРСТВО 

Основен распоред конта бунити« елан) за гра-
ђевинарство са објашњењем а за примену шишао Ј е 

из штампе. Цен<а 18 динара. 

КОНТНИ ПЛАН ЗА УГОСТИТЕЉСТВО 
Контни план за угостителство са упутством за 

практичну примену изишао је из штампе. 
Цена је 20 динара. 

ОСНОВНИ РАСПОРЕД КОНТА (КОНТНИ ПЛАН) 
ЗА РУДАРСТВО И ИНДУСТРИЈУ 

Нови Основни распоред конта за рударство « 
индустрију изишао де у издању „Службеног листа 
ФНРЈ". 

Поред основног распореда конта, књига садржи 
увод у коме су изложена начелна питања, и опширна 
упутства за примену новог контног плана за рудар-
ство и индустрију. 

Књига је штампана само латиницом и Са при-
лозима стаје Дин. 25.—. 

основни РАСПОРЕД КОНТА (контни ПЛАН; 
ЗА ТРГОВИНУ 
— друго издање — 

Основни распоред конта (контни план) за трго-
вину са предговоре^ и детаљним упутствима за при-
мену новог кон ти ог плана — друго издање — 
изишш) је ових дана из штампе у издању „Службе-
ног листа ФНРЈ". 

Књига је изишла само латиницом и стаЈе 
Дин, 25.—. 

ОСНОВНИ РАСПОРЕД РАЧУНА (КОНТНИ ПЛАН) 
ЗА КРЕДИТНА ПРЕДУЗЕЋА 

Основни распоред рачуна за кредитна предузећа 
изишао је из штампе у издању „Службеног листа 
ФНРЈ". 

Поред новог распореда рачуна, објављена су, 
упутства зл његову практичну примену. 

Књига је штампана само латиницом. 
Цена је Дин. 12.—.-
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прописа о откупу пасуља и кромпира које су донеле 
народне републике и других прописа добили стиму-
лационе бонове које је издало Министарство трго-
вине и снабдевања ФНРЈ за куповину и н д у с т р и ј е 
робе, могула основу тих бонова куповати по нижим 
јединственим ценама одређене индустриско произ-
воде који се продају у трговиџи по везаним ценама. 

2. — Како се стимулациони бонови које су зе-
мљорадници добили на основу раније важећих про-
писа важили само за одређене групе и н д у с т р и ј е 
робе, то ће земљорадници на основу истих моћи ку-
повати све и н д у с т р и ј е производе одређене за трго-
вину по везаним ценама, изузев следећих металних 
предмета: обручи и траке, лимови, деан, жица, челик 
за бетон, ши пк ает и челик, ексери, з а в р ш и свих вр-
ста, ланци свих врста, тем пер лив трговачки, туршије* 
кљешта, тестере свих врста, бургије за дрво, рашке, 
ножеви калемарски, мотике, ашови ковани, лопате 
коване, грабуље, виле, маказе за гране, маказе за 
винограде, жичано плетиво гвоздено, једаћи прибор 
у гарнитура^, пећи свих врста, чуни ови и колена, 
штедњаци емајлирани, осовине за кола, кочнице за 
кола, бицикли, пресе за грожђе, муљаче, плужи и 
делови, плугови свих врста, култиватор^ ветрењаче, 
дрљаче-бране, виноградарске прскалице, прскалице 
за воће, запрашивачи семена, круњаче, прекупачи, 
сечке за репу, сечке за шашу. 

3. — У циљу куповине индустри је робе зе-
мљорадници су дужни да своје сгимулационе бонове 

„ поднесу на проверу и потврду месном народном 
одбору. Месни народни одбор пошто изврши про-
веру да је земљорадњи« заиста дошао до стимула-
ционих бонова у смислу тач. 1 овог решења зшешће 
стимулационе бонове у посебан списак (регистар) у 
који ће унети име и презиме земљорадника и ви-
сину износа бона. Пошто изврши регистрацију ме-
сни народни одбор ће на полеђини бона констато-
вати извршени >пис У регистар и то потврдити пе-
чатом и потписом овлашћеног службеника. 

4. — На основу потврђеног стимулационог бона 
у смислу тач 3 земљорадници моту куповати' по ни-
жим јединственим ценама одређене и н д у с т р и ј е про-
изводе у свим продавницама задруга и среских за-
дружних савеза одређених за продају индустри је 
робе у трговини по везаним ценама. 

Земљорадничке задруге и срески задружни са-
вези дужни су водити посебну евиденцију о прода-
тој индустриско] роби на основу ових бонова. 

5. — Правдање продате индустри је робе на 
основу ових бонова и поништување ^коришћених 
бонова вршиће се на начин одређен у тач. 9 Упут-
ства о руковању и коришћењу бонова за куповину 
индустри је робе која се продаје у трговини по ве-
заним ценама. и о начину куповине и правдању те 
робе („Службени лист ФНРЈ" бр. 23/48). 

6. — Ово решење ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославија", 

Бр. 4472 
2 априла 1^48 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југославије 

•на основу члано 2 Закона о орденима и меда-
љама а н® предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ 

р е ш и о је 
да се за показану храброст и стечене заслуге 

за народ у г леу народно осл оболил ачке борбе, 
одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: ЦокаЈа Мехе Мујо, Гужвић Миро-

слава Боро, Кесер Драгића 'Боро, Ков алчев ић И. 
Бранко, Крунић Недељка Голуб, Маринић Томе 
Давид, Новаковић Илије Јефто, Обрадовић Ђуре 
Ђу*ро, Оредић Стевана Глишо, Петровић Милана 
Божо, Поповић Илије Драган, Рашић Милоша Миле, 
Томић Јована Ђуро, Тркуља Милоша Мирко, Вука-
шиновић Милована Петар, Вуковић Стојана Рајко и 
Живковић Стојана Трифун; 

водници: Бубуљ Митра Стево, Дончић Николе 
Климент, Милутинови!* Косте Алекса, Новосел Ми-
лоша Милан, Пећанац Обрада Драго и Шево Ђуре 
Никола; 

мл. в о д и т и : Кобилић Ђ^лаге Ахмет и Радако-
вић Ристе Бранке; 

борци: Адамовић Јована Митар, Давидовић Ви-
дака Вукашин, Дебелногић Марка Миливој, Нитић 
Станка Душан, Ралић Мила Дане, Зораја Мила Ра-
дош и Бунчић Мана Раде. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
ст. водници: Бокан Леве Божо. Драгојевић Дра-

гићу Душан, Гарић Јове Илија, Ковачевић Илињ 
Бранко, Лазаревић Марка Крсто, Милетић Пере 
Милосав, Спасојевић Лазара Недељко, Терзић Ос-
мана Ферид, Топић Ђуре Мане, Вигњевић Павла 
Стево и Врањеш Цвијан а Милан; 

водници: Бајић Јована Милорад, Ђукић Вида 
Бранко, Јокић Гаврана Перо, Лзеваља Василија 
Љубо, Милетић Душан и Милутиновић Косте Алекса; 

мл. водници: Ађић Томана Павле, Чорбић Сал ке 
Мујо, Изгаревић Грујице Драгиша, Јакубец Алојза 
Ото, Маринковић Симеуна Марко, Милановић Боже 
Видо, ч Мишковић Влада Ђуро, Бајић Радивоја Ра-
денко, Шетка Влада Чедо и Ачић Мила Милан; 

борци: Давидовић Видака Вукашин, Добриловић 
Љ. Војо, Ралић Мила Дане, Реџеповић Халила Авдо 
и Бунчић Мана Раде. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници. Богдановић Петра Дмитар, Бокан 

Јове Божо, Болић Јанка Раде, Ивановић Боже Мар-
ко, Јурхан Фрање Силвестер, Лазаревић Марка 
Крсто, Радаковић Стојана Душан, Спасојевић Ла-
зара Недељко, Судар Матије Гојко, Улемек Стојана 
Перо и Велимировић Душана Никола; 

водници: Бургић Јове Петар, Петричевић Саве 
Перо, Ратковић Аћима Светозар и Воркапић Николе 
Миле; 

мл. водници: Херић Мехе Мујо, Костовић Ми-
ленка Гвозден, Кр ловић Милића Светозар, Лазић 
Стевана Светолик, Лупшић Илије Илија, Мешић Са-
лиха Рифат, Миладиновић Војислава Драгиша, Ми-
ленковић Станка Радивоје, Милошевић Илије Све-
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тозар, Николић Јована Гавро, Петковић Ђурђа 
Славко, Половић Љубе Јован, Пушара Николе Слав-
ко, Родић _ Станка Гојко, Стефановић Милутина 
Драгољуб, Вукотић Велимира Божидар и Вуковић 
Јове Радован; 

десетара: Бубњевић Шпире Илија, Латиновић 
Тоде Ђуро, Медаковић Етхема Миралем, Милетић 
Тривуна Милош и Вујовић Симе Љубо; 

борци: Бракус Дане Раде, Ђорђевић Антонија 
Стево, Ђорђевић Душана Живадин, Хајдур Мустафа 
Осман, Ивковић Милисава Божидар, Ивковић Дра-
гиње Милан. Ламина Стојана Бранко, Ланковић Ар ан-
ђела Стојадин, Леринић Василија Раде, Костић Илије 
(Милутин, Лазовић Милана Живота, Медић Саве 
(Млађан, Михајловић С. Станко, Милорадовић Реље 
Радомир, Митевски Крсте Ангел, Муратовић Мурата 
Ва јр ус, Мусолијевић Реџепа Мустафа, Николић 
Живка Драгољуб, Петковић Арсе Михајло, Радојко-
вић Радојка Драгомир, Радошевић Ђурђа Перо, 
Садријевић Етхема Етхем, Стевић Милисава Све-
толик, Терзић Драгомира Свето и Вучковић Станка 
Душан. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 

ст. водници: Дрљевић Хасе Изет, Марковић Ми-
лосава Радмили, 

водници: Аљић Џафера Ахмет, Дервишевић 
Алате Смајо, Грујић Милана Милун, Хајдар Мује 
Јусуф, Јеремић Љубомира Милан и Стоковић Фиће 
Татомир; 

мл. водници: Алибашић Алије Рамо, Бабаљ Мак-
сима Радослав, Бајрић Хасиба Хам-ит, Беширевић 
Смаила Есад, Бјелић Саве Васиљ, Благојевић Дими-
трија Благоје, Бобан Максима Богдан. Бојанић 
Богдана Јанко, Брацкан C алке Хузеир, Цв јерковић 
Спасоја Митар, Дедић Станимира Раденко, Деога-
ревић Димитрија Драгутин, Димитрашкоаић Душана 
Радомир, 'Драганић Марка Милован, Ђорђевић Ми, 
лана Радисав. Ђукановић Војина Будимир, Џелето-
вић Обрада Вељко, Гојковић Живојина Миодраг, 
Хамзић Хамзе Авдо, Ивезић Илије Неђо, Јевремо-
вић Радована Милољуб, "Јовановић Благоја Влади-
слав, КарабегоБић Абдулаха Фуат, Коларевић Ву-
коте Милован, Ковачевић Пере Миле, Крџић Не-
дељка Јовиша, Љубовић Поентата Паљока, Малкић. 
Стојана Милош. Мар чак Павла Михајло, Марковић 
Вучка Миливоје, Мартић Трифуна Петар, Маврак 
Михе Душан, Милутиновић Станоја Миодраг, Мла-
деновић -ЈЗдадимира Властимир, Мулић Џемала Нер-
ми, Ненадовић Здравка Богољуб. Новаковић Про-
дана Мијат, Новаковић Николе Милан, Новаковић 
Светозара Радомир, Паунић Николе Љубо, Пејдо 
Стјепана Љубо, Петровић Марка Жико, Пољо Ибре 
Мехмет, Прлић Николе Светозар, Радић Симеона 
Милорад, Радојевић Мике Милоје, Ремовић Вуко-
сава Велимир, Симић Ђорђа Душан, Спасојевић Во-
јислава Милорад, Степановић Будимира Душан, 
Боекић Василија Бошко и Живановић Велимира 
Предраг; 

десетари: Баковић Видоја Новак. Дељан Мује 
Исмајол, Градинчевић Обрема Дамјан, Костовски 
Кирила Лордан, Миленковић Живана Драгослав, 
Милошевић Сретка Божо, НикодиЈевић Божидара 
Милан, Пајкић Светислава Радиша, Павловић Дра-
гомира Бранислав. Станковић Драгољуба Станимир, 
Танчевић Ђорђа Радивоје, Трујић_ Димитрија Мило-
рад и Вељковић Тихомира Живојин; 

борци: Аљукић Мешана Ибрахим, Антоновић 
Панте Чедо, Барјактаревић Махмута Адил, Бусија 
Јосипа Славко, Точан Лосипа Перо, Јашаревић Мехе 
Ариф, Ланковић Милана Душан, Ловановић Борисла-
ва Димитрије, Кузмић Станка Милан, Маринковић 

Витомира Станиша, Милановић Милана Бранислав, 
Милановић Љубисава Станиша, Миловановић Д. 
Момчило Мир егић Симе Илија, Митровић Симе rJo* 
ван, Муслић Абдулаха Осман, Попђоновић Петра 
Ђон, Петровић Андрије Радосав, Петровић Драго-
љуба, Ранко, Радовановић Михаила Чедомир, Са*, 
лијевић Рахима Ђемал, Стефановић Љубомира Сте-
ван, Шамани Панте Лован, Васић Михаила Војислав 
и Веселинова Гаврила Василије, 

Бр. 625 
12 децембра 1947 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Cp6nje" 
у броју 20 од 30 марта 194-8 године објављује: 

Наредбу o пласирању државних угостителски* 
предузећа на територији Народне Републике Србије 
би фе-ip ес тор ан „Колосеум" у Београду и бифе У 
згради Лугословенског д;; ам е ког позоришта на Вра-
чару у Београду; 

Наредбу o пласирању државних угосштељских 
предузећа на територији Народне Републике Србије 
ресторан „Ливац" у Раковици и бифе „Љубимево" 
у Београду. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у бркају 5 од 20 марта 1948 године објављује: 

Уредбу o укидању Уредбе o оснивању Дирекције 
за електропривреду; 

Наредбу o нормирању доприноса ад,министра-
тивно-оггеративном руководству државних индустри-
ски^ и рударских предузећа републикацскот зна* 
чаја; 

Решење o одређивању цена у продаји на мало 
За суво месо које се p анимирано дели потрошачимф 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
МАКЕДОНИЈЕ 

„Службен весник Народне Републике Македо-
није" у броју 8 од 29 марта 1948 године објављује: 

Наредбу o стављању ван снаге Наредбе o за-
брани клања говеда и оваца на територији Народне 
Републике Македоније; 

Упутства за исплату додатка на децу. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

210. Указ o помиловању осуђених лида — др-
жављана Италије — 329 

211. Правилник o организацији o пословању 
помоћних пошта 329 

212. Наредба o давању зајмова за набавку 
лигнита — — 330 

213. Решење o реализацији стимулационих бо-
нова Министарства трговине и снабдева-
ња ФНРЈ издатих земљорвдницимa пре 
15 м>арта 1948 подине — — 330 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа Југословен-

ско? штампаром предузећа, Београд 


