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2.
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влад« ФНРЈ«
за доношење уредаба пе питањима из народне привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра спољне
трговине ФНРЈ, доноси
У Р Е Д Б У
О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА МЕЂУНАРОДНИ ШПЕДИЦИЈЕ И ОСНИВАЊУ ГЕНЕРАЛНЕ ДИРЕКЦИЈЕ
ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ
Члан' I

ГОД. IV

Цена овом броју је 6.— дин. — Претплата
за целу 1948 годину износи 400.— дин., а
само за једно полугође 225.- динара. —
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нистар снољне трговине ФНРЈ у сагласности са
Претседникам Владе ФНРГ
Члан 6
Генерални директор са директором за оперативне
послове, ком ер ци јал ним директором/ директором
плана, замеником директора за кадровске послове и
секретаром чине колегијум дирекције.

К о л е г и ј у м у руководи генерални директор. Коле"
гиЈ<ум је саветодавни орган генералног директора,
који он сазива по свим важнијим пословима и начелним питањима, као и по важнијим питањима опера«
тиви ог руковођења, као што су: израда плана, оргаПословима међународне шпедиције при извозу,
низација предузећа, закључивање важнијих уговора,
увозу и транзиту, као и пословима транзитних (игаенацрти .правних прописа и слично.
дитерских) складишта на подручју Федеративне ^Народне Републике Југославија могу се-бавати искљуАко се генерални директор не СЛОЈНИ са предлочиво држаг-на предузећа за међународну шпедицију . зима колегијума, сваки члан колегијума може тракоја се налазе под Министарством спољне тргожити одлуку министра. Ово не обуставља извршење
вине ФНРЈ.
наређења генералног директора.
Сва предузећа на подручју Федеративне Народне
Републике Ју го«сл а ви је, која се баве пословима увоза
Члан 7
и извоза' обавезна су да почев од 1 јануара
године све своје послове међународни шпедиције при
Генерална
дирекција
-за међународну шпедицију
извозу и увозу поверавају о.ви,м државним предузев о д и књиговодство л администрацију по начелима
ћима за међународну шпедицију.
која важе за државна привредна предузећа.
Члан 2
Кдо административчо-опгратив-ни руководилац државних предузећа за међународну ^шпедицију оа и Ја
се у Министарству спољне трговине ФНРЈ Генерална
дирекција за међународну шпедицију, која "ће стајати под непосредним руке® од ств ом Министра спољне
трговине ФНРЈ.
Члан 3
На челу Генералне дирекције сто-Ји генералну
директор који непосредно руководи пословима дирекције.
Оперативним пословима дирекције руководи директор за оперативне послове, комерцијалним пословима комерцијални директор, пословима плана руководи директор плана, а кадровским пословима* зачевиќ директора за кадровске послове.
Члан 4
~ Генерална дирекција има, секретаријат коме је
на челу секретар. Секоетао^оукозо^и а^министрагтивно-правним и општим пословима дирекције.
Члан 5
Генералног директора, остале директоре и заметака директора за кадровске послове поставља Ми-

Ч&ан 8
Ближе прописе о срганизаЈцији и пословању Генералне дирекције за међународну шпр-ицију; прописује Министар спољне трговина ФНРЈ.
ѕ

Члан 9

Ступањем на снагу ове уредбе,-престаје да важи
Уредба о оснивању Генералних дирекција
и
увоза и Главне дирекције за међународну шпедицију
и јавна складишта од 6 марта 1947 године (»Службени лист ФНРЈ" бр. 19 од 7 марта 1947 године).
Члан 10
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^
у,,,Службеном листу Федеративне Народне Републике
Југославије".
2 јануара 1948 године
Београд
Претседник Владе ФНРЈ
и Министар народне сабране,
Маршал Југославија ,
Јосип Броз-Тито, с. р.
Министар спољне трговине,
Мелентије Поповић, с. р.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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3.
На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ и чл. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне привреде, Влада
ФНРЈ доноси 4
'
У Р Е Д Б У
О ОСНИВАЊУ И НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ ЗА
МАТЕРИЈАЛНИ Р Е З Е Р В Е , ПРИ ПРЕТСЕДНИШХВУ
. ©ЛАДЕ ФНРЈ
Члан 1
Пги Оретоедништву Владе ФНРЈ оснива се Управна за материјалче резерве са задатком да се стара
о обезбеђењу материјалних резерви државе/ Чл,ан 2
На челу Управе за материј.алне резерве стоји
начелник кога поставља Претседник Владе ФНРЈ.

На основу чл. б Основне уредбе о пр »надлежна
отима савезних државних службеника прописујем

П Р А В И Л Н И К
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПРИНАДЛЕЖНОСТИМА САВЕЗНИХ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
У ИНОСТРАНСТВУ
<4

Члан 1
У члану 5 ИШра-вилгика о пр и над лежи ости ма савезних државних службеника у иностранству' („Слу«
жбени лист ФНРЈ" бр. ШО од 26 новембра 1947 године) додаје се нрв став 4, кејн гласи:
„Надлежни члан Владе, претседник комитета односно комисије и Генерални секрета?) Владе ФНРЈ
може на предлог старешине надлештва У иностранству и за остале службенике одрелити н а к н г ^ за
.плаћање стана, ако кирија износи више од 3«0% од
•боуто принадлежнссги, а стан опгоз-ара положају
службеника. Исто тако, могу се .накнадити и ванредни трошкови О1К0 прибављања стана."

Члан 2
У члану 7 додаје се нов став 2, који гласи:
Решење о стављању извесног материјала у ре*
„Савезним државним службеницима и њихсвим
зерву као и о употреби матери јалних резерви до?
брачним друговима у иностранству, ако кооисте« гокоси Претседник Владе ФНРЈ;
дишњи'одмор у Федератив.ној Наводној Републици
Установе и предузећа која су одређена^ да даду. Југославија пла-ћа држава путпе трошкове за воз,
брод или/ авион од места службовања до места изапређене материјалне резерве дужна су по налогу
браног з»а одмор и натраг, и * т о : ' службеницимз У
Управе за материјалче резерве да предузму све
еоедвиђене мере за чување, сакупљање и отпрему "европским ©емљама једанпут годишње, а службеницине у "Ѕаневропским земљама једанпут у д^е гоматеријалних резерви.
рдане. Превозно средство и разред у њему одређује:
стаоеп1Ш,а 'надлештва У иностранству према положају службеника, а пут авионом одобрава надлежни
-Члан 4
чл?н В.ладе, поетседни* комитета односно комисије
Управи за матери јалне резерве има свој самои Генерални секретар^ Владе ФНРЈ".
стални предрачун -прихода и расхода који улази У
састав савезног буџета.
Члан 3
Нарецбочав.зц за извршење предрачуна је наОвај
поавилник
ступа
на снагу даном објављичелник Управе за мат-еријалне резерве.
в а н у „Службеном .листу Федеративна Народне
Републике Југославије".
- Члан 5
, IV бр. 7726 х
, '
" ^
9 децембра 19*47 године
Плаћање матеоијала стављеног у резерву иде
Ј Београд
Ша .терет савезног буџета.
Претседник Владе ФНРЈ
Начин плакања одрешује Претседник Владе ФНРЈ
по предлогу Министра финансира ФНРЈ.
и Министар наводне одбране,
Маршал Југослвије
Јосип Броз-Тито, с. р.
Члан 6
Члан 3

Ближе одредбе о унутрашњој организацији, о
пословању Управе за материјале резерве, као и
о - начину чувања, сакупљања и отпреме? резерви
прописује Претседник Владе ФНРЈ.

5«
На основу чл. 17 Осноане уредбе о принадлежностима савезних државних службеника, у сагла-ситости са Пр ет седницом Владе ФНРЈ, преписујем

Члан 7
Ова уредба ступ а на снагу даном објављивање*
у „Службеном листу Федеративие Народне Републике Југославије".
- 2 јануара 1948 године
Београд
Претседник Владе ФНРЈ
и Министар народне о: бр ане,
Маршал Југославчје
ЈфсипБроз-Тито, с. р.

о

П Р А В И Л Н И Кг

О ОДРЕЂИВАЊУ ПЛАТЕ ИЗНАД НАЈМАЊЕГ ИЗНОСА СЛУЖБЕНИКА КРИМИНАЛИСТИЧКИ
•
СТРУКЕ
Члан 1
Службеници^ криминалистичке струке: приликом
првог постављења у звањима:
криминалистичко-технички лаборант,
дактилосќопски техничар,
криминалистички 4>отот<ехничар, ;
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млађи криминалистички референт, и
млађи криминалистичкс-технички референт
по правилу се одређује најнижи износ основне плате
.предвиђене за та звања у чл, 3 Основне уредбе о
пр'Инадлежносткма савезних државних службеника.
Члан 2
' Службеници« -криминалистичка струке у звањима из претходног члана може се приликом првог
постављења одредити основна плата већа од најмањег износа, не прелазећи највећи износ основне пламте предвиђене за та звања ако располажу стручном
спремом и праксом већо-м од оне која је редовно
довољна за вршење послова тих звања.
Члан 3
Службенику који има основну плату м-ању од
највећег износа предвиђеног за звање у коме се
Налази може се основна плата повећати за 200.—
динара после 3 године проведене у том звању. Службенику ко;,и врши послове већег обима или од веће
важности или пов-ерљизости од »опих који се редовно
додељују службенику тега звања, може се основна
плата повећати и псе истека 3 године. Повећање
плате врши се на предлог комисије из ст. 2 чл. 17
Основне уредбе о принадлежностима савезних државе-их службеника.
Основна плата са повишицама не може прећи
највећи износ плате предвиђене за то звање. ч
Чла« 4
Ако службеник не врши са успехом послове рал«
којих му је основна плата повећана, или ако- је одређен да врши послове мањег обима, или због недовољног залагања у послу, може му се на предлог
«сомиси;е из ст. 2 чл. 17 Основне уредбе о принадлежностима савезних државних службеника основна
плата смањити до најмањег износа' основне алате
предвиђене 'за то звање.
Члан 5
Овај правилник 'ступа на снагу даном објављив а н у „Службеном листу Федератиане Народне
Републике Југославије".
IV бр. 7734
31 децембра 1947 године
Београд
Министар унутрашњих послова,
Александар Ранковић, е. Р
Сагласан,
Претседник Влад,е ФНРЈ
и Министар народне одбран«.
Маршал Југссла-вије
Јосип Броз-Тито, е. Р*
6.
На основу чл, 42 Закона о једноставном рачу*
цоводству дописујем

У П У Т С Т В О
ЗА КЊИЖВЊЕ ПЛАНСКОГ СНИЖЕЊА ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ И
ЗА КНИЖЕЊЕ ДРУГОГ ПЛАНСКОГ СНИЖЕЊА
- ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ У ЧЕТВРТОМ ТРОМЕСЕЧЈУ 1947 ГОДИНЕ РУДАРСКИХ И ИНДУСТРИС К А ПРЕДУЗЕЋА
Књижење планског снижења трошкова производње за ДДУДО- долугодиште 1947 године рударских и
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индустриских предузећа општедржавног значаја,
одређено Решењем о планском снижењу трошкова
производње за друго полу1одиште 1947 године рударских и индустриских предузећа опшгедржавлог
значаја Привредног савета Владе ФНРЈ бо. 6091 од
25 јуна 1947 године („Службени лист ФНРЈ" бр.
66/47), као и књижења другог планског снижења
трошкова производње у IV тромесечју 1917 године
У смислу Решења Привредног савета Владе ФНРЈ
бр. 2953 од 9 октобра 1947 године врши се на следећи начин:
I. — Прво планско снижење трошкова производње из тачке 2 Решења о планском снижењу трошкова производње за други п-олугодиште 1947 године рударских и индуса неких предузећа општедржавног значаја које су предузећа дужна да остваре У другом полуодишту 1947 године, а у висили
поготка који им је саопштен од административчооперативних руководилаца, сматрају се као посебна
категорија редовне планске добити и књиже се на
следећи начин:
одобрава се посеба« конто у групи 95 као посебна категорија редовне планске добити а на терет
конта 962 — натпланска добит. Уколико на конту
962 нема довољно -непланске добити или је уопште
нема за покриће утврђене посебне категорије редовне п танаке добити, књижење се врши на терет
конта 971 — непоедвиђени губитак.
И. — Предузећа која су добила задатак^ за Д^У*
го планско снижење трошкова производње у IV тромесечју 1947 године, књижиће ово снижење на следећи начин:
одобраваће посебан конто у групи 18 кзо обавезу према буџету, а на терет конта 962 — натпланска добит. Уколико на конту 932 нема доволна
непланске добити или је уопште нема, на рскоиће
доугог планског снижења трошком производње,
књижења се виши на тенет конта 971 — непредвидени губитак. Оплата у буџет се В Р Ш И на терет посебног конта из групе 1Р а у кожест редовног колт«
код Народне банке ФНРЈ.
IV бр. 56162
25 децембра 1947 године
Београд
Министар Диденсија,
Сретен Жујовић, с. €>•
/
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На основу чл. 1 Уредбе о допуни Основне уоелбе1
О »принадлежностима савезних државних службеника
{..Службени лист ФНРЈ" бр. 92/47), а ка преглог
Претседник Комитета за законодавство и изградњу
народне власти Владе ФНРЈ, издајем
Н А Р Е Д Б У
О ИЗМЕНИ ОСНОВНЕ ПЛАТЕ ЗА ЗВАЊЕ „ВЧТЧРИНАР" И „ВИШИ ВЕТЕРИНАР" И О ОДРЕЂИВАЊУ ОСНОВНЕ ПЛАТЕ ЗА/НОВО УВЕДЕНО
ЗВАЊЕ „ВЕТЕРИНАР-СПЕ11ИЈАЛИСТА" У ВЕТЕР И Н А Р О В СТРУЦИ
1) Основна плата за звање ветеринар". предвиђена у чл 3 Основне уредбе о принадлежностима
савезних државних службеника, мења се и одређује од 4.800.— динара месечно, а са повишицама
по годинама службе до 5.800.— динама месечно.
2) Основна плата за звање „виши ветеринар",
предвиђена У чл 3 Основне- уредбе о принадлежно«
сгима савезних државних ^^жбеника, мења се и
о м е ђ у ј е у једном износу од 5 800.— динара месечно
3) За звечке „ветер№»»ад>~специ;алиста" које : е
•уведено Наредбом о увођењу «ов*е»г звања в*т>
ринаѓ>специјал" л та у ветеоинарсхој струци Л,Службени лист ФНРЈ" бр. 108/47) одрешује. се основна
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плата од 5.500.— динара месечно, а са 'повишицама
по годинама службе до 6.500.— динара месечно.
4) Ова наредба ступа на снагу даном објављив а н ^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре"
публике Југослава е".
IV Бр. 7725 31 децембра 1947. године
Београд'.
Претседник В л ^ е , ФНРЈ
и' Министар' народне одбране,
'' \ Маршал Југослав иј е,
Јосип Броз-Тито, с. р.
Претседник
Комитета за законодавство и изградњу
народне власти Владе ФНРЈ
Едвард Кардељ, с. р.

О Л А И КО В
*

ПРЕЗИДИЈУМ

Народне скупштине Федеративне Народне
Републике Југославије
на основу члана 2 Закона & орденима и медаљама/ а Да предлог Врховног комнданта оружаних
снага ФНРЈ
р е ш и о
је
да се за показану храброст, умешност у командовању, осведочени, рад на остварењу братства и јединства међу нашим народима си »стечене заслуге за
•народ у току народноослободилачке борбе »одликују
ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА':
мај|о-р Ђукић Драго.
" ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА:
•потпу ковници: Цветковић Добросава Душан и
4
Лук ар ски Ангела Душко;
мајори: Ћоровић Димитрије Воји«, Никшић Рајка Бошко, Самарџић Марка Јово и Трајковски Косте
Захарије;
.
~
'
капетани: Апулче Сидов Наум. Барањац Живана
Славко, Батањац Петра Љубиша, Ћирић Аца Мило' ван, Драгосавац: Јована Јово. Ђурђевић Николе Петар, Ђакула Стојана Јован, Фурлан Леополда Пав^е,
Ивановић Теодора Душан, -Кепчија Петра Милош,
'Марјановски Алексе Димитар- 'Митровић Богдана
Момир, Поповић Петра Секула, Поповић Дамјана
Угљеша, Пуљезевић Анире Јово, Родић Л. Душан,
Томић Марка Никола, Важић Јове Боро и Жарић
Боже Тихомир;
поручници: Бећировић'Блаже Бранко, Б о г д а н о в а
Десима Благоје^. Ћулафић Николе Драго, Ђурђевић
Цвеје- Никола, Фабац Луке Владимир, Галења Доме
Мирко;
_
•поручвтгци: Головић Милића Вукота, Гроић I лише Иван, Иванић Петра Сава, Јакшић Павла Максим,
Јанковић Радоја Радован, Крањц Франца Виктор,
Манојловић Стевана Јово, Марковић Павла Живко,
Петровић Стевана Јово, Рађеновић Милоша Никола,
Рудић Николе Ђоође, Стојановић Ранђела Милош и
Тојагић Димитра Никола;
\
лсачворучници Кустудић Марка Ђ о р ђ и ћ и шпаљевић Милуна Вукајло.^
ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА:
потпуковник Брајовић Војина Вукашин;
мајори: Би ор ца Ранка Драгован, Добрковић Луке Стеван, Драговић Саве Стево, Гаћиновић Решов
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Ристо«, Јешић Павла Милан, МилинШ-гћ Пане Ђуро,
Нешић Станимира Миодраг и Поповић Јована Радомир „Душко";
капетани: Ј Ћирић Аца М и л о ш у Димити ијевић
Дамјана Момчило*, Димовски ТрајкЈРТоде, Драгосавац Јована Јов<с», Фурлан Леополда .Павле, Радовић 1
Јована Славко и Шуковић Митров Мирко;
поручници: Бутуљони Карла Ђузепе, Чечарић1
Спасоје Радом»ир, Ференц Ђуре..' Јосип,- Францине
Стјепана Балант, Гајовић Мијата.-Д&Шнка, Илић Ри-*
сте Војислав и Радошевић Бранка Младен;
потпоручник: Грујичић Нике 'Ђорђе м Ковачев
вић Обрена Милева.
'
ТI
ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ III РЕДА: '
1

:

мајори: Добрковић Луке С т е в а н . ^ И в а н и ш е в и ћ
Јов ана Боро;
капеташг: Дурутовић Јакова Ристо, Ђаконовић
Крсте Блажо, Илић Николе Милош, Џакула Стојана
Јован, Ивановић Ђуре Вељко и Франчишковић Мате
Гојко;
_
поручници: Бећ ире ©ић Блаже Бранко, Ђуричић
:Јанка Милан, Гашовић Гојка Милорад, Гароња Томе
Мирко, Годеч -Марка Раде, Гостовић Луке Миле, Грбић Ђуре Илија, Грбић Глише Иван, Игрић Ђуре
Александар, Ињац Вује Марко и Кнежевић Николе
Велимир.
^
ОРДЕНОМ' ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА:
'пуковници: Цветојевић Николе Др Милорад и
Радојчић Максима Др Михајло;,
потпуковници: Димитријевски Атанаса Тома, Добрици ћ Милутина Др Тихомир, Гачегћ Васе Душан,
Марковић Јање Душан и Спировић А лк иби јада
Ванчо;
мајор«1: Балоха Јакоба Јако, Барух Аврама Др
Давид, Цветковић Ђорђа Др Драгољуб, Чутурило.
Милоша Миливоје, Ћаласрна Малише Мићо, Дракулић^ Петра Никола. Ђурђевац Ивана Миле, Јањушевић
Тиосав а Миленко, Папамаџија Јована Славко, Крстић
С. Др Алексндар, Ковачевић Владимира Михајло,
Лучка Арх*ит Александар, Макслмовић Стојана Р а - дивоје, Марковић Милована. Павле, Машнић& Ивана
Мирко, Наумовски Христе Захарије, Петковић "Јована
Др Љубомир, Стефановски Атанаса Крум, Спасевска
СтоЈмена Станојка,, Стефановски Ставра Блажо-, Стојановски Алексе Момчило, Тајншек Јакова Марко,
Тодоровић Радимир а Слободан, Тонличанец Димко®
Панче, Бој данов ски Паска Атанас, Вучинић Арсе
Илија, Вујотић Јована Божо и Вулкана Димитрије
Ђорђе;
капетани: Алексић Стојадина Светомир Анђелић
Милована Крста, Апостоловски Тона Тодор, Цветковић Станоје Бранислав, -Чукић Живојина Миодраг,
Ђондевски Трифуна Ђорђе,-Ђурић Николе Трипо,
"Буревски Сп»ч'ра Алекса, Ф р о ј д а Јована Владислав,
Ивановски Славе Ангел, Јовановски Стефана Живко,
Јовић Станка Љубиша, Каневче Наума Антон, Капчевски Јордсиа Дазао, Карафилозски Илије Сотир,
Кецкаровски Лазара Р^стс, Контескин Софра Круме,
Копривица Миливоја Душан, Костић Илије Божидар,
Краљевић Петра Милан, Крковић Антона Антоније,
Мичић Саве Ратибор, -Миленковић Милана Јован,
Миљковић Милована Живојин, Мирковић Насте
Страхиња, Накић Анте Фрањо, Павлић Димитриса
Предраг, Паневски Милована Боривоје, Петрушевски!
Трајча Трајан, Поповић Драгомира Владимир, Радосављевић Кона Божидар, Радуловић Марка Ристо,
Раичевић Милете Радосав, Ристић Светислава Радо- "
мир, Ристовски Никодима Ристо, Стојчевић Михајла
Рајко, Стојев Насев Георги, Суботић М. Љубо, Тарковски Андинов Естатије, Теодоровић Душана Светозар, Влатковић Јосипа Иван, Зећирлија Латифа
Зеко и Златановић Милована Добривоје; . •
поручници: Цветковић Уроша Љубисав,. Ћирковић- Циколе Божидар, Ћирковић Стевана Трифун,
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Ћук Петра Тодор, Ћешлиаров Мише Борис, Цемовић
Ивана Млиорад, вучковић Или^е Илијаз Чушевски
Драган, Дабић ЈБорђа Јово, Дамјановић Ђерђа Иван,
^Дамљановић (Цве Димитрије, Деановић Мирка Живан, Делиџакфв Димитра Александар, Деспотовић
В. Драгослав, с Димитријевски К. Петар, Димитровски
А. Драго, Димовски Павла Лазар, Дубљевић Драга
Радош, Двојаковски Јована Боро, ЂапиЈћ Ристе Радомир, Ђиновић Радосава Радомир, Ђокић Ђоке
Рако, Ђурић* Алексе Марко, Ђуришић Драге Митар,1
Кљуна Варкама Фетах, Гарић Вуксана Стеван, Гав а л о в с к и Спира Гаврило, Гламочанин Вида Илија,
Говедарица Јована Милош, Грандић Милоша Мирко,
Грандић Милана Петко, Граоња Томета Дане, Грубешић Луке Душан,- Христевски Трајана Серафим,
Христовска? М. 'Александар, Икић Ивана Дејан, Илић
Николе Димитрије, Илић Томе Ђорђе, Илић Боривоја Предраг, Иванишевић Крсте Чедомир, Ивановски Александра Иван, Јаневски1 Мите Кочо, Јовановић
Александра Душан," Јовановић Марка Владимир,
вановски Цветка Миле, Јовић Косте Миладин, Јовић
Добричин Радомир, Јовић Новака Војин, Јуруковски
Христе Глигор, 'Јуруковски Петра Љубо, Кадо.вић
Драгише Сретен, Каванцалијевски А. Илија, Кнежевић Божидара Милан, Колевски Комадина Душко,
Колевски Трајле Ђорђе, Крајинчанца Ивана Петар,
Крањец Фрање Стјепан, Крчи«ски Јанка Блажо, Кресо Зајема ЕЈУД, Крестић Јована Владо, Крстевски
Димча Киро, Крстевски Спаса Павле, Курицки Наума
Костадин, Кузев ски Јордана Анде, Митровић Радоње
Милоња, Надевски' Кирчев Ване, Накић Светозара
Никола, Насковски Дамјана Ђорђе, Настовски Коле
Софре, Никић Боже Никола и Николић Мате Анте;потпоручник!: Абрамовић Радована Милутин,
'Ачковски Димчев Трајко, Афтовски Методија Ристо,
Алић Салиха Мујо, Амиџић Драгутина Мирко, Дианасовски Дима Ћиро, Анђеловић Диме Стамен,
Анђелковић Д. Војислав. Аађелковски Н. Никола,,
Анђелковић Станојка Тихомир, Аничић Ђоке Душан,
Аргировски Дмитра Иљчо, Аганасовски Петра Богољуб, Бацковић Милутина Василије, Бадањац Живана
Павле, Бакевски Бориса Љупчо, Бакревски Јована
Вгнђел, Бегиновски Димчета Димио, Бешовић Вукајла Саво; Бјелица Павла Раде, Блажичевић Мате
Бранко, Биечић Саве Радомир, Бојковић Боривоја
Радоја, Бооисављевић Страхиња Гаврило, Бошковски
Максима Фидан, Божајковић Миленка Лазар, Божиновски Винча Рад Брајовић Николе Јово, Цековски
Косте' Василије, Целовски Димка Киро, Цоларић'
Алојза Јоже, Цвејић Радована Светислав, Цветковић
Стевана Гојко, Ћирић Ј^сова. Александар, Ћоровић
Милосава Радован," Даминовски Јованче Веле, Делевић Лабуда Милан, Динчић 'Милоша Драгољуб,
Домазетовић Ђоке Бошко, Ђаковић Љубомира Милан, Ђондовски Дмитра Ђуро, Ђорђевски Пешев
Стеван, Ђукићг" Илије Божидар, Ђуришић Дамљана
Радослав, Ђуровски Ристе Ђорђе, Џелетовић Петра
Милан,* Филиповић Раде Јован, Георшевски Лазара
Никола, Георчиновски Николе, Арсо, Глушац Ђуре
Н~вгк, г жил * Стс ипа Пг^л^. Гојковић Никол**
доња, Половчан Симона Сергије, Грубац Маила
Марко, Грујевски Душана Јане, Христом?«ов ски Дончев Коста, Христовски Павла Мицко, Ибраиј Риза
Вуљо и Илијевски Методије Владислав;
потпоручник«: Ивановић Милу хина Јово, Ивановски Ђурка Диле, Јаневски Змејков Бошко, Јанкуловом Тодора Каранфил, Јордановски- Стојана Ристо«, Јовановић Љубомира Ћиро, Јовановски Јеврема
Александар, Јовановски' Кузмана Александра, Јовић Младена Александар-, Калуђеровић Саве Марко,
Катафај Николе Марко, Катић Бланта Момчило, Ки.
тановски Станка Чедомиру Косовић Вука Радоје,
Костовски Атанаса Ангел, Крсмановић Милојка Борислав,, Кујунџијевски Панде Љубчо, Леђанац Павла
Милан,' Мачковић Давида Јован, Манасијевић Драгомира Никола, Пирић Јована Данило, Марковић
Митра Живорад, Маровић Николе Владимир*. Матев.

ски Стевана Јефот, Меден Петра Живко, Михаило?
вић Светозара Новица, Михајлове!«* Косте Ристо.,
Мијалковић Петра Драго, Милачић Ристе Љубо, Милаковић Петра Томо, Миленовски Симуна Мићо,
Милић Блажа Ђуро, Милошевски; Зафира Илија, Миловановић Јосипа Милисав, Митрић Радуна Јуко,
Митровски Јована Стојан, Мојсов Боже Никола,
.Момчиловић? Драгомира Радован, Нестровски Николе
Димитрије, Николајеве^ Николе Димитрије, Николић
Миле Војислав, Николовски Камча Лопару*, ^Пановски Дима Анђел, Пантовић Милојице Миле, Пауновски Теодора Драган, Павловски^ Иванов Спиро, Павловски Сокола Тодор, Пецарски Тоше Ђура, Пејчић
Велимира Никодије, Перишић Мићуна Радош, Петковић Стојка Раде, Петковски Гроздана Симо, Петровић Бранка Обрад, Петровски Спире Павле, Петрушевски Ивана Вељо, Пијанић Милана Бранко, Просевски Василије Риста, Радевић Радоја Вујадин, Радовић Милете Божидар, Радуловић Крсте Радован,
Ракочевић Милана РгдоЈа, Рашовић Радосава Велиша, Ристовски Вангела Ристо, Ружичић Паје Никола,
Самарџић Бранка Митар, Самаровски Атанаса Коста,
Сарафиловски Бориса Доброслав, Синадиновић Мике
Воја, Стакић Јове Рајко, Станковић Чедомира Ђорђе,
Станковић Шпире Светозар., Стојановић Добривоја
Славко1, Стојменовски Андона Стојчко, Шаћир _Емре.
фа Шаћир, Шехе Џафета Исмаил, Шиљеговић Обрена Милутин, Шуње Хакија Шефик Талевски Јована
Павле, Тасевски Ђорђа Боро, Тодорбвић Јована Богољуб,- Тодоровски Коле Тодор, Томић Манасије
Апостол, Томић Божидара Драгољуб, Трајковић
Вучка Радивој, Тричковић Миливоја Небојша, Трпевски Петра Риста, Тунџевски Христа Димитар,
Ускоковић
Крсте
Милутин, В а љ е в с к и
Спире
Вељко-, Вавриновић Александра .Михајло, Величковић
Јована Ђорђе, Вељковић Владимира Боривој, Веселинов Јанев ИлиЈа, Ветем Стјепана Ђура. Видановски Димитра Ристо, ВидоЈевски Стојана Дамјан, ,Видосављевић - Душана Владимир, Влаховић Грујице
Јанко-, Вученовић Спире Никола, Вучковић Александра Градимир, Задоволи Трпчев Тодор, и* Жугић Јово;
Чекеревац Вучића Драгиша, Димитријевић Сајка
Цветко, Ђаткова Ђорђа Ирена, Чикановић Василије/
Ђорђевић Михајла Ружа, Филцевски Андона Георги:
је, Георгиевски Димитрија Тодор, Глигоровски Тодора Душан, Шијаковски Николе Глигор и Ташев
Тодора Павлина.
. Бр.. 439
^ а в г у с т а 1947 године
Београд
Секретар,
*
Претседник,
М. Перуничић, с. р.
др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИЈУМ
Народне скупштине Федеративне Народне
Републике Југослвије
на* основу члана 2 Заносна о орденима и медаљама, а на - предлог Врховног команданта оружаних
снага ФНРЈ,
р е ш и о
]е
да се за показану храброст, умешност у командовању, осведочени* рад на остварењу братства и јединства међу нашим народима и стечене заслуге ва
народ у току народи оослободалачке борбе,.одликују,
ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1 РЕДА:
по тп утков ни ци: Дамјановић' Данила Петар,' Илић
Раде Стево', Мандат Филипа Петар, Стојовић Јагоша Зарија, Ујевић Анте Мате и Вонбрачен; Ивана
Иван;
мајор БЈелајацв Остоје Гојко.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА:
малори: Дончић Антена Емил, Дрењанин Драгутина Милорад, Ерцег-Симе Вгдаслав, Иванц Емила
Емил, Ивановић Станка Драго, Кобали Љубомира
Бранко, Контић Живка Видоје. Ковачић Рудолфа
Славко, Лековић Сретена Славенко, Љубинковић
Ивана Лазар, Мандић Милоша Васо, Смолникар Јакоба Вганко, Стефановић Аранђела Драгољуб, Сунајако Раде Стево и Тодорић Рате Стево;
капетани: Ба^њар Јеврема Радоман, Ђукавец
Френка Богдан, Дубачћ Јове Мирко, Гаче ик Јосипа
Ху.мберт, Јовичевић Тоивуна Гојко, Милачић-Дозет
Дара, Мерача Јована Богдан. Мраовић Гаје Јовица,
Нова-ков-ић Николе Ђуро и Орлић Мојсија Милан;
капетани: Пешић ЋУО е Душан, Поткоњак Саве
Исо и Трипковић Јове Миле;
•поручници: Бабац Душана Милан, Баста Николе
Стево, Блануша Или'е Милан, Черкез Ибрахима Хасан, Ђурић Петра Љубомир, Гребенц Ивана Изач,
Крњајић Јога е Боанко, Малушић Павла Ђуро, Маокић Ива^а Видеска, Матић Бп анка Вукашин Медић
Димитрија Мирко, Перади« Ловре Душан, Перовић
Стјапгна Симо, Поглајен М?те.'е Стане, Рапајић
В?;е Душан, Салаковић Ђуре Благоје. Вишекруна Јефте Петао и Влаисављевић Дмитра Ђуро;
потпоручник: Јевтовић Драгољуб, Ратковић
Боже Никола и Матић Ђуре Владимир.
ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА И РЕДА:
ма ; ори: Бабић Николе Јован, Билођерић Јуре
Дуј-о, Браић Петра Вицко, Бурић Спасоја Јанко, Чобељић Михајла Вељко, Деспот Анте Владо, Дрења®П'Ч Доан'гина Милорад, Дрљачић Ђорђи Војислав,
Духачек Војтеха Антоц^ Ђукић Тривуна Алекса, Ђуковић Милана Здравко. Филиповић Јорге Драги,
Гаћеша Дмитра Гајо, Георгиј ев ечи Спасе Љуба-Ну
Хинић Маче Стево, Ибрахимпашић Алије Мујо, ЈУрин Шпира Блаж, Ковачевић Видка Василић, Кржић
Теотина Милан, Лукач Симе Дмитар, Мачдарић Николе Милош, Марић Владе Драго, Мехацшћ Милив о ј Гавре, Никел ић Саве Светозар, Перуничић Радула Момчило Поповић Ђорђа Милооад, Поткоњак
Симе Стево, Суботић Саве Лазар, Шир.ола Ивана
Фрањо и Вукчевић Марка Милован;
капетани: Бадњар Јеврема Радоман, Балтић
Станка Живко, Букавец Франца Богдан, Цветичанин
Јандре Гојко, Гостовић Петра Душан, Груден Алојза Алојз, Карлица Велимира Здравко Магул Божидара Радоје, Мезга Марина Еонест, Поткоњак Слве
Исо, Пренк Тоне Божо. Пудар Владе Стојан и Радисгвљевић Светозара Љубомир;
поручници: Б?бић Јована Јово, Блануша Илије
Милан, Блануша Ђуре Петар, Чуић Милана Мил/ ш,
Дакић Милоша Милан. Хинић Ђуре Проко, Јашаревић Ачије Мустафа, Кладник Михајла Јанко, Кораћ
Васе Раде, Марељ Милина Душан, Матић Бранка
Вукашин, Медић Миле Милан, Надаоевић Мухамеда
Абид, Нинковић Стевана Бранко, Новковић Николе
'Јово, Поповић Дмитоа Драган. Радаковић Миле
Боатс«, Рапаић Ваје Душан, Ролић Взси^ија Даринка, Смиљанић Станише Буде, Шљукић Теодора Јован, Шобот Душана Владо, Веин Петра Владо и
Заставкиковић Дане Петар;
потпоручник: Мађер Славка Вук и Ратковић
Беже Никола,
]

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

мајори: Букић Мухарема Адам, Деспот Анте
Владо, Дивјак Миле Петар, Геор1И?евнћ Миа-гена
Милан Ковачић Видака Василије, П р о т и ћ Марка
Ђ о к а Рађеновић Миле Обрад, Суботић Саве Лазар,
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Шварц Фердинанда Божо, Тауфер Игнаца Карло и
Васковић Видака Ристо;
капетани: Цветичанин Јандре Гојко, Чурчић Милана Милан, Дрекаловић Милутина Никола, Дубаић
Јове Минко, ГаЈнћ Обпада ПаЈа, Мандарић Симе
Ђурађ, Мраов!ић Гаје Јовица » Троха Јакоба Ста«
нислав;
поручници: Димић Николе Светозар, Гребена
Ивана Иван, Мркшић Да^е Петар, Перовић Стјепана
Симо Пишпек Фра1ње Фрањо и Поповић Дмитра
•Богдан;
— —
потпоручник: Игњац Николе Милош.
ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ:
мајор Поповић Марка Ђоко;
поручници: Кезеле Јурја Ју^ај, Ристић Миливоја
Мирослав и Шпорар Франца Антон;
потпоручници: Барбалић Антона Анто«, Каравелић Ивана Јосип, Левај Људевита Александар и Сте*
ланчић Фоанна Зчатко;
—
заставници: Подкрајац Богдана Гојко и Рад ма
ковић Трифуна Андрија;
Гулан Анте Миле и Југовић Милорада Андрија
ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА:
капетани: Ђурановић Васе Војислав, Косановић
Лазе Милан и Морић Ивана Мирко;
поручници: Бједов Милоша Милан, Бо 0 ић Саве
Славко, Вудија Мате Мато, Кезеле Јур^а Јурај, Кнежевић Милоша Сава, Љубаконић Павла Никола, Манојловић Јакова Симо, Михајловић Шпире Дане,
Опачић Стевана Глишо, Паунчевски Стефана Ристо,
Пијаца Мире Иво, Пстребић Илије Ргпе, Ракић Буде Мане, Страхињу Илиј.е Марко, Шперац Марина
Петар, Шпорар Франца Антон, Тарана Луке Саво
и Витури Вјекослава Иван;
потпоручници: Бсрчић Николе Александар, Гиздић Шпире Недељко, Марјановић Милојка БОЖЈО И
Ракић Ивана Данијел;
заставници: Бркић Антона Бранко, Ћосо Цвјетка
Милорад, Дејановић Дане Јово, Дрецун Миха ла
Јован, Елаковић Мате Михајло, Јрњић Војислава
Велибор, Крпина Петра Жизко, Кукине Томе Данлјел, Медош Стевана Урош, Перош Јосе Иво, Солдовић Чедомила Милош, Вукадиновић Јована Драгољуб и Антонић Павла М И Ј О ;
з°ставници: ЂОМЈ^ЈЗ Симе Јован, Лес Јосипа Јосип, Ми чакара Томе Душан, Павичић Николе Милош,
Бокан Миле Душан, Ињац Николе Лука, Блажевски
Пеце Никола, Делић АдагА Расим, Кашжанец Ив-аа
М И Ј О . Ковачерић-3'( гозић Н е г и ц а . Кпиж Бориса Петер, Љубиша Тиме Стерлч, Маринко Јожефа Матечж,
Милисић Јосе Петар, Миоковић Ђуре Бранко Мозина Виктора Фоггц, М^лец Ф р ^ п а Фочнц, Несић'
Александоа Часлаз, Николић Милорада Здравко,
Павлов Душана Боанко, Релић Петра Милич, Стефановић Благоје Десанка, Шаворић Марка Винко и
Воркапић Стеве Анка.
МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ:
поручници: В и тур и Вјекослава Иван и Дероња
Рудолфа Владимир.
МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД:
Петковић Петра Вицко и Жар диа Томе Радојка.
Бр. 4Ѕ6
8 августа 1947 године
Београд
Секретар,
М. Перуничић, с. р.

Претседник,
ДР И. Рибар* е В.

Л8& СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ФЕ&БРДТИВВВ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈА

ОГЛАС НИ "ДЕО,
ЗДИШКЦИЈБ
ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ ЗА 1948 ГОДИНУ
„СЛУЖБЕНИ У1ИСТ ФНРЈ"
Дирекција Службеног листа ФНРЈ" одредила Је
ове цене претплате на „Службени лист ФНРЈ" у
1948 години:
За целу годину претплата Је 400.— динара ако
се положи одједном и најдаље до 31 марта 1948 го*
Дине, а после тога рока 450.—* динара.
Претплата само за једно полугође је 225.— динара.
Годишња претплата за ииостранство је 700.—
динара.
Ових дана биће упућени позиви на претплату
за 1948 годину са закључивања свима досадашњим
претплатницима. Закључним треба попунити читко
и тачно према упутству које је дато у позиву; потписати, печатом Зе озваничити и послати најдаље до,
25 децембра 1947^године.
Свима претплатницима који до 25 децембра 1947
године ке положе претплату за идућу годину или не
пошаљу прописно испуњену заључницу лист ће се
обуставити 1 Јануара 1948 године.
„СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА САВЕЗНОГ УРЕДА
ЗА ЦЕНЕ''
Претплата за „Службена саопштења Савезног
уред-] за цене" — посебно издање ..Службеног листа
ФНРЈ" за целу 1948 годину износи 200.— динара*
а;:о се претила«а положи одједном и најдаље до 31
марта 1948 године, а после то>а рока 220.— динара.
Претплата за једно полугође је 110.— динара.
и^ свима претплатницима »Службених саопште«
ња" ових дана биће упућени позиви на претплату са
закључНицама е тим да се до 25 децембра ове године пријаве или положе »ретплату за идућу годину.
Свима претплатницима који до 25 децембра ове
године не доставе прописно попуњене заклучнине
или не уплате претплату за 1948 годину, лист ће
би№н обустављен даном 1 јануара 1948 године.
Б И Л Т Е Н
КОМИТЕТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ
НАРОДНЕ ВЛАСТИ ВЛАДЕ ФНРЈ
Комитет за законодавство и изградњу народне
власти Бладе ФНРЈ наставиће у 1948 години са
Издавањем свога БИЛТЕНА. Претплата износи за
Целу 1948 годину 120.— динара.
*
БИЛТЕН ће и деље доносити упутства и правна
мишљена како Комитета за законодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ тако и савезних
^министарства У којима се расправља проблематика
изградње и развоја нашег државног и правног
система; зајмодавце и правне акте страних'држава
дао и преглед њиховог права и законодавства;
в-ги&тересантнијја обавезна тумачења Президијум*
Народне скупштине ФНРЈ са образложењима и мо-

тивима за њихово доношење и други материјал коЈи
ће бити од интереса и користи како свим државним
органима ко.?! сг исповедио баве изградњом нашег
правног поретка тако и ширим круговима правника.
Претплата се полаже преко .Службеног листа
ФНРЈ" на текући рачун бр. 1—313*004 са назначењем
тачне адресе (име и презиме, назив установе иди
предузећа, места и улице, а за сва мања места и
последња пошта).
Претплату треба послати одмах, а најдаље до
31 јануара 1^48 године и гз^к^тп на чеку или упутн и м нагла^ит**
је зч БИЛТЕН.

СЛУЖБЕ НЕ

ОБЈАВЕ

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНО! ЗНАЧАЈА БРОДО! РА•ДИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АПАТИН
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17
Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних
привредних предузећа, објављује:
На основу решења Миг истап ства финансија ФНРЈ
IV бр. 53350 од 17 децембра 1047 године уписано је
у Регистар државних привоед<них претузе^и опгитедржгЕ>но«г значаја под редним бројем 312, св. П
државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирме мг
6РОДОГРАДИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АПАТИН
СКРАЋЕН НАЗИВ ФИРМЕ БРОДОГРАДИЛИШТЕ
АПАТИН
са седиштем у Апатину.
Преду?еће је основано решењем Владе ФНРЈ
IV бр. 5336/3 од 16 новембра 1947 године.
Предмет пословања гаоедуз^ћа је: израда нових
и оправка осталих пловних саобраћајних средстава;
оправка ив израда резервних делова, матеоијала* прибора, рлата, постројења, уређаја и намештаја пловних 'објеката.
Предузеће има у свом саставу и бродарсќу радионицу у Бездану.
Фирму потписује Лончар Маријан, директно предузећа, а у случају његове спреченост инж. Билић
бранке шеф извршне службе у границама овлашћења.
IV бр. 53360. — Из Министарства финансира ФНРЈ,
17 децембра 1947 године.
К Ш М
РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРЖАВНО РЕЧНО БРОДАРСТВО
Министарство финансии ФНРЈ* у смислу чл. 17
Основног закона о државним привредним предузећима а чл. 18 Правилника о регистрација државних
«ршоедних предузећа, објављује:
На ОСНОВУ летења Министарства финансија ФНРЈ
IV бр. 32868 1 15 децембра 1&47 голине уписано је У
Рогистар државних привоедних поедузећа општедржавног значаја под редним бројем 313, св, II до«
жавно пгжвреадед предузеће о п ш т е г ж а ш о г а н г а ј а
под фирмом:
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ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРЖАВНО РЕЧНО
БРОДАРСТВО СКРАЋЕН НАЗИВ ФИРМЕ: ЈДРБ
са седиштем у Београду.
Предузеће је основано 'решењем Владе ФНРЈ
IV "бр. 5366/1 од 16 .новембра 1947 године.^ ,
Предмет пословања предузећа ј§: превоз робе
и (путника на унутрашњим пловним п у т и ц а у домаћим и иностраним водама.
и/ I
У саставу предузећа налазе се следече агенти је
у земљи и иностранству: Регенсбург, Писана, Беч,
-Братислава, Коморач. Будимпешта, Темишвар, Апатин, Бачка Паланка, Бездан, Београд, Босански Брод,
Босанска Градишка, Босанска Рача, Босански Шамац,
Бр13»а Паланка, Брчко, Велико Градиште, Вуковар,
Голубац, -Доњи Милановац. Забрежје, Зрењанин,
Кладово, Нови Сад, Осијек, Панчева, Прахово, Сента. Сисак, Сланкамен. Смедерево, Сремска Митровица, Стари Бечеј, Тител, Шабац, пловеће радионице
и магацин са пристаншшшм постројењима.
Фирму потписује Тићац- Маријан, директор предузећа, а 'у случају његове спреченост Тимотић
Јован 'заменик, директора
границама овлашћења.
IV бр. 52668.—Из Министарства финансија ФНРЈ,
15 децембра 1947 године. ~
~
К 687 1-1
РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА БРОДОГРАДИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА СКРАЋЕН НАЗИВ ФИРМЕ: БРОДОГРАДИЛИШТЕ МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА
Министарство финансира ФНРЈ, у смислу чл: 17
© т о в н о г закона о државним привредним " п р е у з е ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних
©ривредних предузећа, објављује:
, На основу решења Министарства финансија ФНРЈ
IV бр; 53029 од 15 децембра 1947 године уписано У
Регистар 'државних (Привредних предузећа опште1
државног значаја под редним бројем 310, св. II
државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:
, БРОДрГРАДИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МАЧВАНСКА
МИТРОВИЦА СКРАЋЕН НАЗИВ ФИРМЕ: БРОДОГРАДИЛИШТЕ МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА
са седиштем у Мачванској Митровици.
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ
IV бр. 5366/4 од 16 новембра 1947 године.
Предмет пословања предузећа је: израда нових
и оправка осталих пловних -саобраћајних средстава;
кз пр.ав ка и израда резервних делова, материјала,
прибора, алата, постројења, уређаја и намештаја,
пловних објеката.
Фирму потписује Пајевић Д. Славољуб, директор предузећа, а у случају његове спреченост заменик директора Раков ачки П. Бранко, главни техничар у'границама овлашћења.
IV бр. 53029 — Из Министарства финанца* ФНРЈ,
15 децембра 1947 године.
К 686 1-1
РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА БАГЕРСКОI ,
БРОДАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17
Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника'о регистрацији државних
привредних предузећа, објављује:
На основу решења Министарства финансија ФНРЈ
IV бр. 53323 од 15 децембра 1947 године уписано је
у Регистар државних привредних предузећа сшптедржавног значаја под редним бројем 311, св. II државно« привредно предузеће општедржавног з н а ч а ј
под фирмом:
БАГБРСКО-БРОДАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
са седиштем у Београду.
~ т
Предузеће је основнао решењем , Владе ФНРЈ
IV бр. 5366/2 од 16*новембра 1947 године.
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Предмет пословања предузећа | е : багеровање,
превоз и испорука шљунка и.песка за грађевинске
сврхе.
Фирму пБтписује Брукнер -Ивани директор предузећа, а 1 ' у с ' случају његове спремности заменик
директора" Берберовић Милан, шеф саобраћајнотранспортног отсека," у границама овлашћења.
IV бр. 53323 — Из Министарства финансија ФНРЈ,
15 децембра 1947 године. ^
К 685 1-1
РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА РУДНИЦИ
И ТОПИОНИЦЕ ОЛОВА И ЦИНКА „ТРЕПЧА"
СКРАЋЕНИ НАЗИВ. ФИРМЕ: „ТРЕПЧА"
Министарство Лт шансија ФНРЈ, у* смислу чл. 17,
Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18" Правилника о регистрацији државних
привредних предузећа, објављује:
На основу решења Министарства финансија ФНРЈ
IV бр. 52465 1«д 5 децембра 1947 године уписано је У
Регистар државних привредних предузећа оиштедржавног значаја под редним бројем 309 св. И
државно привредно предузеће ©пштедржавног значаја под фирмом:
РУДНИЦИ И ТОПИОНИЦЕ ОЛОВА И ЦИНКА
„ТРЕПЧА" СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ: „ТРЕПЧА'«
са седиштем у Звечану код Кооовске Митровице.
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ
IV бр. 929Ц .сд 6 маја 1947 —IV бр. 3342 од 12 августа
1947 године.
Предмет пословања предузећа Ј*е: експлоатација
оловне-цинксвне руде; прерада руде у коецентрате;
прерада концентрата у олово; добијање нуспродук т ^ : бизмута, сребра, цинк-хлорида и друго.
Фирму потписује Мићковић, А. Милан, директор
предузећа, а у случају бегове шречености главни
инжињер Глушчевић инж. ©ранко у ^границама
овлашћења.
_
*
IV бр. 52466. — Из Министарства финансија ФНРЈ,
5 децембра 1947 године. К Ш 1-1
;
ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ Д И г
РЕКТОРА „РУДНИКА МРКОГ УГЉА" БРЕЗА
Министарству финансија ФНРЈ у смислу чл. 17
Основног закона о државним - привредним предузећима-и ч л 1 8 Правилника о регистрацији државних
привредних предузећа, вбјављује:
Решењем Министарства, рударства ФНРЈ пере.
бр. 1994 од 24 септембра 1947 године »остављен је
Машић Махмут з а ' директор а „Рудника мрског угља",
Бреза и на дужност ступио 12 септембра 1947 године
с д кога дана има право да »отписује фирму предузећа у границама овлашћења.
Решењем Министарства рударства "ФНРЈ пере.
€р. 2386 од 25 октобра 1947 године разрешен је дужности инж. Стане Веркић, директор „Рудника
мрког угља", Бреза и ©д 12 септембра' 1947 године
престаје му ппаво да потписује фирму предузећа.
IV. бр. 53083. — Из Министарства финансија
ФНРЈ, 18 децембра 1947 године.
К 678 1-1'
ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ГЛАВНОГ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРИЧНОГ ПРЕДУЗЕЋА — БЕОГРАД
Решењем Министарства електроп!>ивреде Пов.
бр. 790 од 30 септембра 1947 и с и ш е постављен је инж.
Лилић Слободан за главног инжииљера Електрично«*
предузећа Београд и на" дужност ступио 3 новембра
1947 године од кога дана има право да потписује
фир мунире дузећ а.
Решењем Министарства електрону »вр еде ФНРЈ
Пов бр. 11606 од 1 новембра 1947 године разрешен
је дужности инж. Срдић "Жарко, помоћник директора
Електричног предузећа Београд, и од 3 новембра
1947-године престаје му право да,потписује фи>му!
предузећа.
. ч" IV бр. 53659. — Из Министарства финансија ФНРЈ,
19 децембра 1947 године. '
684 1-1
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СЛУЖБЕНИ- ЛИСТ

ПОСТАВЉЕЊЕ
И
РАЗРЕШЕЊЕ
ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА. ПРЕДУЗЕЋА ДОМАЋА ИНДУСТРИЈА.
СИЈАЛИЦА, ЗАГРЕБ
Министар стао финансија ФНРЈ у смислу чл. 17
О с н о в н о г (закона о државним привредним предузећима и чк: 18 Правилника о регистрацији државних
привредних предузећа, објављује:
Решеним Министарства индустрије ФНР* 'бр.
24282 од 30 септембра 1947 године постављен' Је
Грегл Јосип за в. д. директора предузећа Домаћа
" индустрија сијалица,- Загреб и ' на дужност ступио
6 октобра1' 1947 године од кога дана има право да
потписује фирму предузећа у границама овлашћења;
Решењем Министарства ин дуг грије ФНРЈ бр.
24281 од 30 септембра 1947 године разрешен је
дужности Кахлић Лавослав досадашњи директор
предузећу Домаћа индустрија-сијалица, Загреб и од
6 октобра 1947 године престаје му правдо- да потписује фирму предузећа.
Бр. 53124. — Из Министарства финансија ФНРЈ,
18 децембра 1947 године.
К 674 1-1
ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕРАДУ ВУНЕНУ ПАРАЋИНУ
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17
-Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних
аривредких предузећа, објављује:
Решењем Министарства индустрије "ФНРЈ бр.
19498 од 16 августа 1947 године постављен је Богић
Мијовић за заменика ^директора Предузећа за прераду вуне у Параћину и на дужност ступио 8 септембра 1947 године од »ота дана има право да потписује фирму предузећа у границама овлашћења.
ГУ бр. 52950. — Из Министарства финансија ФНРЈ*
18 децембра, 1947 године.
К 676 1-1
ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЖЕЉЕЗАРЕ СИСАК СА СЕДИШТЕМ
У СИСКУ
(Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17
Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних
привредних предузећа, "објављује:
Решењем Министарства рударства ФНРЈ' пер«:,
бр. 2068 од 26 септембра 1947 године .постављен је
Павле Теодоровић за директора Жељезаре Сисак
са седиштем у Сиску и на дужност ступио 18 октобра 1947 године од кога дана има право да ЦотЕисује фирму предузећа у границама овлашћења. *!
Решењем .Министарства рударства ФНРЈ пере.
#р. 2057 од 26 септембра 1947 године, разрешен је
дужности Хлоупек ,Лу.,о, досадашњи директор Железаре Сисак са седиштем у Сиску и од 18 октобра
1947 године престаје му право да потписује фирму
тредузећа.
ГУ бр. 53461 — И з Министарства финансија ФНРЈ,
Ш децембра 1947 (године.
К 677 1-1
РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ПОМОР.СКО-ГРАЋЕВНОГ ПРЕДУЗЕЋА У
СПЛИТУ
^Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17
Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији .државних
иривредних "предузећа, објављује:
Решењем Министар ста а поморства ФНРЈ бр1.
635 од 30 марта 1947 године разрешен је дужности
инж.' Божидар РОЈ« досадашњи помоћник директора
Помораксиграђевног предузећа са седиштем у Сплиту
.« од 1 априла 1947 године^ престаје му право да
потписује фирму предузећа.
,
53715. — Из Министарства финансија .ФНРЈ,
19 децембра 1947'(године.
" " *
К 675 1-1*

Бр.ој^2 — Страна 21

НОВО СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА ХИДРОЦЕНТРАЛЕ
ВИНОДОЛ У ФУЖИНАМА
Министарство финансија ФНРЈ у* смислу чл. 17
Основног закона, о државним привредним предузе,
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних
привредних предузећа, објав!љује:
;
Решењем Министарства
електр-опривреде бр.
877ФЧ?д 22 октобра 1947 године државном привредном предузећу с!«пштедржа<вћог значаја Хидроцент р а л и Винодол одређено,' је! седиште у Фужинам»а
умесно досада у Цриквеници.
IV г бр. 53680. — Из Министарства финансија ФНРЈ,
18 децембра 1947 -године.
К 679 1-1
ПРЕСТАНАК ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „СНАГА И СВЕТЛОСТ — БЕОГРАД" СВОЈИМ
РАДОМ КАО САМОСТАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ И ПРИПАЈА СЕ ПРЕДУЗЕЋУ ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ЕЛЕКТРИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ — БЕОГРАД
Министарству финансија ФНРЈ у смислу чл. 17
Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних
привредних поедузе^а, објављује:
Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 3143/1 од 8 августа
1947 године, предузеће ©пштедржавног значаја Снага и светлост — Београд престаје са својим "радом
као самостално привредно предузеће' и припаја се
предузећу о п ш т е д р ж а в т г значаја Електрично предузеће Београд.
ГУ'бр. 53107. — Из Министарства финансија ФНРЈ,
12 децембра 1947 године. '
К 680 1-1
ПРЕДАЈА ПРЕДУЗЕЋА „ПЛАМЕНИК^* ВИНАРСТВО И ПРОИЗВОДЊА ЖЕСТОКИХ ПИЋА, ЗАГРЕБ НА УПРАВЉАЊЕ ВЛАДИ НР ХРВАТСКЕ
Министарства финансира ФНРЈ у смислу чл. 17
Основног закона о, државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних
привредних предузећа, објављује:
4 „. _
Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 4220/2 од 4 октобра
1947 . године државно привредно предузеће општедржавног значаја Д о м е н и к а " винарство и производња жестоких пића, Загреб предаје се на управљање Влади, НР Хрватске и .брише се ^из регистра
држв.аних привредних предузећа - ошцтедржавног
значаја.
о
; IV бр. 53080. — И з Министарства финансија ФНРЈ,
18 децембра 1947 године.
. К 681 1-1
ПРЕДАЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ОПШТЕ ДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ФАБРИКЕ ЦЕМЕНТА
ПОПОВАЦ СА СЕДИШТЕМ У ПОПОВЦУ НА
УПРАВЉАЊЕ ВЛАДИ НР СРБИЈЕ
Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 4220/1 од 4 октобра
1947 године државно привредно предузеће општедржавног значаја. Фабрика цемента .Поповац са седиштем у Поповцу предаје се на управљање Влади
НР Србије и брише се из регистра државних привредних предузећа ошлтедржавног значаја.
IV бр. 53110 — Из Министарства финансија ФНРЈ,
18 децембра 1947 године.
К 682 1-1'

ИЗГУБЉЕНЕ>

ИСПРАВЕ

КЊИЖИЦУ „Партизанска споменице 1941" бр. 7402
* изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Тркуља
Симо," Београд.
4297 1-1!.
ЛЕГИТИМАЦИЈУ „Партизанке , споменице 194Г*
бр. 8283 изгубио сам и оглашавам је неважећом. —*
Лончар Симо, Бачки Јарак.
4293 1-1'
КЊИЖИЦУ -„Партизанке споменице 1941" бр. 9159
изгубио сам, па је оглашавам гневажећом % — Петар
. - Добрић,' мајор. Загреб.
' 4281 1-1
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ"

ЗБИРКА ЗАКОНА
ЗБИРКА ПРОПИСА О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ
Збирка прописа о социјалном осигурању на хрватске м и словеначком Језику изишла Је као свеска 1
„Збирке прописа из радног правац у издању „Службеног листа ФНРЈ' Предговор савезног министоа
Винка Крстуловића. У ОВОЈ књизи сакупљени су сви
савезни прописи који су досада објављени из ове
области. Књига је неопходна свим руководиопима
предузећа и установа, синдикалним руководиоцима,
режисерима, народним одборима итд
Ова Збирка прописа о социјалном осигурању
уствари је друго издање раније с-бјазљене књиге
под истим насловом на српском језику. У овој књизи
другог издања сакупљени су сви важећи проли:и
из области социјалног осигурања, у пречишћеним
текстовима Он а се разликује од првог издања У
томе, што садржи све нове, измењене и допуњене
прописе, који су донесени од априла месеца до крагна
ове године, то значи после изласка из штампе првог
издања н д српском језику.
Књига има 22 табака. На крају је дат регистар
Ио појмовима, који омогућава врло брзо сналажење
у овој обимној материји.
Цена је Дин 35.— Може се добити преко „Службеног листа ФНРЈ" и свих књижара у земљи.

ПРОПИСИ О ПЛАТАМА ОСОБЉА У ТРГОВАЧКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ЗАДРУГАМА СА УПУТСТВИМА
У издању „Службеног листа ФНРЈ" као свеска 3
„Збирке прописа из радног права'' изишли су ових
дана Прописи о платама особља у трговачким предузећима и задругама са детаљним упутствима за примену уредбе и обрачунавање зараде службеника и
намештени^ у дпжа-чич трЈовачким предузећима и
њиховим продавницама, задру г ама и продавницава
друштвених и масовних организација. Књиг а је
изишла на сва четири народна језика Неопходна Је
свим директсрима и осталим руководиоцима државних трговачких предузећа, као и свим намештеницима државних трговачких и откупних ^предузећа,
синдикалним руководиоцима, дч би се упознали и
пратили правилну примену и извршење овог за наше
прилике потпуно новог система плаћања особља
запосленог у трговачком апарату.
Цена је Дин. 7.—.

ОПШТИ ЗАКОН О НАРОДНИМ ОДБОРИМА
Општи закон о народним одборима са образлож е н а , које Је Претседник Владе ФНРЈ дао пред
Народном скупштином ФНРЈ, изишао је у трећем
издању ћирилицом
Цена је Диа. 8*—.
ПРОПИСА О СТРУКАМА И ПЛАТАМА
ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА
У издању „Службеног л г ^ <*>НР14' »'оп среска Р4
„Збирке закона" изишла је Збирка прописа о струкама и платама државних службеника.
У овој књизи сакупљене су све уредбе о струкама, наредбе о распореду звања струка у восте,
уредбе о платама државних службеника и правилници за њихово извршење. На тај начин овде су
обављени прописи којима се спроводи у живот Закон о државним службеницима тако да ће веома
корисно послужити овим руковолиоцима, персоналнлм референтом, државним службенадиада итд.

Среда, 7 јануар 1948

Предговор су дали др А. Балтић и В Никол ић*
На крају књиге Је ^е.кстао и • и омогућује лако
сналажење у ОВОЈ опсежној материји.
Књига има 523 страва на средње финој хартији*
Књига Је изишла "п сва четири народна језика.
Цена је Дин. 50.—
ОСНОВНИ РАСПОРЕД КОНТА (КОНТНИ
ЗА РУДАРСТВО И ИНДУСТРИЈУ

ПЛАЧ)

Нови Основни распоред конта за рударство и'
индустрију изишао је у издању „Службеног листа
ФНРЈ".
Поред основног распореда конта, књига садржи
увод у коме су изложена начелна питања, и опширна
упутства за примену новог коитног плана за рудар*
ство и ИНДУСТРИЈУ.
Књига је штампана само латиницом и Са прилозима стаје Дин. 25.—.

ОСНОВНИ

РАСПОРЕД КОПТА (КОСТНИ ПЛАЦ)
ЗА ТРГОВИНУ
Основни распоред конта (лонгин плак) за трговину са предговоре^ и деталзним упутствима за примату нозог контног плана, изишао је у издању
„Службеног листа ФНРЈ'.
Кг^ига је изишла саме \ латиницом и стале
Дин. 25.—.

ОСНОВНИ РАСПОРЕД РАЧУНА (КОРТНИ ПЛАН)
ЗА КРЕДИТНА ПРЕДУЗЕЋА
Основни распоред рачуна за кредитка предузећа
изишао Је из штампе у издању „Службеног листа
ФНРЈ".
Поред новог распореда рачуна, објављена су
упутства з д његову практичну примену.
Књига Је штампана само латиницом.
Цена је Дин. 12.—.
СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ
Стенографа^ белешке I ванредног заседања
Народне скупштине ФНРЈ од 31 јн ау ар а до 4 фебруара 1946 године изишле су из штампе у издању
Народне скупштине
Цепа Дин. 20.—.
Стенографа^ белешке II редовног заседала
Народне скупштине ФНРЈ од 2 до 21 гецембра 1916
године изишле су из штампе у издању Народне скуп*
штикле.
Цена Дин. 70.—.
Стенографе^ белешке могу се добити преке
„Службеног листа ФНРЈ" и у свим књижарама које
пробају издања „Службеног листа ФНРЈ*' у целој
земљи.

ЗБИРКА

ЗАКОНИ О СТАРАТЕЉСТВУ И УСВОЈЕЊУ
Закони, о старатељству и
штампе као серска бр 16
у издању „Службеног летсга
и регистром на сва четири
8.— динара.

усвојењу изишли СУ ИЗ
З б т к е закона ФНРЈ
ФНРЈ" са предговоре«
народна језика. Цена

КОНТНИ ПЛАН ЗА ГРАЂЕВИНСКА ПРЕДУЗЕЋА
У издању .Службеног листа ФНРЈ" ових дана
изишло Је из штампе друго издање Контног $лана
За грађевинска предузећа. Цена 20.-— динара.

Среда, 7. јагуар 1948

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

З А П И С Н И К
IV РЕДОВНОГ САСТАНКА IV РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈА ОДРЖАНОГ 27 НОВЕМБРА 1947 ГОДИНЕ
У БЕОГРАДУ
Пр-етседавао Претседник Владимир Симић.
Секретар Стеван Јовичић.
Претседник Владимир Симић отвара IV редован
састанак у 9,20 часова.
Прочитани записник трећег редовног састанка
Веће прима без примедбе.
Саопштавају се законски предлози које је Веће
каоода у смислу члана 63 Устава упутило Савезном
већу на решавање, пошто су коначно усвојени у
Већу народа.
!
Претседник извештава да је, у смислу члана 26
Пословника, упоредио текстове примљених законских предлога са истим законским предлозима кош
су коначно усвојени у Савезном већу и да је установио да су текстови истоветни, па ставља овај свој
извештај на гласање.
Пошто Веће ^едногласно усваја о м ј извештај,
Претседник објављује, да је тиме Народна скупили-,
на примила Закон о држављанству лица на П О Д Р У Ч ЈУ 'псдапсје-нсм Фс дерати« ој Народној Републици
Југославен по Уговору о миру са Италијом;
Закон о -изменама и допунама Закона о држављанству Федеративна Народне Републике Југослав
вије; Закон о допуни Закона о мирнодопским војним инвалидима; Закон о изменама и допунама Закана о ратним во:ним .инвалидима; Закон о изменама
и допунама Закона е ВОЈНОЈ обавези држављана Федеративна Народне Републике Југославије и Зако«
о војним судовима, и да ће сви о#и закон« бити
упућени Президијуму Народне скупштине ради проглашења.
Веће одобрава Ивићу Стјепану и Новоселу Стјепану по пет дана и Борису Апо.столском три дана
-отсуства.
Прелази се на прву тачку дневног реда: предлог
Општег закона о шумама.
Пошто је известилац Иван Гранђа прочитао и
образложио извештај Закон од аБн ог одбора говорио
је Имре Филако-вићр „против", па Веће усваја само са
једним гласом*„против" свих 49 чланова овог законског предлага по предлогу и извештају Одбора.
За овим Веће гласајући дизањем руку, усваја
само са једним гласом ,,против" овај законски предлог у целини и Претседник објављује, да ће исти
бити уггућен Велу народа на решавање.
Прелази се ка другу тачку дневног реда: претрес предлога Општег заиска о лову.
Пошто зе известилац Сулејман Филиповић прочитао и образложим извештај Законодавно^ одбора,
Веће усваја једногласно у појединостима свих 23
члана овог законског предлога по извештају Одбора.
Гласајући дизањем руку. Веће усваја ^едногласно
у целини овај предлог закона и Претседник саопштава, да ће исти бити упућен Већу -народа на решавање.
Претседник Владимир Симић (предлаже да се
дневни ред допуни деветом тачком: претрес предлога Основног закона, о прекршајем а што Веће
'^едногласно усваја, па се прелази на трећу тачку
'дневног реда: претрес предлога Закона о државној
арбитражи.
Пошто је известилац др Јерко Радмиловић' прочитао и образложио извештај Законодавно? одбора,
Веће усваја у поједипостима једногласно свих 42
члана овог законског предлага по извештају Одбора.
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Гласајући дизањем руку, Веће усваја једногласно у целини оваЈ законски предлог и Претседник
саопштава да ће исти бити упућен Већу народа на
решавање.
За овим Претседник Владимир Симић даје 10
минута »одмора.
После краће паузе седница се наставља и прелази се на четврту тачку дневног реда: претрес
•предлога Зачина о уки тању става 3 члана 14 Закона о сузбијању не допуштене трговине, ^ д о п у штене шпекулације и привредне саботаже.
Пошто Је известилац Радован Мијушковић прочитао и образложио извештај Законодавног одбора
Веће усваја једногласно у по је династи ма оба члана
овог законског предлога по предлогу и извештају
Одбора
Гласајући дизањем руку, Веће усваја једногласно у целини овај законски предлог и Претседник
саопштава да ће неш бити упућен Већу народа на
решавање, пошто је коначно усвоје« у Савезном
већу.
Прелази се на пету тачку дневног реда: претрес
предлога Закона о изменама и допунама З а к о п а м о
таксама.
Пошто је известилац Мехмед Хоџа прочитао из*
вештај Законодавног одбора Веће усваја у по;единостима сва три члана овог законског предлога по
извештају Одбора.
Гласајући дизањем руку, Веће усваја једногласно
овај законски предлог у целини и Претседник саопштава да ће исти бити упућен Већу народа на ре*
шавање, пошто је коначио усвојен у Савезном већу.
Прелази се на шесту тачку дневног реда: претрес предлога Ззко-на о измг ,ама и ип>нама Закона
о пољопривредној машинској служби.
Пошто Је известилац Мехмед Хоџа прочитао сг
образложио извештај Законодавна одбора. Веће
усваја ^едногласно у појединостима оба члана овог,
законског предлога по извештају Одбора.
Гласајући дизањем руку, Веће једногласно усва-1 %
ја у.целини овај законски предлог и Претседник са- *
општава да ће га упутити ,Већу народа на решавање*
пошто је коначно усвоен У В*ћу наоода.
Прелази се на седму тачку дневног
реда: пре*
трес (предлага
о ' п
* .и м'' 1 ' ебр го^а, печата и имена Организације Уједињених Нација.
Пошто је известилац Мехмед Хоџа
прочитао
и образложио извештај Законодавног одбора, Веће
усваја у појединостима једногласно оба члана овог
законског предлога по предлогу и извештају Од-,
бора.
Гласајући дизањем руку, Веће усваја једноглаото у целини овај законски 'предлог и Претседник
саопштава да ће исти бити упућен Већу народа на
решавање, пошто је коначно усвојен у Савезном
већу.
Прелази се на осму тачку дневног реда: претрес
(предлога Закона р допуни Закона о орденима и ме-л
даљама Федерати&не Народне Републике
Југо*
славије.
Пошто .је известилац Ђуро Салај прочитао и об«
разложио извештај Закоиодавног одбора, Веће усваја једногласно у појединостима свих шест чланова!
овог законског предлога по извештају Одбора.
Гласајући дизањем руку, Веће једногласно1 усваја у целини овај законски предлог и Претседник
саопштава да ће га упутити Већу народа на решам"
вањ<е, пошто је коначно усвојен у Савезном већу.
Прелази се на девету тачку дневног реда: пре*
трес предлога Основног закона о ш)>екршајима.
Пошто је известилац др Јаков Гргурић почитао*
и образложио извештај Законодавног одбора, Веће
усваја једногласно у појединостима , свих 151 члан
овог законског предлога, по предлогу и извештају
Законодавно«* одбора.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Гласајући .дизањем руку, .Веће једно гл аснс усваја и у целини овај законски предлог и. Претседник
објављује, да ће исти бити упућен Већу 'народа на
решавање пошто је коначно усвојен у Савезном
већу.
Саопштава се оставка народног посланика Воје
Лековића на положај секретара Савезној, - | $ ћ а и
Претседник саопштава да ће се избор -ново^секретара ставити на дневни ред.
ј
За овим Претседник Владимир Симић са'пристанком Већа закључује седницу у 13 часовна, а идућу
заказује за петак 28 новембра 1947 године, у 9 ча.
сова са дневним редом:
1) претрес предлога Кривичног законика — Општи део —;
2) претрес предлага Закона о допуна Закона о
-Кривичним делима против народа и државе;
3) избор секретара Савезног већа;
ј
_ 4) избор два члана и седам заменика јЗаконодав.
ног одбора;
5) избор пет заменика Одбора за ! привредни
.план и финансије;
ј
6) изђор три заменика за Одбор за молбе и
жалбе;
~
7)^избор три заменика за Административни
одбор; '
- '
I
8) избор, једног члана и три заменика за Ман1
датно-имунитегни одбор.
27 новембра 1947 године
Бео^ард
- Секретар,/
Стеван Јовичић, с. р.

^Претседник Савезног већа,
Владимир С и м и ћ у , р.

З А П И С Н И К
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јило, па Претседник објављује да Је Народна скуп-'
штина усвојила^горе побројане закона » да ће на
основу члана .34»Пословника бити упућени^ Претседииштву Президијума Народне скупштине&ФНРЈ ради
проглашења
*1
На предлог Претседник Веће одобрава 4 .дана
отсуства Осману . Муфтар«.^
, „ ^
Прелази се н-а дрву тачку дневног ре&а: претрес
предлога Општег закона о шумама,
;
• Пошто Је известилац Законе давног одбора Милош Царевић п р о ч и т а л и образложио одборски извештај, Веће гласајући дизањем руку^ усваја једногласно у појединостима све чланове овог законског
предлога то извештају ,и лредлогу Законодавног одбора. По извршеном гласању" у целини претседник
Видмар објављује да је предлог Општег закона о
шумама коначно усвојен у Већу народа и да ће У
смислу Пословника бити упућен Савезном већу на
решавање
Прелази се на другу тачку дневног реда: претрес »предлога Општег закона о лову. '
Пошто је известилац Законодавно*- одбора Синиша Станковић прочитао и -образложи® одборски
извештај, говорио је Милош Царевић „за", па Веће
гласајући" дизањем руку устаје једногласно у појединостима све чланове овог^ законског предлога по
извештају'"и предлогу 'Законодавног одбора. По извршеном гласању' у целини претседник Видмар објављује да је предлог Општег закона о лову коначно усвојен у Већу народа и да ће бити упућен "Са
везном већу на решавање.
После краће паузе прелази се на трећу -тачку
дневног реда: претрес 'Предлога Замена о државној
арбитражи.
'
„
~
.Пошто је известилац Законодавног одбора Винко Петровић" -прочитао и образложив олбрски изве- штај. Веће гласајући дизањем руку усваја једногласно У пој един ости ма све чланове овог законског
предлога по извештају и предлогу Законоаавног
одбора. По извршеном гласању у целини Претседник
Ви ш а р објављује да је предлог Закона о државној
арбитражи коначно усвојен у ЕЈећу нар ол а' и да ће
у смислу Пословника бити упућен Савезном већу на
решавање.
,.
Прелази се на четврту тачку дневног реда: претрес предлога Закона о укидању става 3 члана 14'
Закона о сузбијању недопуштене трговине, ^ д о п у штене шпекулације и'привредне саботаже.

IV РЕДОВНОГ САСТАНКА0 IV РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ; СКУПШТИНЕ
ФНРЈ, ОДРЖАНОГ 27 НОВЕМБРА 1947 ГОДИНЕ
У БЕОГРАДУ
^
- ^
I
- Претседавао 1 претседник Јосип Видмјар.
Секретар Јоза Миливојевић.
ј
Претседник Видмар отвара IV редовни састанак
у 9.20 часова.
ј
Прочитани записник III редовног растанка Веће
прима без примедбе.
'
'!
Претседник саопштава да Је Савезно веће, у. сми-~
Пошто- је известилац Томо Миковић прочитао и
слу члана 63 Устава, доставило Већу народа на "реобразложио одборски извештај, Веће гласајући' ди-'
шавање законске предлоге онако како! су усвојени
зањем руку усваја' једногласно у по^.единостима^ све
у Савезном већу, и то:
|
чланове овог законског предлога по извештају • и
1) »предлог Закона о војним- суд овима;
предлогу Закон ©.давног одбопа. По извршеном гла2) предлог Закона о изменама и допунама Зако- ~ сању у целини Претседник Видмао о б ј а в љ у ј да је
х
на о војној обавези држављана Фед'еративне Напредлог Закона о укидању става 3 .члана 14 Закона
родне Републике ЈугославиЈе;'
!
о сузбијању недсхпуштене трговине, не опуштене
3) предлог Закона о изменама и допунама За* шпекулајце и привредне саботаже коначно у&рЗек
кона о ратним војним инвалидима;
!
у^ Већу народа и да ће биги упућен Савезном /већу
на решавање.
4) предлог Закона о допуни Закона) о мири одопек им војним инвалидима;.
<
Прелази се иа пету тачку дневног реда: претрес
5) предлог Закона о изменама и допунама За^
кона о држављанству Федеративне Народне Репу- предлога л Закона о допуни Закона о таксама.
блике Југославије; и
|
Пошто је известилац Законодавног одбора Ми6) предлог Закона о д р ж а в љ а н е ^ лица на по- лан Поповић прочитао и образложио одборскш »35
дручју припоменом Федеративној Народној Републиштај. Веће гласајући дизањем руку усваја -једноглаци Југослѕвмји по Уговору о миру са 'Италијом.
сно у појединостИма све • чланове овог законског
Веће прима једногласно без претреса извештај
предлога по извештају и предлогу Законодавно? одпретседник Видмар а да су текстови ових законских
бору. По извршеном гласању у целини претседник
предлога, које је доставило Савезно веће, истоветни
Видмар објављује да је предлог Закона о ДОПУНИ
са текстовима законских предлога, које је Веће на- Закона б таксама коначно усвојен у Већу народа и
ређа на свом III редовног* састанку коначно усвода ће бити упућен Савезном већу не решавање.
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П р е л а ц се на шесту тачку дневног реда: претрес предлога Закона о допуни, Закона о организацији државне пољопривредне машинске службе.
Пошто* је известилац - Законодавен бг одбора -Тоне
Хафнер ђргоуштао и образложио! к)Дборски .извештај,
•Веће г л а с а ј ќ и дизањем руку усв&за једногласно У
взојединостима све чланове овог законског предлога
ило извештачу и предлогу Законо^аврог одбора. По
извршеном гласању, у целини 'претседник Видмар објављује да је »предлог Закона оДопуни Закона о ор• ганизацији., државне пољопривредне машинске слу, акбе коначно усвојен у Већу народа, и да ће у смислу
Пословника -бити упућен Савезном већу на решавање.
Прелаз.^ се на седму тачку дневног реда: претрес предлога Закона о забрани употребе грба-, печата и имена Организацију Уједињених Нација.
Пошто је известилац З&кододавног одбора Панко
брашнаров' прочитао и образложио -одборски извештај, Веће гласајући дизањем руку усваја једноглави о у .појединсстима све чланове ©вог законског
предлога ио извештачу, и предлогу Законодавног одбора. По извршеном гласању у целини претседник
Видмар објављује да је предлог Замена о забрани
Употребе грба, печата и имена Организације Уједињних Нација коначно усвојен у Већу народа и да
ће у смислу Пословника бити упућен { Савезном већу
ћа решавање.
. '
>
• Прелази се на осму тачку, дневног реда: претрес
лредлога Закона с? допуни Закона о орденима и ме-,
раљама Федеративне 'Народне Републике Југославије.
Пошто је секретар Законодавног одбора др Душан Братић прочитао и образложио одборски изве- ш т а ј / В е ћ е гласајући дизањем руку усваја једногласно у појединостима све чланове овог законског
.предлога »во. извештају и предлогу Законодавног ®дбора. По извршеном гласању у целини претседник
Видмар .објављује д а . је предлог Закона о допуни
Закона о орденима и медаљама Федеративне Народне Републике Јулсславије коначно усвојен у Већу
народа и да ће у смислу Пословника бити упућен
Савезном већу на решавање.
Прелази се на девету тачку дневног реда: претрес предлога Основног закона о прекрш&јима.
Пошто је известилац Законодавног одбора ДР
Душан Братић прочитао и образложио одборски
извештај, Веће гласајући дизањем руку усваја једногласво у поЈединостима све чланове овог законског,
»предлога по извештају и предлогу Закон ода еног • е дбора. По извршеном* гласању у целини претседник
Видмар објављује да је предлог Основног закона о
прекршајима 'коначно усвојен у Већу народа и да ће
у смислу Пословника бити упућен Савезном већу на[
решавање.
На предлог Пр ете еди ика Веће усваја за дневни
ред идуће седнице:
1), претрес пројекта Кривичног законика — Општи део, и
2) (Претрес предлога-Закона о допуни Закона о
(кривичним делима против народа и државе.
% Затим Претседник закључује седницу у 12,15 часова, а идућу заказује за 28,новем1бар 1947 године у
9 часова. ^
_
"
27 новембра 1947 године
Београд
Секретар,'
Јоза Миливојевић, с. р.

Претседник,
Јосип Видмар, с. р.
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V" РЕДОВНОГ САСТАНКА IV РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊА САВЕЗНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЈ?А.
ВИЈЕ "ОДРЖАНОГ 28 НОВЕМБРА Л947 ГОДИНЕ
У БЕОГРАДУ
• Претседава© Претседник Владимир Симић.
С ^ е т а р Стеван Јовичић.
Претседник Владимир Симић отвара V редован
састанак у 15.20 часова. ,
< ^
Прочитани записник IV редовног састанка Веће
прима без примедбе.
Саопштава ју се законски предлози које је Веће
народа У смислу чл/ ,63 Устава упутило Савезном
већу на решвање, као коначно усвојене у Већу народа.
\
—
. Претседник извештава, да је у смислу чл. 26
Пословника упоредио 1 текстове иримљених^законских
иредлог,а са истим' законским предлозима који су ко-,
лачио усвојени и у Савезном већу и да -је установио да еу текстови истоветни, па ставља сваЈ свој
извештај на гласање.*
»Пошто Веће једногласно усваја овај извештај,
Претседник објавл?ује, да је тиме Народна скупштина примила: Општи закон о шумама, Општи заку«
о леву, Закон о државној арбитра»жи, Закон о укидању става 3 члана 14 Закона о сузбијању недопуштене ^роговине, недопуштен шпекулације и привредне саботаже, Закон о изменама и допунама Закона о таксама. Закон о изменама и допунама Закона о пољопривредној машинској служби, Закон о
забрани употребе грба, печата и имена Организацију Уједињених Нација и предлог Закона о допуни
Закона о орденима и медаљама Федеративне Народне Републике Југославије и да ће сви, ови закони
бити упућени Президијуму Народне скупштине ради
проглашења.
•
Саопштава се исто тако Да је Веће народа До*
ставило Савезном већу у смислу чл. 63 Устава и
Предлог вековног закона © п,рекр шајима-лхошто је
ксначно усвојен у Већу народа. Како је претрес
•редлога Основног законја о прекршајима ио распореду био предвиђен за 27 новембар по подне, а свршен је вре подне, то је предлог Владе ФНРЈ за
измену и допуну чл. 58, 59 и 60 стигао после закљу-,
чене седнице на- 'којој, је оваЈ предлог усвојен. Пошто је овај предлог.за измену и дспуну наведених
чланова штампан и раздељен народним поданицима,
Претседник предлаже, да се у предлогу ^Основног,
закона ©. прекршајима учине измене и "допуне према
предлогу Владе ФНРЈ-, што Веће једн от ласно усваја.
За овим је владин повереник др Петар Ив ичевић образложио Предлог за измену и допуну наведених чланова, а известилац Законодавно^ одбора
др Јанев Гргурић изјаснио се да прима предложене
измене и допуне у име Законодавиог одбора, па
Веће ^едногласно усваја чл. 58, 59 и 60 предлога
Основног закона о преќршаЈИма по "предлогу Владе
ФНРЈ садржаном у њеном акту бр. 3483 од 27 иси
вембра 1947 године.
*
д
Саопштава се да је Влада ФНРЈ доставила Савезном већу на одобрење уредбе донете у времену!
од 10 марта до 26 новембра 1947 године на основу
Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ да доноси уредбе
ио питањима мз наредне привреде.
Пошто је секретар, Стеван Јовичић прочитао
списак достављени* уредаба, Веће једногласно одоб р е а ове уредбе Владе ФНРЈ ло списку садржаном
у њеном; акту Бр. службене« од 26 новембра 1947 године, заведен у Савезном већу; под Бр. 649 од 27Ј
новембра 1947 године.
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За овим Веће усваја једногласно без претреса
прочитани извештај Административног одбора Бр. 12
о.д 27 новембра 1Ѕ47 године о прегледу целокупног
рачунско-благајничког пословања Савезног већа V
времену од 1 децембра 1946 до 31 октобра 1947 године и з«а овај »период времена даје разрешницу одговорним нр е дбо давнина и рачунополагачима.
Веће одобрава по пет дана отсуства народним
710<сл«а:ицима Ивици Гретићу и Мустафи Баловићу,
ти се прелази на 'прву тачку дневног реда: Претрес
горедлога Кривичног законика — општи део.
Пошто Је известилац Моша Пијаде прочитао и
образложио извештај Законодавно^- одбора, говорили су др Јаков Гргурић „за" и Јаков Блажевић „за",
на Веће усва ; а * елн-о гла сно V пнгединостима с^их
106 чланова »предлога Кривичног законика — општи
део пз извештају Законодавен одбора.
Гласајући дизањем руку. Веће за овим једосгласно усваја овај предлог законика у целини и Претседник објављује, да ће исти бити упућен Већу народа на решавање пошто је коначно усвојен у Савезном већу.
—
Пчелари се на другу тачку дневног пеза: гонетиве
предлога Закона о допуни Закона о кривичним де-

Претседник извештава да је упоредио ове измене и допуне са изменама и допунама које је учи.
кило Савезно веће у овом законском предлогу добивеном од Вгћа народа и да је устанбвио да су
ове измене и допуне истоветне, према чему су истоветни текстови овог законског предлога усвојеног у,
оба Већа и да је Основни закон о прекошајима Народна скупштина коначно примила, па ће бити упу*
ћен Президијуму Народне скупштине ради проглас
шењ.а
—
Поетседник саопштава а«кт Поезидијума Народне
скупштине којим извештава Веће да је заказало заједничку седницу Савезног већа и Већа народа за
29 новембар 1947 године у 10 часова. Зч овим поегседник Бла вимето Симић са пристанком Већа закључује се^^вѓу у 18,10 ч г ^ ч а , а итућу
заказује за суботу, 29 новембра V 9,30 часова са
дневним редом:
1) решавање о предлогу В н а р о д а : предлог
Криричног законика — Општи део; «
2) решавање о т а л о г у Већа народа: предлог
Заокна о допуни Закона о- кривичним делима против народа и државе.
28 новембра 1947 године
Београд

лима 'Против народа и држзве.

Известилац Захонодавног одбора Моша Пијаде
прочитао је и образложио саборски извештај, па
Веће једн-огласно усваја у појединостина сва тон
члана овог законског предлога ио предлогу и извештају одбора.
Гласајући дизањем руку, Веће усваја ј е д н о г а а*о и у целини овај законски 'предлог и Претседник
објављује, да ће исти бити упућен Већу народа на
решавање, пошто је коначно усвојен у Савезном
већу.
За овим Претседник у 17.30 часова даје 10 минута одмора.
—
После краће паузе седница се наставља и прелази се Ш трећу тачку дневног реда: избор секретара Савезног већа на место Воје Лековића, који је
поднео оставку на еекртарски положај.
На предлог Душана Поповића Веће је једногласно изабрало за секретара Савезног већа Момчила
Марковића народног посланика.
Прелзи се иа четврту, пету. шесту, седму и осму
тачку дневног рела: накнадан избе«? чланова за избор заменика у сталним одборима Савезног већа.
На предлог народног посланика др Јерка Радмиловкћа, поднет у име клуба посланика Народног
фронта, Веће је једнотласно изабрало и то: у Законодавни одбор за чланове Животу Ћар мановића,
Тихомира НичодијевиХа и Ћаму Етхема, а за заменике Ристу Антуновића, Божидарку-Кику Дамјановић, Владу Ма левског, Ису Јовановића, Светозара*
Костића. Питани Џавида и Бошка Шиљеговића; У
Мандати о-имунитетни одбор за члана Владу Шегата*
а за »заменике Душана Грка, Драгу Гиздића и Милорада Вујичић«; V Одбор за п р и в р е д и план и
финансије за заменике Павла Геренчевића. Радоша
'Јовановића, Трују Новаковића, Ванчу Бм??евског и
'Андрију Бубња; у Одбор за молбе и жалбе за за*
мелихе Лерик Иштвана, Мату Јакшића и Богољуба
С т о ј к о в и ћ а и у Административни о г бор за заменике
Љубинку Милосављев*^, Богдана Црнобрњу и Ферду Годину.
—
Саопштава се да је Веће народа у смислу члане
32 овог Пословника известило Савезно веће
;е У
пт." "легу Основног закопа о прекршајни*. који му је?
ЦПСТГ.В.ЈСН »од Сав ез ког већа, учинило измене и додоше у чл,
59 и 60.

Среда, 7 Јануар 1948

Секретар,
Стеван Јовичић, с. р.

Претседник,
Владимир СИМЈАН, С. р.

З А П И С Н И К
V РЕДОВНОГ САСТАНКА IV РЕДОВНОГ ЗАСЕДАЊ А ВЕЋА НАРОДА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ,
ОДРЖАНОГ 28 НОВЕМБРА 1947 ГОДИНЕ У Б Е О .
I ,
ГРАДУ
1

^ Претседавав претседник Ј^си^ Видмар*
Секретар др Бранко Чубриловић.

Претседник Видмар отвара V редовни састанак
у 9,25 часова.
Прочитани записник IV редовног састанка Веће
прима без примедбе.
Претседник саопштава да је Савезно веће у смислу члана 2Ѕ Пословника доставило Већу народа на
решавање законске предлоге онако како су усвојени У Савезном већу, и то:
1) предлог Општег закона о шумама;
2) предлог Општег закона о лову;
3) предлог Закона о државној арбитражи^
4) предлог Закона о укидању става 3 члана 14
Закона о сузбијању недоп>шг с не трговину ^ д о п у штене шпекулације и привредне саботаже;
5) предлог Закона о допуни Закона е таксама;
6) предлог Закона о допуни Закона о организам
чији државне пољопривредне машинске службе;
7) предлог За-сона о забоетж употребе грба, не*
чата и имена Организације Уједињених Нација;
8) предлог Закона,о ДОПУНИ Закона о орденима
и медаљама Ф»едеративне Народне Републике Југо«
славиле.
Веће прима ^едногласно без претреса извештаЈ
претседник Видмара да су текстови ових законских
предлога, које је доставило Савезно веће, истоветни
са текстовима законских предлога, које. је Веће народа .на свом IV редовном састанку коначно усвојило, ла Претседник објављује да је Народна скуп«

Среда, 7. јагуар 1948

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

штина усвојила горе побројане законе и да ће на
основу члан-1 34 Пословника бити упућени Прегседништву Презида ју ѕт Народне скупштне ФНРЈ ради
^проглашења.
Прелази се на прву тачку дневног реда: Претрес
предлога кривичног законика — Општи део.
Пошто је известилац Законодавног одбора ДР
Јосип Хрнчевић прочитао и образложио одборски извештај говорили су: Јоза Миливојевић „за", Михаило Грбић „за", а после одмара др Душан Братић
за", Јосип Рус „за" и В О Ј И Н Царић „за" па Веће
гласајући дизањем р>ку усваја Једногласно У појединостима св*-' чанови овог законског предлога по извештају и предлогу З-.конодавног одбора. По извршеном гласању у целгни претседник Видмар објављује да је предлог Кривичног законика — Оп ити
део коначно у с в о ј и У Већу народа и да ће бити
упућен Савезном в-ећу на решавање.
Потом Претседник прекида седницу у 12,30 ча^ ј з , е тим да се иста настави после подне у 16
часова.
У наставку седнице, пре прелаза на другу тачку
дневног реда, на предлог Претседник Веће усваја
да се допуни дневни ред са избором заменика члановима -сталних одбора у смислу члана 16 Пословника Већа народа.
Прелази се на другу тачку дневног реда: претрес предлога Захода г допуни Закона о кривичним
делима против народа и државе. ,
Пошто је известилац Законодавног одбора ДР Јосип Хрнчевић прочитао и образложио одборски извештај, Веће гласајући дизањем руку усваја једногласно у поједикостима све чланове овог законског
предлога ио извештач и предлогу Законодавног одбора По извршеном гласању у целини претседник
Видмар објављује да је предлог Закона а допуни
Закона о кривичним делима против народа и државе
коначно усвојен У Већу навода и да ће бити упућен
Савезном већу ка решавање.
Прелази се -на трећу тачку дневног реда: избор
7 заменика за Законодавни одбор, 5 за Одбор за
привредни" ПЛРН и финансије и по 3 заменика за
Административни, Мандатно-и-мунитетки и Одбор за
молбе и жалбе.
У име Кл\ба посланика Народног фронта Југославија др Обрен Благојевић предлаже, а Веће усваја за заменике Зак^нодзвпог одбора Сретена Вукосављевића. Косана Павловића, Ладу Амброжича, Радована Папића, Антула Аугустиичића, Михаила Грбића и Наума Наум^зског; Одбора за привредна
план и Финансије: Крсту Филиповића, Радована Поповића, Тона Долиноска, Кирила Миљовског и Богда
Јадр.емшна; Мандатно-имуниггетгог одбора:
Саили
Драгутина, Новак Ивана и Ћурчић Живојина; Административног одбора: др Рудолфа Обрачунча, Ника
Јурикчића и Мучу Кприме; Одбора за молбе и жалбе
др Павела Луначека, Љиљану Чаловску и Скендера
•Куленовића.
Затим Претседник саопштава да је Савезно веће
доставило Већу народа предлог Основног закона о
ирекршајима онако како је усвојен V Савезном већу
и Владин амандман о измени чл. 58, 59 и 60 овог
законског предлога.
Пошто је Владин повереник Негован Оцоколић
образложио СЕе измене и пошто се до Душан 'Брати^ изјаснио У име 3 ако кода в»ног одбора да прима
•предложене измене. Веће усваја предлог Основног
закона о прекршајима онако како је достављен од
Савезног већа, е тим да се члан 58 меља и гласи:
„Административно-казнени поступак У првом степену
по правилу БОЦИ извршни одбор среског или градског (решеног) народног одбора уколико на основу
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закона или уредбом није одређена надлежност органа
унутрашњих послова, контроле, инспекције или дру.
гог државног органа
Административно-каз-неки поступак по прекршај а прописа о јавном реду и миру и саобраћају н<а
јавним местима води у првом степену отсек унутрашњих послова при извршном одбору среског или
градског (реонског) народног одбора.
По прекршајима које одређује срески или градски народни одбор административно-казнени поступак у првом степену води отсек унутрашњих послова,
уколико у о^.им прописима за вођење поступка у
првом степену ните. одређен извршни одбор, пове.
реник извршног одбора изи месни народни одбор.
За прекршаје које прописује месни народни одбор'поступак у прв^м степену води његов извршни
одбор ОДНОС1 о извршни орган".
Члан 59 мења се и |Ла>си:
„Кад вођење поступка спада у надлежност извршног одбира србског или градског (неонског) народног одбора, извршни одбор може доношење решења о прекршају поверити комисији састављеноЈ од
два члана изврц ног одбора и шефа отсека, односно
начелника оделења у^у^оашњих послова. Један од
двојице чланова6 извршног одбора мора бити повереник у чији делокруг спада посао на који се односи
прекршај, а другога бира извршни одбор. Члановима комисије одређују се и заменици
Код месних народних одбора доношење решења
о прекршају може извршни одбор повегиги комисији састављено! од секретара и два члана извршног
одбора, а код месних народних одбора без изтпшног
одбора решење доноси секретар и два члана народног одбора које одбор одреди.
На основу закона или уредбом може се прописати да решење о појединим врстама прекршаја
доноси надлежни повереник односно одређени члан
извршног одбора".
Члан 60 мења се и гласи:
„У административно-казненом -поступку решење
У другом степену доноси непосредно виши државни
орган, уколико законом или уредбом није друкчије
одређено.
По прекршајима по којима је У првом степену
решавао извршни одбор среског . или градског народног одбора решава у другом степену миниаар
народне републике, односно повереник главног извршног одбора народне скупштине аутономне 'покрајине, или повереник извршног одбора народног одбора аутономне области у чији делокруг спада госекршај. У области и у градовима КОЈИ имаЈу реонске
народне одборе, по п р е к р ш а ј а у другом степену
решава обласни, односно градски И З В Р Ш Н И одбор.,
кејн решење могу пренети на комисију састављену
из два члана извршног одбора и начелника одељења
унутрашњих послова.
Извршни одбор србског народног одбора, кад је
надлежан да решава о прекршају У другом степену,
може доношење решења поверити КОМИСИЈИ састављеној по претходном члану.
По прекршајима по којима је у првом степену
решавао повереник односно одређени члан извр«
шлог одбора, као и отсек унутрашњих послова по
преод ша јима које је одредио срески или »градски
народни одбор, решава у другом степену извршни
одбор среског, односно градског народног одбора,
ако Је прекршим*. ко1е је одредио градски народни
одбор у првом степену решавао отсек унутрашњих
»послова при рео.чском народном одбору, у другом
степену решава извршни одбор градског народног
одбора". •
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Након тога Претседник објављује да је Веће народа усвојило Основни закон о прекршајима са учињеним изменама у чл. 58, 59 и 60 и да ће бити поново
достављен Савезном већу, у смислу члана 32 Пословника, на коначно решење.
На предлог Претседник Веће без претреса потврђује уредбе које Је Влада ФНРЈ у периоду од
10 марта до 26 новембра 1947 године донела на основу чл. 1 Закона о орлашћењу Влади ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне привреде, па
претседник Видмар саопштава да ће потврђени списак ових уредаба, 72 на броју, заведене у Већу народа под бф. 604 од 27 новембра 1947 године, бити
достављене Президијуму Народне скупштине на
надлежност.
Пошто је известилац Административног одбора
Љуба Момчиловић прочитао извештај Административног одбора о рачунско-благајничком пословању
Већа народа, претседник Видмар објављује пошто је
Веће усвојило ОВЗЈ извештај да је дата разрешница*
одговорним нзредбодавцима и рачунополагачима за
време- од 1 децембра 1946 године до 31 октобра 1947
године.
На предлог Претседник Веће одобрава 15 дана
отсуства народном посланику дон Анти Салацану.
Потом Претседник закључује седницу у 17,30 часова а идућу заказује за 29 новембар 1947 године у
9.30 часова са дневним редом:
Решавање о предлогу Кривичног законика —
Општи део, о предлогуп Закона о допуни Закона а
кривичним делима пр тив народа и државе и о
поедлогу Основног закона о прекршајима које је
Савезно веће доставило Већу народа у смислу чл. 26
Пословника.
28 новембра 1947 године
Београд
Сек)? етар,
др Бранко Чубриловић, с. р.
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Уредбу о измени чл. 1 и 2 Уредбе о Оснивању
главних дирекција при Министарству трговине и
снабдевања;
Уредбу о измени Уредбе о оснивању главних
дирекција при Министарству индустрије и рударства;
Уредбу о називу насељених места и улица и о
кум ер ис ању кућа*;
Наредбу о забран« клања говеди и оваца на територији Наредне Републике Македоније;
Решење о одређивању броја судија и судија*поротника у народним судовима и о одређивању
броја судија и судија-поротешка које ће изабрати
поједини народни одбори чија се територијална надлежност не поклапа са територијалном надлежношћу
среских народних судова;
Решење о отварању I разреда са шиптарским језиком при Учитељској школи у Скопљу;
Решење о отварању Угоститељског курса за ру*
ководиоце угоститељских предузећа и Општег курса
за куваре и келнере;
Решење о одређивању матичних подручја;
Упутство о вођењу евиденције држављана Народне Републике Македоније.

С А Д Р Ж А Ј :
Претседник,
Јосип Видмар, с, р.

Страна
2. Уредба о обављању послова међународне
шпедиције и 'Оснивању Генералне дирекције" за међународну шпедицију
17
3. Уредба о оснивању и надлежности Управе
за материјали« резерве при Претседништву
Владе ФНРЈ
18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
„Службени лист Народне Републике Босне и
Херцеговине" у броју 54 од 10 децембра 1947 године
објављује:
Указ о сазиву Народне скупштине Народне Републике Босне и Херцегсвине у ванредно заседање;
Указ о проглашењу Штампарског завода „Ослобођене" у Сарајеву за предузеће републикавског
значаја;
Указ о проглашењу Државног привредног предузећа „Каменолом кречњака Усора-Добој" за предузеће републиканског значаја;
Наредбу о Генералном плану за одбрану од поплаве у 1947/1948 години на подручју Босанске Посавине и подручју реке Младе.
, СЛУЖБЕНИ ВЕСНИК НАРОДНЕ
МАКЕДОНИЈЕ

РЕПУБЛИКЕ

„Службе« весник Народне Републике Македоније" V бооју 35 од 17 децембра 1947 године објављује:

4. Правилник о допуни 'Правилника о принадлежностима савезних државних службеника у иностранству — —
,
18
б. Правилник о одређивању плате изнад најмањег износа службеника криминалистичке
струке
— —
18
6. Упутство за књижење планског снижења
трошкова производње за друго полуголи- ,
ште и за књижење другог планског снажења трошкова производње У четвртом
тромесечју 1947 године рударских и индустрнеких предузећа
19
7. Наредба о измени основне плате за звање
„ветеринар" и „виши ветеринар" и о одре- ;
ђивању основне плате за ново уведено зва- .
ње „в е т е р и н ар - е п еди ј ал.ист а " у ветеринаре н ' струци
—

Vздавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. , Директор и одговорни уредник Слободан М. Неш овић. Мајке Јевросиме бр. ЈОД — Штампа Југословен«
ског штампарског предузећа, Београд

