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677. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот, Президиу-
мот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе 
Законот за национализација на приватните стопа«. 
1оки претпријатија, ко] што го донеле Сојузното 
векје и Векјето на народите на Народната скупшти-
на ФНРЈ, а ко ј што гласи: 

3 АЛС, О Н __ _ _ 

ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ПРИВАТНИТЕ 

Во цел да се даде полн разлаз н а оства-
р е н о т о на опппествено-екг-номските начела 
на Уставот на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија: 

начелото на правилното и с к о р и с т е ш е на 
сите постоекји стопански сили на земјата, 

начелото на даваше правец на стопанскиот 
Живот и развиток од страна на државата пре-
ку општиот отомански план, 

начелото ЗР општонародната сопственост 
иа средствата на производството како главен 
потпирач на државата во развитокот на на-
родното стопанство, 

начелото За одбрана народот од експло-
атација, 

а за да би се заштитиле животните инте-
реси на народот и подигнала благостојбата на 
работниот »народ 

НАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ 

д о н ^ у е 

З А К О Н 

ва национализација на приватните стопански 
претпријатија 

I. 

Предмет и обем на национализацијата 

Млеч 1 
Со денот на в л е ч е њ е т о во сила на овој закон 

Ге национализираат и .прејдуат во државна сопстве-
ност сите приватни стопански 'претпријатија од оп-
!Штодржавно и републиканско значење во следните 
Гранки на стопанството: 

1) в з рударството и екстрактивната индустрија; 
2) во металургијата; 
3) во индустријата на нафта и нејзините дерива-

ти (природни и вештачки); 
4) во индустријата на природните гасови; 
5) во индустријата на преработувањето на јаглен; 
6) во индустријата на железничко-соопштител-

виот матер и ал; 
П з а миду егри јата на машини и алат; 

во бродоградбата; 
во автомобилската индустрија; 

10) во индустријата на поледел-ските алати и 
машини; 

11) во метало-преработуачката индустрија; 
12) во електро.индустријата; 
13) во производството на електро-енергијата и 

пликовите (електрични централи и плинари); 
14) во воената и пиротехничката индустрија; 
15) во големо-хемиската индустрии; 
16) во електоо-хемиската индустрија; 
17) во индустријата на легури за метал; ' 
18) во индустријата н а хемиското преработуење 

н а дрво, во индустоијата зз к ш ^ и т , компримирани-
те гасови, водената срча, чагј, боја, лакови, туткал 
и желатин, сапун и глицерин, смола, восок, маст за 
чистење, апретури на мазива, како и во сета друга 
хемиска индустрија: 

19) во графичката и штампарската индустрија; 
20) во индустријата на дрвењача, целулоза, хар^ 

тија и нивните отреоаботуачки; 
21) во индустријата на тгпмент, гипс, соча, кера-

мика, порцулан, фајанс, азбест, ватростален мате-
риал: 

22) во индустријата на неметалните минерали и 
камен; 

23) во индустоијата на кожа, крзно и гума (при-
род рд и вештачка); 

24) во индустријата на текстил (природни и ве-
шта«ки); 

25) во пиланската и другата индустрија за пре-
р а б о г / е њ е дрво; 

26) во индустријата на градежниот материал; 
27) во индустријата на шекјер, шпиритус, скроб, 

квасец и декстрин; 
28) во индустријата и рафинеријата на билни-

те уљз; 
.. индустрија,- индустријата на 

тестенини и тгреработуачката на брашно; 
30) во индустријата за преработував месо, маст, 

риба, овоштија, заозават и млеко; 
31) во индустријата на минералните води (при-

родни и вештачки), сода-вода и мраз; 
3 2 ) в ^ Ј с к ^ » т . а т { » д р ^ д ^ с . н а Ј Ј ^ Ш Ј ^ Л ? 
33) во индустријата на тутун и алкалоид; 
34) во пиварската индустрии, индустријата чл 

алкохол и безалкохолните појалоии; 
35) во индустријата на лекови, санитетскиот ма. 

териал и -лр и бар, хемиско-фармацеутеките и козме-
тичките средства; 

36) во гр'атј°вин§рството и но проектуењето; 
37) во шумската индустрија; 
38) в.'> банкарството и осигуруењето; 
39) во искористуењето на бањите и лековитите 

води; 
ЈО) вдЈздаовијата на големе; 
?1)~во сувоземниот, воздушниот, поморскиот, реч-

ниот и езерскиот с о о б р а к а ј ; 
42) во транспортот. 
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Член 2 
За претпријатија од општодржавнз и републи-

к а н е ц значење во смисла на овој закон се сметаат 
оние 'претпријатија кои што до денот на влечењето 
во сила на ОВОЈ закон се прогласени како тгкви со 
укази на Президиумотч^ на Народната скупштина 
ФНРЈ, односно президиумот на народните скупшти-
ни на народните републики. 

Член 3 
Како едно претпријатие во смисла на овој заке« 

ѕсе сметаат сите постројки, складишта, канцеларии, 
^продавници, транспортни постројки на претпријати-
јата како и нивните филиали и огранци, ако работеле 
•под заедничка фирма или под заедничка управа до 
6 април 1941 година или на денот на влечењето во 
сила на овој зако-н. 

Член 4 
Национализацијата на претпријатијата го об-

вакја сиот движен и недвижен имот, како и ^ ^ и т ^ ^ 
цмот-Шј ;пРЗва к ° и што му припаѓаат на прекрија-* 
тието или -му служат <на неговата цел, како што се 
ссзбено патенти, лиценци, дозволи за работа, слу. 
жбености, рударски права, урнеци, жигов«, модели и 
#а тоа слично. 

Член 5 
Нд^оц^лизбраното п Р е т п ' Р и Ј а т ие ^постануе со ак-

тот на •национализацијата државно стопанско прет-
ЛЈриЗатие во смисла н а Основниот закон за државни-
те с т р а н с к и претпријатија и има со решението на 
надлежната вИ&да Да се сообрази кон прописите на 
истиот закон. Така образуено државно стопанско 
претпријатие ги ^превзема на себе сите обвези на ма-
ционализираното приватно претпријатие до височи-
ната на неговата агета*. 

На државата односно на државното претприја-
тие не прејдуат следните обвези: 

1) кои што настанале од работењето вон дело-
кругот на самото претпријатие; 

2) кои- што настанале од работењето за време 
на војната или од работењето за непријателот; 

3) кои што настанале од работи на недопуште-
на трговија и шпекулација; 

4) кои што биле срачунати на презадолжуење 
на претпријатието; 

5) кои што п р о и з л е з а т од договорите со наме-
штениците и членовите на органите на претприја-
тието. 

Член 6 
Државата односно државното стопанско прет-

пријатие "може а&Ј^дшс ОД. 6 месеци од денот на 
превземањето на националнанааното претпријатие 
да ги рамкине сите договори нз дотогашните- упоа-
вц^Ако работите или и с п о р а ч а т е кои што се извр-
шени по раскинатите договори му користеле на 
Претпријатието, државата ке ш даде накнада на 
содоговорачот. 

Член 7 
Кога претпријатијата кеш што спаѓаат под 

/дар на_оноЈЈзакон заедничка сопственост на дожа-
..Вата и, ЈТ&имшВВ^- п ^ в н и или Физички ли" а, тога; 
Се нано на лиз ира_и ^ ПР е јд у е во државна сопственост 
целокупниот удел'"на приватните правни односно на 
физичките" лица "во т и е п р етпр и ј а ти ј а. 

И 

Накнада 

Член 8 
На сопствениците на претпријатието нации ' 

зиран<ГЧКГ"6вдј закон државата ке Ш Ладе накнада 
з а иш*оџшш№ЖШЈ*ШТ-

Член 9 
Нзкнадата^се^дава.. до . .ар-едност на^чистата ак-

тива на надиокаЈШира^иоЈ иш?т на ;^^пДи]атиетбГ 
на "денот н д , Ј у р ^ з е м а ^ е а д рд страда на '̂ државата. 
"^•^Гко национализираниот имот бил с е к в е с т а р ане 
или макар по кој основ под државна управа, него^ 
вата вредност се у т в р д и на денот кога др* 
жа-вата го зела претпријатието под своја управа. 
Во овој случај на сопственикот ке му се да^ 
де накнада за искористуење имотот на прет-
пријатието од страна на државата за време до-* 
дека бил под државна управа. Оваа накнада се) 

во^ј})орма на законски камати на вред-
носта на н али он ал из ира н и о т имот де височината на' 
стварната добит која што државата ја и ш л а од 
управањето со тоа претпријатие. 

Член 10 

[јакнадата се дава во државни обвезници ком 
'што гласат на доносител. 

За работењето со обвезници^ и за нивната не-« 
плата се осниваат сојузни и републикански фондов 
ви за национализираниот имот како самостојни прав-
ни лица за чиите обвези гарантира државата. 

Владата ФНРЈ со уредба донесуе поблиски про« 
пиен за управањето со „Фондовите За национални-
раниот имот", за средствата на овие фондови, за на* 
чинот и срокот на амортизацијата н а обвезниците, за 
каматите и за употребата на обвезниците во промет, 
за редот на првенството за исплата поверители^ 
како и за постапката за процена вредноста на на* 
ционализираниот имбт. 

Член 11 

^ ^ ^ ^ ^ Ш Н Ј ^ о ж е да одреди во поедин^ слу-
чаи исплатата на нѕкнадата да се наврши, во готови 
пари, во целост или делимично, одеднаш или во 
оброци. ~ 

Член 12 

Ако национализираниот имот припаѓал на до-
машно друштво чинот имЈ г бил поделен на акции 
или на удели, накнадата ке им се даде непосредно 
на сопствениците на акциите или уделите сразмерно 
на нивното участие во друштвенист капитал до ви-
сочината на активата. 

Член 13 

Исплатата на накнадата на сопствениците на на-
ционалиаираните претпријатија против кои што на 
денот на в л е ч е њ е т о во сила на овој закон не е до-
вршена поставката за дела кои што повлечуат казна 
конфискација на имотот, ке се обустави до довршу-
ењето на постапката. 

Ако во случајот од претходниот став не биде 
изречена казна на конфискација, или во случај ако 
се порано изречената казна на конфискација со над-
лежен пат укине, на сопствениците ке им се даде 
накнада по овој закон, 

Ако е сопственикот на национализираното прет-
пријатие осуден на одземање војната печалба, а 
оваа не е наплатена, ке се наплати од накнадата. 

Член 14 

Нема ^ - Х ^ д а д ^ Ј Ј а к н а д з за национализира« 
имот кој штог хумани, културни 
м сли сти цели. " "" 
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III 

Постапка 

Член 15 
Со денот на влечењето во сила ла овој закон 

аадте претпријатија и нивниот имот 
привремено ке г* превземат од сегашните сопстве-
ници односно нлв.ните управители министерствата на 
Владата ФНРЈ односи о.. ̂ н и етер ств а т а на владите 
Н 2 н а д о л н и т е републики. непосредно" или преку* 
други органи кои што тие ги одредат. 

Член 16 

Министерствата односно од нив одредените орга-
ни ке извршат при превземањето на претпријатието 
инвентарисање и примоп-р ед анашка на претпријатие-
то и целокупниот негов и друг имот на кој што се 
однесуе национализацијата. Дд превземањето ке му 
изддддх , На,, сопственикот односно '"на неговиот за-
стапник потврда за извршената примопрѕдавачка. 

Овие министерства односно оп нин одредени ор-
гани Ке Обезбедат НР.ДРЕКИРАТП И УРРДНО РАЃЛП ТРЊЈ* 
на претпријатијата се додека управата не биче, пре-
јадена на надлежни ге ацминистпативно-ппрпатидвш 
раководам во смисла цд Основниот закон за држав-
ните стопански претпријатија. 

Член 17 
Ако досегашниот сопственик хмр јд пт™ имотот 

кој ШТО еИ^ПЧПНДТТЦ^ираи ЦР^пагјд ппд у ттПр мз • 
овој закрн, може во срок од 15 дела од денот на 
превземањето на нег ОВ Нотним от од страна на орга-
ните од членот 15 на овој закон д̂а уложи1 ж^лба за_ 
претпријатија од општ одржавао значење на Владата,. 
ФНРЈ, а за претпријатијава, републиканско значење 
на владата на народната република, четите решења 
се конечни. 

Член 18 
На барање на надлежниот административно-опе-

јративен раководач околиските судови и другите 
надлежни органи ке извршат пренос на правото на 
сопственост како и другите права од пораниот соп-
ственик на државата. 

IV 

Казнени одредби 

Член 19 
Кој изврши било каква работа во намера да ја 

осуети или отежи национализацијата по овој закон, 
а особено кој уништи, оштети, скрие, отугји, опте-
рети или макар на кој начин ја смали вредноста на 
национализираниот имот или ко ј му даде на држав-
ниот орган или службеник неточни или непотполни 
подаци за тој имот, ке се казни по Законот за су-
збивање недопуштена трговија, недопуштени шпе* 
кулација и стопанска саботажа односно п Законот 
За заштита општонаро динот имот и имот«-* под 
управа на државата. 

Член 20 
'Јавен г л у м ц и * кој што не 1а изврши _својјШ 

(нежност пропишана со овој закон или со прописи 
кои што ке бидат врз основа на него донесени, или 
постапил ПРОТИВНО н а неговите одредбу, У Ј Е О , , Т Р А ** 
Ѕан&се штета да р ж Ѕ в а т а ке се кззни др .Законот 
З а ' заштита општонародниот имот и имотот под 
Справа на државата. 

Завршни одредби 

Член 21 
Одбивањето на нови приватни стопански прет-

пријатија од гранките на гтпппнгтплтп 
членот 1 на овој закон може—да , го ломоти* е ш о 
Владата ФЦЈуТ 

' "Владата ФНРЈ односно владата на народната 
република може под одредени услови национална^ 
Раниот имот или неговиот дел па гп ла пе на декори-
стуење н а приватни правни и физички дита Таа може 
со приватните правни или физички лица да оснива 

/ и заеднички претпријатија, внесуејкји го во нив на-
шионализираниот имот. 

Член 22 
Ништавни се сите правни работи заради кои 

што национализацијата би била осуетена или отежа-
на. како и оние правни работи кои што биле на тоа 
срач»унати. Се смета оти била срачуната на осуету-
ење или отежуење национализацијата и секоја прав-
на работа која што го смалуе имотот, ако не се до-
каже противно. 

' Член 23 
Се овдастуг. Владата ФНРЈ да со уредбу пропише 

поблиски одредби и да издава напатствија за нзвр-
шуењето на овој закон. 

Член 24 
Овој закон влегуе РО сила кога ке го усвои На-

родната скупштина ФНРЈ. 

У. бр. 644 
5 декември 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничич, е. р. др Иван Рибар, е. р : 

678. 
На основа чл. 1 Законот за овластуење Владата 

ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народ-
ното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог на Ми-
нистерот на трудот, пропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИСПЛАТАЈЦЕШиДЖШНО&Ш НА РАБОТНИ. 
ЦИТЕ, НАМЕШТЕНИЦШШ Ј 0 СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

КОИ ШТО СЕ ПОВИКАНИ НА ОТСЛУЖУЕЊЕ 
РЕДОВНИОТ ВОЕН СРОК 

Член 1 
На работниците, намештениците и службениците 

кои што во истото претпријатие, надлештво, устано-
ва и организација односно ка ј истиот приватен ра-
бото дав-ач непрекинато се запослени најмалку два 
месеца, ако бидат повикани на отслужуење на ре-
довен воен срок ме им исплати работодавачот ре-
довни принадлежности (заработуачка, плата) и за 
наредните 30 дена, сметајкји од денот на престано-
кот на работата односно на разрешуењето од дол-
жноста.. а спрема износот кој што го примиле За по-
минатите 30 дена. 
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За работниците, кои што работат во акорд, има 
да им се исплати нивната средна заработуачка која 
што ја имале последниот месец пред одењето на от-
служуење воената должност. 

Член 2 
Одредбите од претходниот член ке се приме-

нуат и на работниците, намештениците и службени-
ците кои што се повикани на отсл!ужуење на редовен 
срок во текот на месец ноември 1946 година. 

Член 3 
Се овластуе Министерот на трудот ФНРЈ да, по 

согласност со Претседателот на Владата ФНРЈ, из-
даде потребни напатствија за спр ове дуење на оваа 
уредба. 

Член 4 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија". 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на трудот. 
Вицко Крстулович, е. р. 

679. 
На основа овластуењето во членот 70 Законот 

за служба во Југословенската армија од 20 јули 1946 
година, а по предлог на Врховниот командант и 
Министерот на народната одбрана ФНРЈ, Владата 
ФНРЈ пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА СЛУЖБА НА ОФИЦЕРИТЕ, ГЕНЕРАЛИТЕ, 
АДМИРАЛИТЕ И ВОЕНИТЕ ЧИНОВНИЦИ НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА 

ГЛАВА I 

Командни и специални воени чинови 
Член 1 

Командниот кадар на Југословенската армија се 
ироизведуе и унапредуе во командни воени чинови, 
а воено-управниот во специални воени чинови. 

Командните и специалните воени чинови за офи-
цери, генерал« и адмирали се уведу ат со цел на 
уцврстуењето и ојакнуењето на видовите, родовите 
на војската и службата на Југословенската армија, 
во цел на што поправилно и порамномерно разви-
вање и узди тање на ком а идниот и воено-ул разниот 
кадар. 

Член 2 
Командните воени чинови за офицери, генерали 

и адмирали на Југословенската армија се следни: 

а) општи воени командни чинови: 
1. генерал-мајор, 
2. генерал-лајтнант, 
3. генерал-пуковник, 
4. генерал-на армија; 

б) за Југословенското војно воздухопловство: 
1. генерал-мајор на авиација, 
2. генерал-лајтнант на авиација, 
3. г енер ал -пту к о ан ик на авиација; 

в) за артилерија: 
1. генерал-мајор на артилерија, 
2. генерал-лајтнант иа артилерија 
3. генерал-пуковник на артилерија; 

г) за тенковски и моторизирани единици: 
1. генерал-мајор на тенковски единици, 
2. генерал-лајтнант на тенковски единици; 

д) за инжинерија: 
1. генералима јор на инж ин ери ја, 
2. генерал-лајтнант на инженери ја; 

гј) за врска: 
1. генерал-мајор за врска, 
2. генерал-лајтнант за врска; 

е) за сите родови на сувоземната војска и возило 
воздухопловство: 

1. заставник, 
2. потпоручник, 

,3. поручник, 
4. капетан, 
5. мајор, 
6. потпуковник. 
7. пуковник; 

ж) за Југословенската војна морнарица: 
1. заставник, 
2. поручник III ранг, 
3. поручник II ранг, 
4. поручник I ранг, 
5. капетан Ш ранг, 
6. капетан II ранг, 
7. капетан I ранг, 
8. контра-адмирал, 
9. в ице-адмир ал, 

10. адмирал. 

Член 3 
Специални воеии чинови за офицер« и "енералН 

на воено-управниот кадар на Југословенската армцЈај 
се следни: 

а) за воено техничка служба: 
1. заставник на техничка служба, 
2. потпоручник на техничка служба, 
3. поручник на техничка служба, 
4. капетан на техничка служба, 
5. мајор на техничка служба, 
6. потпуковник на техничка служба, 
7. пуковник на техничка служба, 
8. генерал-мајор на техничка служба; 

< б) за авио-техничка служба: 
- 1. заставник на авио-техн.ичка служба, 

2. потпоручник на а© ио-техничка служба, 
3. поручник на авио-техвичка служба, 
4. капетан на авио-техничка служба, 
5. мајор на азио-техничка служба, 

< 6. потпуковшж на авио-техничка служба, 
7. пуковник на авио-техничка служба, 
8. генерал-ма јор на а<вио-техничка служба; 

в) за артилериско-техничка служба: 
1. заставник на арт. техничка служба, 
2. потпоручник на арт. техничка служба, 
3. поручник на арт. техничка служба, 
4. капетан на арт. техничка служба, 

- Б. мајор на арт. техничка служба, 
6. потпуковник на арт. техничка служба, 
7. пуковник на арт. техничка служба, 
8. генерал-ма јор на арт. техничка служба; 

г) за инженер ско-техннчка служба: 
1. заставник на инжинерско-техничка службе, 
2. потпоручник е * инжинерско-технидаа сјгзгжЗД 
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3. поручник на инженерско-техничка служба, 
4. капетан на инжинерско-техничка служба, 
5. мајор на инжинерско-техничка служба, 
6. потпуковник на инжинерско-техничка служба, 
7. пуковник на инжинерско-техничка служба, 
8. генерал-мајор на инжинерско-техничка 

Служба; 

д) за морнаричко-техничка служба: 
1. техничар заставник, 

• 2, техничар поручник' III ранг, 
3. техничар поручник И ранг, 
4. техничар поручник I ранг, 
5. инжењер капетан III ранг, 
6. инжењер капетан II ранг, 

, 7. инжењер капетан I ранг; 

гј) за воено-геодетска служба: 
>:Т. заставник на геодетска служба, 
2. потпоручник на геодетска служба, 
3. поручник на геодетска служба, 
4. капетан на геодетска служба, 
5. мајор на геодетска служба, 
6. потпуковник на геодетска служба, 
7. пуковник на геодетска служба, 
8. генерал-мајор на геодетска служба; 

е) за воено-економска служба: 
1. заставник на економска служба, 
2. потпоручник на економска служба, 
3. поручник ма економска служба, 
4. капетан на економска служба, 
5. мајор на економска служба, 
6. пони ковник на економска службо, 
7. пуковник на економска служба, 
8. генерал-мајор на економска служба, 
9. генерал-лајтнант на економска службе; 

ж) за воено-санитетска служба: 
заставник на санитетска служба, 

< 2. потпоручник на санитетска служба, 
3. поручник на санитетска служба, 
4. капетан на санитетска служба, 
б. мајор на санитетска служба, 
6. потпуковник на санитетска служба, 
7. пуковник на санитетска служба, 
8. генерал-ма јор на санитетска служба* 
9. генерал-лајтнант на санитетска служба; 

з) за воено-ветеринарска служба: 
1. заставник на ветеринарска служба, 
2. потпоручник на ветеринарска служба, 
3. поручник на ветеринарска служба, 
4. капетан на ветеринарска служба, 
5. мајор на ветеринарска служба, 
6. потпуковник на ветеринарска служба. 
7. пуковник на ветеринарска служба, 
8. генерал-мајор на ветеринарска служба-

и) за воено-правна служба; 
1. заставник на правна служба, 
2. потпоручник на правна служба. 
3. поручник на правна служба, 
4. капетан на правна служба, 
5. мајор на правна служба, 
6. потпуковник на правна служба, 
7. пуковник на правна служба, 
8. генерал-мајор на призна служба; 

ј) за воено-административна служба: 
1. заставник на административна служба, 
2. потпоручник на административна служба, 
3. поручник на административна служба, 

, 4. капетан на административна служба, 
5. мајор на административна служба, 

' 6. потпуковник на административна служба, 
. 2. пуковцж иа административна служба. 

Член 4 
Офицерите и генералите на м о р н а р и ч к а пе-

шадија, брежната артилерија и службата вз Југо-
словенската воЈна морнарица имаат исти чинови како 
и соодветните редови и служби во сувоземната вој-
ска на Југословенската армија. 

ГЛАВА II 

Произведуење и ун?гтедуење на активниот 
командни и военоуправни кадар 

А. Произведуење 

Член 5 
Во командни чин на активен заставник се про-' 

изведуат: 
1) воени питомци кои што успешно ке ги за-

вршат воените училишта на видовите или родовите 
на војската, односно воено-политичките училишта. 

Исклучително поедини воени питомци може да 
бидрт произведени во к о м о т н и чин на потпоручник? 

2) активни поаофицери на ком&ндниот кадар кое 
што ги исполнуат одредените услови и го положат 
пропишаниот офицерски испит. 

Член 6 
Во с п е ч а л е н чин на активен заставник се про-

изведуат: 
1) воени питомци кои што со успех завршат 

воено училиште на поедини служби на Југословен-
ската армија. 

Исклучително поедини воени питомци може д* 
бидат произведени во специален чин на потпоручник; 

2) активни подофицер и кои што исполнуат одре-, 
дени услови и положат пропишан офицерски испит* 

Член 7 
Активен подофицер може да биде произведен ве 

чин на активен заставник, доколку освен условите 
наведени во членот 33 Законот за службата "во Југо-
словенската армија ги исполнуе уште и следните 
услови: 

а) да не е постар од 30 години, ако полага испи* 
за командни чин на заставник односно 35 години за 
спец пален чин, 

б) да за последните 2 години има препорачлив*« 
службени оцени, 

в) да не е судски казнуен од кога се навогја во 
активна служба на Југословенската армија и Да не 
се навогја пот кривична истрага, 

г) да е Физички способен за служба на активен 
офицер во својот род или служба, што се утврдуе 
со специален лекарски поеглед, 

д) Да положи офицерски испит за чин на акти-
вен заставник, кој што ке биде пропишан за секој 
род и служба одделно. 

Подофицер полага офицерски испит по правило 
при соодветното училиште. 

Одобрење да подофицер може да полага офи-
церски испит, како и наредба за формирање на 
испитна комисија, изд ара Персонална та односно 
Политичката управа на Југосло^л '"^ката армија, по 
предлог на штабот на армијата, КНОЈ, кзмандата на 
Југословенското војно вазтгухопловство и Југпсло-
венската војна морнарица, командите на родовите 
на војската, инспекциите на Југословенската армија 
и Командата на позадината на Југословенската ар-
мија. 

Член 8 
Произведуењето во командни или снециален воен 

чин се врши: 
а) на воените питомци-спрома тоа какво понио 

училиште свршиле; 
б) на подофицери-спрема тоа за кој род ила 

служба положиле офицерски испит. 
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Б. Унапредував 

Член 9 
Офицерите на командниот и воено-управниот 

кадар се унапредуат постепено во наредни чинови, 
доколку ги исполнуат потребните услови по исте-
кот на следните години на службата во поедини 
чинови: 

Реден 
број 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 
6. 
7. 

Години на 
службата 

заставник 
потпоручник 
поручник 
капетан 
ма'оп 
потпуковник 
ПУКОВНИК 

Член 10 
Општи услови за унапредуење н а офицерите од 

комаадниот и воено-управниот кадар се: 
а) да --Т/-М и д а П р И по-

следното оценуење се предложени за унапредуење 
во повисок нареден чин; 

б) да во време кога стечуат право на унапреду-
в а в не се под кривична истрага. 

Член 11 
Одделни услови за унапредувале на офице-

рите се: 
а) офицер« може да бидат унапредени во ко-

мандни чин на мајор само во случај ако претходно 
успешно командуеле, односно за воено-политички 
ракочодачи, ако успешно раководеле со чета. 

б) офицери на воено-управниот кадар може да 
бидат унапредени во чин на мајор и повекје под 
услов да имаат факултетско образовање или потре-
бни стручни квалификации. 

Член 12 
Исклучително, во случај кога офицерот пока-

жал извонредни успеси ве работата или ако тоа го 
бараат особени потреби на службата со оглед на 
должноста на коза што се навогја, Врховниот ко-
мандант на оружените сили на Федеративна Народ-
на Република Југославија има право н а унапредуе-
ње во повисок чин без оглед на п о с т е п е н о г , го-
дините на службата во дотогашниот чин и другите 
услови. 

Член 13 
Унапредуењето на офицери во повисок чин се 

врши врз основа на предлог на претпоставените 
штабови на бригадите и повисоките, односно ко-
мандите на нив рамни и повисоките. 

Доколку офицерот ги исполнев потребните 
услови спрема одредбите на оваа уредба, доставува 
љето предлогот за унапредуење е одвезло. 

Член 14 
Преведуењето на офицерите, генералите и ад-

миралите од командни во специален чин и обратно, 
ш и од еден специале« чин во друг се врши само 
по нарочна потреба на службата со наредба на Вр-
ховниот командант на оружените сили на Федера. 
тив»на Народна Република Југославија. 

Член 15 
Офицери, генерали и адмирали на командниот 

кадар може да б-идат привремено а на јповеќе две 
години поставени на ф о р м а ц и ј и должности на вое-
ѓш-управниот кадар, задржуејкји го својот команд-
ни чин. 

После тоа се вракјаат на командните должности 
или се преведуат во специален чин еднаков или по-

висок од дотогашниот чин. Повисуењето на чинот 
во овие случаи може да биде само з а еден степен. 

Врховниот командант има право во случај на 
нарочни потреби да го задржи офицерот, генералот 
или адмиралот на воено-управната должност во ко-
мандниот чин и на неодредено време. 

Офицери генерали и адмирали на воено-управ-* 
ниот кадар доколку се поставуат на ф о р м а ц и ј и 
должности на командниот кадар може да бидат пре-
ведени во командни чин еднаков со нивниот специа-
лен чин, доколку по мислењето на комисијата за 
оценуење одговараат на условите на к о м а н д н о ? 
кадар. 

ГЛАВА III 

Школуење, произведуење и унапредува на 
резервните офицери, генерали и адмирали 

Аи Школуење и произведуење 

Член 16 
Во чин на резервен офицер се произведуат вое-

ни обвезници кои што успешно ке ги завршат шко-
лите за резервните офицери, во кои што се на от* 
служуење на својот кадровски срок. 

Член 17 
Во школа за резервни офицер« се упатуат воен« 

обвезници кои што по своите морално-полигИ^гкн 
особини може Да бидат резервни офицери на Југо-
словенската армија, и тоа кога во трупата на от-
служуење воената обвеза проведат најмалку два 
месеца. 

Изборот на воените обвезници за упатуење во ' 
школа за резервни офицери го вршат, по предлог 
на штабовите на бригадите и дивизиите, штабовите 
на армиите, штабот на КНОЈ, командата На Југо-
словенското воено воздухопловство и Југословен-
ската војна морнарица., командите на родовите на 
војската, инспекцијата на Југословенската армија и 
Командата на позадината на Југословенската армија. 

Член 18 
На воените обвезници, кои што се спрема чле-

нот 17 на оваа уредба упатуат во школа за резерв-
ни офицери, обвезниот срок на службата во пол -
ниот кадар трае 18 месеци. 

Член 19 
Доколку воениот обвезник кој што е упатен во 

школа за резервни офицери не одговара на поста-
вените услови, по предлог на Командата на школо-
то, по решење на Персоналната односно Политич-
ката управа на Југословенската армија, може да 
биде вратен во единица на отслужеле својот кад-
ровски срок. 

Член 20 
Во текот на обуката во школата за резервни 

офицери слушателите се п р о и з в е д а т во подофи-
церски чинови, а на завршетокот полагаат испит. 

Слушателите кои што успешно ке го положат 
офицерскиот испит се упатуат како постари вод-
ници на практични вежби во единици, по истекот на 
кои се произведуат во чин на резервен заставник, 
односно доколку сакаат да останат во активна 
служба во Југословенската армија, може да бидат 
по потреба произведени во чин на активен заставник« 

Слушатели со свршено факултетско образовање 
кои што положиле офицерски испит и сакаат да 
останат во Југословенската армија во активна слу-
жба во својата струка се произведуат во специалев 
чин на поручник. 

Оние кои што не ке положат офицерски испит 
се упатуат како подофицер!! во единица 1»а досад* 
жуење двогодишна возна обвеза. 
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В. Унапредуење 

Член 21 
Резервни офицери на Југословенската армија се 

унапредуат во повисок нареден чин до капетан за-
клучно, со тоа да срокот н а службата во поеди-н 
чин им се продолжуе за две години повекје од од-
редениот срок за активен кадар. 

Повисоки резервни офицери, генерал« и адми-
рали се унапредуат по потреба без оглед на години 
на службата во поедин чин. 

Член 22 
Унапредуењето се врши по предлог на коман-

дата на воениот округ, врз основа на оцената доби-
ена по свршетокот на воените вежби, како и општо-
то и военото образовање. 

Член 23 
Резервен офицер може да биде преведен во ак-

тивна служба, доколку исполнуе следни услови: 
а) да е физички способен за служба на активен 

офицер во својот род или служба, 
б) да има поволни оцени од воените вежби, 
в) да има препорачливи карактеристики за мо-

рално-политичко владање од народните власти, 
г) да не е судски казну ен и да не се навогја 

под кривична истрага. 

Член 24 
За преведуење резервни офицери, генерали и 

адмирали од командни во специален чин и обратно, 
или од еден специален чин во друг, важат во сето 
одредбите пропишани за активни офицери. 

Член 25 
Резервен офицер губи звање во овие случаи: 
1) кога физички постане неспособен за макар 

каква служба на резервен офицер, што се утврдуе 
со комисиски воено-лекарски преглед; 

2) кога заради недостаци на спрема и способ-
ност' не е век је во состојба успешно да ја врши 
должноста на резервен офицер; 

3) кога со своето мооално-политичко владање 
го штети угледот на резервен офицер на Југосло-
венската армија; 

4} кога ке прејде во странско државјанство. 
Резервни офицери, разрешени од звањата под 

точка 2) и 3) на овој член, ке се водат како воени 
обвезници, војници или подофицери од соодветниот 
вид, родот на војската или службата на Југословен-
ската армија. 

ГЛАВА IV 

Воени чиновници 
Член 26 

Воени' чиновници на служба во Југословенската 
армија можат да постанат лица кои што ја регули-
рале својата воена обвеза ако имаат потребни школ-
ски и специални квалификации за вишење одредени 
должности во Југословенската армија. 

Жени можат да би тат - такугјере воени чинов-
ници. 

Член 27 
Должностите и принадлежностите н а воените 

чиновници се одредени со формацијата на Југосло-
венската армија. 

Воени чиновници можат да бидат поставени на 
поедини должности предвидени со формати јата, за 
воено-управниот кадар. 

Член 28 
Воени чиновници се произведуат во рангови на 

поедини служби со наредба на Министерот на народ-
о т а одбрана врз основ«: 

а) на општо и специално образовање; 
б) на ф о р м а ц и ј а должност на која што се 

поставени; 
в) на годините на служба во Југословенската 

армија. 
Воени чиновници се делат на повисоки воени 

чиновници I, II и Ш ранг и на пониски воени чинов-
ници IV, V, VI и VII ранг. 

Член 29 
Воени чиновници може да бидат унапредени во 

повисок нареден ?г.нг. по предлог на претпоставеа 
ните старешини, по истекот на три голини на служ-
ба во поедИн ранг на понизок воен чиновник, однл* 
сно четири години во ранг на повисок воен чи-
новник. 

Во ранг на повисок воен чиновник може да бу-
дат унапредени само лица со факултетско образо-
вање. Едино во исклучителни случаи може да се 
унапредат во ранг на повисок воен чиновник лице 
со средно, општо или специално воено образовање. 

Чл-ен 30 
Воени чиновници носат воена униформа со озна-

ки на разликуење спрема одредбите за облеклото в& 
Југословенската армија. 

Член 31 
На воени чиновници се однесуат постоекјите за-

конски одредби за офицери за годините на службата, 
оценуењего, преведуењето во резерва, пензионисање 
то, симнуењето од евиденција и губењето на звање. 

Воени чиновници подлежуат на дисциплинска од-
говорност, но самите немаат право дисциплински да 
казнуат 

ГЛАВА V 

Регулирање на положбите на офицерите, ге-
нералите, адмирѕлите и воените чиновници 

Член 32 
На сите активни офицери, генерали, адмирали и 

воени чиновници на Југословенската армија полож-
бата мора да им биде регулирана со наредба н а ВР-
ХОВНИОТ командант на оружените сили на Федератив-
на Народна Република Југославија или од него овла-
стени органи. 

Член 33 
На офицери, генерали, адмирали и воени чинов-

ници се регулира положбата со оглед на нивните в > 
енички и стручни квалификации, чин и службена ка-
рактеристика. 

Член 34 
П о с т а в е н а т а и сите промени на положбата на 

зфицери, генерали, адмирали и воени чиновници ги 
пздготвуе и епроведуе Пеосоналиата односно Поли-
тичката управа на Југословенската армија односно 
од Врховниот командант овластени штабови и ко-
манди по правило по предлог на непосредно потчи-
нети штабови и установи, а во Министерството на 
народната одбрана по предлог на Начелчикот на 
Генералштабот на Југословенската армија. Помо-
шникот на Министерот на народната одбрана, ко-
мандите на родовите на војската на Југословенската 
армија, инспекциите на Југословенската армија, 
Командантот на позадината на Југословенската ар-
мија, начелниците на управи и одделен^ на Мини-
стерството на народната одбрана. 

Поставуењата односно промените на положбата 
може да ги вршат, во границите од својата над-
лежност за тоа овластените органи, исклучително 
и без предлог на надлежните штабови и команди, 
кога год тоа интересите на службата го бараат. 
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Предлози за сите промени на положбата редовно 
се достзвуат со образложеше преку надлежните 
персонални органи за командниот и воено-управниот 
кадар односно преку политичките органи за воено-
политичкиот кадар. 

Член 35 
Врховниот командант на оружените сили на Фе-

деративна Народна Република Југославија има (право 
да ја поништи секоја наредба за регулирање на по-
ложбата која што би ја донел макар кој од него 
овластен орган, ако е неправилна или не одговара на 
потребите и интересите на Армијата. 

Врховниот командант може ова право да го пре-
несе на Начелникот на Персоналната односно Поли* 
тичката управа на Југословенската армија. 

Член 36 
Поставуења на офицери, генерали, адмирали и 

воени чиновници може да се вршат само на оние 
должности кои што се одредени со фондацијата на 
Југословенската армија. 

Член 37 
Офицерите, генералите, адмиралите и воените чи-

новници се поставуат на должности во род и слу-
жбата на која што и припагјат. 

Член 38 
Офицерите, генералите и адмиоалите на еден род 

од војската или службата не можат да се поставуат 
на должности во други по попи или служби, ако такво 
лоставуење има за »последица промена на нивниот 
род во војската или службата. 

Поставуење огћицеои, генепали и адмирали од 
еден род на војската или службата во друг род на 
војската или службата се допушта едино во случаи: 

а) на преквалификација на офицери после завр-
т е н о соодветно школуење, 

б) заради ограничена способност на офицер, и 
в) по особена потреба на служба, ког* се работи 

за поарно кскористуење на нивните способности. 
Ограничена способност се докажуе со полнова-

жно уверење од надлежната воено-лекарска коми-
сија. 

Член 39 
Поставуења на офицери, генерали и адмирали од 

еден род на војскзта или службата во ДРУГ род на 
војската или службата во предвидените случаи во чл, 
3 8 ги врши со своја напедба едТ*НО ВОУОВНИОТ коман-
дант на оружените сили на Федеративна Народна 
Република Југославија односно Начелникот на Пер-
соналната и Политичката управа на Југословенската 
армија во гпанипите на својата надлежност по пред-
лог на штабовите на армиите и на ним рамни ко. 
манди и*установи. 

Член 40 
Офицерите, генералите, адмиралите и воените чи-

новници се поставуат -из повисока должност ако се 
способни за вршење повисока должност и ако имаат 
упразнети ф о р м а ц и ј и места, и тоа по правило на 
образложен предлог од штабовите и командите. 

Член 41 
Офицерите, генералите, адмиралите и воените чи-

новници може да се поставуат на пониска должност 
од онаа која што ја вршела во случај на смалуење 
формацијата, или кога ке се покажат неспособни за 
вршење на дотогашната должност, по правило на 
образложен предтог од штабовите и командите. 

Член 42 
Офицерите, генералите, адмиралите и воените чи-

новници во активна служба може да бидат во след«* 
положби: 

а) поставени на должност, 
б) вршители на должност. 
в) на школуење, 
г) на болуење. 
д) ставени на расположение, 
гј) оддалечени од должност. 
Поставуења од една единица или установа во 

друга, без оглед да ли на иста должност или во дру-
га, се смета како ново поставуење. 

Член 43 
Офицерите, генералите, адмиралите и воените чи-

новници се поставуат како вршители на должности 
на упраз^ети ф о р м а ц и ј и положби или привремено 
упразнети на место лица кои што се упатени на 
школуење, болуење, или отсатни од должност — од 
два месеца до една година — од било кој разлог. 

Член 44 
Вршителите на должност можат во таа псложба 

Да останат најдолго една година од денот на издава* 
љето наредбата (решеното) после кој срок има да 
се постават на сегашната должност, на должност 
која што порано ја вршеле или макар на која дол-
жност која што им одговара. 

Член 45 
На привремено упоазнети места до два месеца 

штабот на бригада и нему рамни и повисоки штабо-
ви и команди имчат поаво со своја наоедба, во со-
гласност со повисоките штабови (команди, органи^ 
да одредуат застапници на место отсатните лица. 

Член 46 
Наредбата за упатуење на школуење ја донесу* 

Врховниот командант на оружените сили на Фелера-
тивна Народна Република Југославија или Начелни-
кот на Персонал-ната односно Политичката управа на 
Југословенската армија во границите на својата над* 
лежчост, а врз основа на службената карактеристика, 
резултатите на оценуењата и по предлог на штабо-
вите и командите 

Член 47 
Офицерите, генералите, адмиралите и воените чи 

новнили се ставаат на расположена едино во случај 
кога треба да чекаат на ново регулирање на полож-
бата. 

Право да -олзоеши од должност и да стави на Ра-
сположена офицер, генерал, адмирал- и воен чинов-
ник има едино Врховниот командант, односно Начел-
никот на Персон а дната и Политичката управа на 
Југословенската армија во границите на својата над-
лежност. 

Член 48 
Во случај кога офицери, генерали, адмирали и 

воени чиновници се лишени од слобода или заради 
коивично дело се ставени под оптужба имаат да се 
оддалечат од должноста со наредба на оној орган 
кој тттто ги поставил, 

Регулирањето на нивната положба има да се из-
врши по завршетокот на судската поставка а во вр-
ска со неа. 

Член 49 
Офицерите генералите, адмирал ите и воените чи-

новници додека се на лекугње или болуење не можат 
да се преведат во резерва нити да се пензионисат, 
освен во случај ако на болуење или лекуење прове* 
дат 18 месеци во текот од две години. 
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Член 50 
Регулирањето на положбата на офицери, гене-

рали и адмирали се врши со писмена „наредба", а 
на воените чиновници сз „решење" од надлежните 
органи. 

Наредбите (решењата) се документи од постојана 
вредност и се пишуат во форма која што ја пропи-
шуе Пер сон алката односно Политичката управа на 
Југословенската армија. 

Член 51 
Вз поглед на регулирањето положбата и другите 

персонални прашања во надлежноста на Персонална-
та управа на Југословенската армија потнана сиот 
командни и воено-управни кадар на Југословенската 
армија, со исклучение воено-политичкиот кадар, ка-
дрот во клубовите и домовите на армиите и другиот 
кадар"кој што се навогја под раководство на воено-
политичките органи, за кои што е надлежна Поли-
тичката управа н а Југословенската армија. 

ГЛАВА VI 

Женидба на офицери, генерали и адмирали 
на Југословенската армија 

Член 52 
Офицерите, генералите и адмиралите на Југосло-

венската армија при в л е ч е њ е т о во брак треба стро-
го да водат сметка за мзрално-политичката состојба 
на лицето со кое што влегуат во брак, како и за не . 
говата фамилија. 

Член 53 
Офицерите во чин на заставник и »потпоручник сб 

У в е з н и да поднесат молба за одобруење женидбата. 
Сите други офицери, генерали и адмирали се 

должни пред склопуењето на бракот да ги известат 
вш тоа своите претпоставени старешини. 

Член 54 
Молбите за одобруење женидба, како и извештаи 

ите на офицери, генерали и адмирали се поднесуат 
на својот првопретпоставен штаб, кој што со своето 
мислење ги доставуе со надлежен пат на штабот на 
.армијата односно на Политичката управа на Југо-
словенската армија. 

Ч Л Е Н 5 5 

Решење за молбите за одобруење женидба на 
сите офицери од непосредно потчинетите единици, 
команди и установи — донесуе штабот на армија и 
КНОЈ, Команда на Југословенското војно воздухо-
пловство и Југословенската војна морнарица, а за 
другите офицери, генерали и адмирали Начелникот 
на Политичката управа на Југословенската армија. 

Политичката управа на Југословенската армија ке 
1а регулира подробно со своето напатствие постапка-
та околу поднесуење молби и донесуење решења за 
женидба, 

ГЛАВА УЦ 

Преодни и завршни одредби 

Член 56 
Активните офицери и генерали кои што се на-

вогјаат на должност во воено-управниот кадар ке се 
преведат во специални чинови на соодветна служба 
ва која што имаат потребна спрема. 

Исто така ке се преведат во с и г н а л н и чинови 
па соодветна служба оние резервни офицери и гене-
рали кои што пред демобилизацијата биле на дол-
жности во воено-управниот кадар, како и оние кои 
што имаат потребни стручни квалификации за пое-
диии служби 

Член 57 
Воено-лолитичките раководачи кои што по Уред-

бата за звањата на полит-комесари добиле ранг на 
офицер или генерал, ке се преведат во командни! 
чин еднаков на нивниот ранг или повисок, ако тоа 
потребите бараат. 

Доколку се преведуат во ист чин како што имаат 
ранг, тогај времето потребно за унапредуење во по-
висок нареден чин им се смета од денот кога го до* 
биле рангот по Уредбата за звањата на политкомеса" 
рите. 

Член 58 
Сите оние лица кои што се поставени на форма* 

циски положби во офицерски командни и воено* 
управни кадар, а до сега од било кои разлози уште 
не се произведени во офицерски чин, ако ја регули-
рале својата воена обвеза БО Југословенската армија 
— ке се произведат по одредбите на оваа уредба 
во соодветен командни или специален чин. 

Член 59 
Одредбите на членот 7 оваа уредба во поглед 

годините на староста на подофицери кои што сакаат; 
да полагаат офицерски испит не се однесуат на под^ 
офицери кои што се навогјат во армијата во време* 
кога влегуе во сила Уредбата. Тие можат да пола« 
гат испит за командни или специален чин на застава 
ник без оглед на годините на староста. 

Член 60 
Демобилизираните раководачи кои што во На-« 

родноослободителната војска и Партизанските одре« 
ди на Југославија или в*) Југословенската армија 
биле на воени или воено-политички офицерски дол-
жности, а пред демобилизацијата не им е регулиран 
чинот, доколку исполнуат потребни услови, ке се 
произведат во чин на резервен офицер спрема од-
редбите на оваа уредба. 

Член 61 
На офицерите и генералите од бившата југосло-

венска војска превземени во активна или резервна 
служба на Југословенската армија, кои што биле во 
заробјеништво, а на кои што, спрема членот 67 
Законот за служба во Југословенската армија, се 
признава тоа време во поглед на задобивање пови-
сок чин, ке им се ре1улира чинот по одредбите на 
оваа уредба. 

На офицерите кои што во бившата југословен-
ска »војска имале чин на потпоручник, поручник, ка-
петан И класа и капетан I класа потребно време за 
унапредуење во повисок чин им се смета како на за-
ставник, потпоручник, поручник и на капетан од Ју-
гословенската армија. 

Унапредуење во следен чин на оние, кои што во 
Југословенската армија ое унапредени пред пропи-
шуењето на оваа уредба, ке се изврши на тој начин 
што нивните години на служба во офицерските чи-
нови во бившата југословенска војска заедно со вре-
мето поминато во заробјеништво ке се израмнат со 
вкупниот број на години потребни за унапредуење 
во нареден чин спрема одредбите на оваа уредба. 

Член 62 
Воените чиновници кои што досега биле поста* 

вени во чиновнички групи, ке се произведат на пред-
лог од претпоставените старешини во соодветни ран-
гови на поедини служби спрема одредбите на оваа 
уредба. 

Член 63 
Со денот на в л е ч е њ е т о во сила на оваа ур едо:* 

престануат да важат сите одредби кои што се вц 
противност со неа 
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Член 64 
Оваа уредба елеѓур до сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

15 ноември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
Врховен командант на оружените сили и 

Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е, р. 

680. 
На основа чл. 26 и 41 Законот за државјанство 

»а Федеративна Народна Република Југославија од 
.1 јули 1946 година, во согласност со Министерот на 
надворешните работи ФНРЈ пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЈАН-
СТВО НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во смисла чл. 1 ст. 2 Законот за државјанство се 

смета за државјанин ФНРЈ секоЈ државјанин на 
народна република. Заради тоа нема да се вода 
одделна евиденција на државјаните ФНРЈ, туку еви-
денцијата за државјаните на народна република ке 
биде истовремено и евиденција за државјаните на 
ФНРЈ, Упис во книга на државјаните на народна 
република истовремено е доказ за државјанството 
ФНРЈ. 

Ч л е н 2 
Евиденцијата на државјаните н а -народна репу-

блика (на државјани!е ФНРЈ) се тводи кад месните 
)и градските (реонските) народни одбори. Евиден-
цијата на државјаните ја води државниот матичар 
за истото подрачје за кое што ги води и државните 
матични книги. То ј е должен редовно да ги врши 
сите уписи и да ги прибслежуе сите промени, како 
и да издава изводи од книгата на државјаните. 

Евиденцијата на државјаните ФНРЈ кои што пре-
биваат во иностранству ја водат и териториално 
надлежните -претставништва на Федеративна На-
родна Република Југославија 

Член 3 
За подрачјето на секој местен и градски (реон* 

ски) народен одбор се в^ди книга на државјаните 
на Народната Република . . . . која што ги има 
овие рубрики: 1) реден броЈ; 2) фамилијарно, тат-
ково и родено име; 3) место, околија и округ ада 
р а ѓ а њ е т о , 4; ден, месец и година на раѓањето; 
5) дата на уписов во оваа книга; 6) основ на упи-
сот во оваа книга; 7) дата на бришеењто од оваа 
книга; Ѕ) основ на бришењето од оваа книга, и 
9) забелешки. 

Книгата на државјаните се води еднообразно во 
цела Федеративна Народна Република Југославија 
иго формуларот киј што »е составен дел на овој пра-
вилник. Големината на формуларот и размерата на 
рубриките и простор ЈТ ЧА запишуење ке се сообра-
зат кон формуларот, кој што Министерството на 
Енатоешкчте работи ФНРЈ ке го достави до мини-
стерствата на внатрешните работи на народните 
републики. 

На , првата непагинирана насловна страна има 
да б;?де отпи ампе ло: Кни га на државјаните на На-
родната Република на месниот (градскиот, 
реонскиот) народен одбор Книгата на др-

жавјаните мора да биѕе поврзана во тврди корици, 
пагинирана и на крајот потврдена со заверка од 
надлежниот повисок народен одбор. 

Член 4 
За целото подрачје на месниот (градскиот, реон-

скиот) народен одбор се води една книга на др-
жавјаните. 

Книгите на државјаните што се водат ка ј еден 
народен одбор за неговото подрачје и за подрачјето 
н а поблиските месни народни одбори ке се водат 
одделно за подрачјето на секој народен одОор. 

Член 5 
Уписите ве книгата на државјаните на народна 

република се вршат по ред на пријава и секое 
запишано лице добива свој реден број. кој што се 
запишуе во рубриката 1). Редните броеви почк«уат со 
бројот 1 и течат непрекинато од годила до година, 
како и од една свеска во друга ако уписите с!е 
вршат во повекје свески. 

Во рубриката 2) се запишуе фамилијарно, тат-
ково и роден? име на запишаното лице. Кај жената 
кои што носат фамилијарно име на мажот треба да 
се запише и нејзиното девојачко (пред мамењето) 
фамилијарно име и името на нејзиниот татко. 

Во рубриката 3) прво се запишу е место, а потоа 
околија и округ дека гиго односното лице е р о д е н а 
а во рубриката 4) ден, месец и година на неговото 
рагјање. 

Бо рубриката 5,» се запишу е ден, месец и гздина 
кога е извршен уписот во книгата на државјаните 
на односното лице. 

Во рубриката 6) се запишуе ден, месец и година, 
како и број на службениот акт, врз основа на к о ј 
што е извршен у»л«со1, односно подаци врз основа 
На кои е извршен уписот (решението за добивање 
државјанство, извод од книгата на родените и вен-
чаните. пораната домовница, подаци од книгата на 
завичајниците — членовите на општината — опал ган-
ската припадност — ка ј првиот упис во книгата на 
државјаните и другите службени акти, врз основа 
на кои што се врши уписот во книгата на државја-
ните). 

Во рубриката Ћ се запишуе ден, месец и година 
кога некое лице е бришано од книгата. Како дата 
на бришењето се става ден, месец и година г<ѕ на 
службениот акт врз основа на кој што е вршено 
бришењето, односно денот кога настапил фактот 
заради кој што бришењето се врши (на пр.: смрт), 
а не денот кога самиот улис матичарот го извршил. 

Во рубриката 8) се запишу е ден, мјесец и година 
и број на службениот акт односно фактот, врз осно-
ва на кој што е извршено бришењето (на пр.: смрт). 
Бришењето освен тоа ке се изврши и со прецртуење 
на односното име, но така да тоа секојпат може 
да се прочита. 

Во рубриката 9) се »апишуат сите други при-
белешке за кои што н«ма предвидени рубрики, а 
кои што се важни во односот на државјанството на 
запишаното лице. 

Член 6 
Во книгата на државјаните на народна републик а 

ке се запишат, при првото нејзино установував, 
сите траг јани кои што имаат пребивалиште на под« 
рачјето на народниот одбор за КОЈ што книгата 
на државјаните се води ако се државјани на таа 
народна република (чл, 37 Законот За државјанство 
ка Федеративна Народна Република Југославија во 
врска со Обвезното толкуење ставот 1 на тој член 
од 5 ноември 1946 година). Државјаните кои што 
имаат пребивалиште надвор од народната република 
чии се државјани, се запишуат во книгата на 'др-
жавјаните на народниот одбор кај што имале но-
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следно пребивалиште во народна република чие 
државјанство имаат пт одредбите чл. 37 Законот 
за државјанство на Фед ератиада Народна Република 
Југославија и Обвезното толкуење ставот 1 н«а тој 
член од 5 ноември 1946 година. 

Член 7 
Вз понатомошно водење книгата на државјаните 

новороденче се запишуат по редот на 'пријава во 
онаа книга на државјаните кај што им се запишани 
родителите. 

Децата од родители со различно државјанство 
на народните републики, кои што добиваат држав-
јанство на народна република по согласност »а ро-
дителите, се запишуат во онаа книга на државја-
ните во која што е запишан родителот по кој што 
добиваат државјанство на народна република. Ако 
родителите не се согласиле за државјанството на 
народна република на детето, тоа се запишу^ во 
книгата н а државјаните од народниот одбор на чие 
подрачје родителите имаат заедничко пребивалишта 
во време на неговото рагјање, а ако такво место 
нема, ©0 книгата на државјаните од она место, по 
кое што добиваат државјанство на народна ре-
публика во смисла чл. 5 Законот за државјанство 
на Федеративна Народна Република Југославија. Ако 
ни но тоа не може да се одреди дека ке се изврши 
упис, ке реши министерот на внатрешните работи 
На народна република во која книга на државјаните 
ке биде запишано детето. 

Дете од непознати родители, родено или најдено 
на подрачјето од Федеративна Народна Република 
Југославија се запишуе во книгата на државјаните 
на народен одбор на чие подрачје е родено или 
најдено. Дете од родители без државјанство или 
од непознато државјанство се запишуе во книгата 
на државјаните на народен одбор на чие подрачје 
е родено. 

Природен државјанин се запишуе во книгата на 
државјаните на народен одбор на чие подрачје посто-
јано живее во време на добивање државјанство на 
народна република. Природениот државјанин кој што 
во време на стечуење државјанство на народна ре-
публика не е настанет на подрачје на народна ре-
публика, чието државјанство го зад обива, ке одреди 
во изјавата при полагањето на клетва едно од ме-
стата на пораното живеење во односната република 
кај што ке биде запишан во книгата на државјаните. 

Член 8 
Евиденцијата з а природените државјани кои што 

со исклучителен паг го задобиле државјанството 
ФНРЈ без државјанство на народна република се 
води во Министерството на внатрешните работи 
ФНРЈ. Кога ваков државјанин добива државјанство 
на народна република, се брише од оваа евиденција 
со назнака и забелешка кое државјанство на народна 
република го добил и во книгата на кој народен 
Одбор е запишан. 

Член 9 
Државјанин кој што ке го промени местото на 

пребивање во границите на народна република на 
која што припагја може да бара да се испише од 
пораната книга на државјаните и да се запише вз 
книгата на местото на новото пребивалишге. По 
какви молби месниот односно градскиот народен 
одбор на новото пребивалиште ке изврши упис во 
книгата на државјаните кзЈа што ја води за своето 
подрачје и за уписот е должен да го извести народ-
ниот одбор на местото во кое што молителот дотогај 
бил запишан во книгата на државјаните. Тадури по 
приемот на ваков извештај државјанинот може да 
биде бришан од книгата на државјаните во која што 
дотогаш бил запишан. 

Инаку, од книгата не државјаните молое да би* 
дат бришани само оние лица кои што добиле др«; 
жавјанство во друга народна република* или изгу« 
биле државјанство ФНРЈ, или умреле. 

Член 10 
Со книгата на државјаните се води азбучен 

(абецеден) ре! истер на сите државјани што се во 
неа запишани. Азбучниот регистер се води по ПЈ^ 
четните букви на фамилијарно име. Во поголемите 
места овој регистер може да се води по систем на 
картотека. Со името на секое лице во регистерот 
се става бројот -на страната од книгата на државја-
ните на која што односното лице «е запишано, како. 
и редниот број под кој што е запишано. 

Член 11 
Претставништвата на Федеративна Народна Ре-* 

публика Југославија во иностранство водат евиден« 
ција на државјаните ФНРЈ во книгата на државна* 
ните на ист начин, на кој што таа се води во татко* 
вината. Покрај тоа тие во рубриката 9) ке прибеле-
жуат секоја пријава за евидентирање која што се 
поднесуе во смисла чл. 15 Законот за државјанство, 
на Федеративна Народна Република Југославија. 

За секоЈ упис, како и за секоја прибелешке,, 
(претставништвата се должни Да го известат по над-
лежен пат министерството на внатрешните работ« 
од народната република чиј е државјанин одно« 
сното лице. 

Ако односното лице не .е запишано во книгата 
па државјаните во татковината, министерството на 
внатрешните работи на народна република ке одреди 
аналогно со одредбите на овој правилник во која 
книга тоа ке се запише. Пријавите за евидентирање 
во пространство ке се прибележат покрај името 
на односното лице во книгата на државјаните чоја 
што се води во татковината и тоа во рубриката 9). 

Член 12 
Сите уписи во книга1а на државјаните ое вршат 

по званична должност и без наплата на такси. 
Првиот упис ке се изврши врз основа на при« 

јавите на постојаните жители од подрачјето на на* 
роден одбор за кои што ог води книга на државја-
ните и на досегашните книги на завичајниците (чле-
новите на општина — општинските припадници), 
како и на другите докази. Пријавата се должни да 
ја поднесат сите полнолетни жители. За малолетното 
лице пријавата се должни да ја поднесат родите-
лите односно старателот. За членовите на заедничко 
кукјанствз пријавата ја поднесу^ старешината на 
заедничкото кукјансгво. Поднесените пријави ги про-
веруе народниот одбор и врз основа на нив и на 
лично познавање решава за уписот. 

Лица, кои што пребиваат надвор од подрачјето 
на народниот одбор дека што има да бидат запи-
шани во книгата на државјаните, пријавата за упис 
ја поднесуат на народни ЈТ одбор надлежен за упис. 
Тие пријавата можат да ја поднесат и преку на-
родниот одбор на чие подрачје имаат пребивалиште, • 
во кој случај народниот одбор е должен да ја ис-
прати пријавата на народниот одбор надлежен за 
упис. 

Член 13 
Ако е спорно да ли некое лице има да се внесе 

во книгата на државјаните на еден народен одбор, 
предметот ке се упати со »предлогот и изјавата од 
странката на решење до окружниот народен одбор. 
Ако окружниот народен одбор најде да е спорно 
прашањето на државјанството ФНРЈ или на народна 
република, или сам не може да донесе решење, ке 
го упати предметот на решење до министерството 
на внатрешните работи на народна република. 
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Член 14 
Д р ж а в н и о т матичар е должен да го извести 

надлежниот народен одбор за сиге случаи на р а д а -
ње и смрт што ги запишу«? во матичните книги, ако 
односното лице не треба да се евидентира во кни-
гата на држав јаните која што то ј ја води. 

Член 15 
Книгата на држав јаните на народна република 

»е се устрои најдоцна до 31 декември 1947 година. 
Срокот кога ке се изврши првиот упис ке го одреди 
министерот н<а внатрешниве работи на народната 
република. Т ј ј ке пролише и поблиски одредби за 
водење евиденција на државјаните . 

Набавката на кни и на државјаните и други фор-
мулари за в о д е н е евиденција -на држав јаните паг ја 
ка терет на буџетот од министерството на внатре-
шните работи на народна република. 

Член 16 
Сведоџба! а за државјанство ја издава око-

лискиот (градскиот, реонскиот) народен одбор на 
чие подрачје молителот е запиша« или би имал да 
биде запишан во книгата на држав јаните . Сведоџба-
та се издаза вр* основа на потврда од месниот 
народен избор да е молителот заниша« в з книгата 
ка држав јаните л в е недостаток на таква потврда 
в р з основа на д р у г и исправи со кои што несомниво 
се утврдуе држан 1ЛНСТВОТО на молителот. 

Член 17 

Сведоџбатд за држав јанство се издава врз основа 
Ка писмена Молба. Молбата може да се поднесе и 
у с м З Д г ^ ^ Ш г а с а и к . Таа може да се предаде на 
народен одбор надлежен за издавање сведоџба за 
држав јанство или преку местен (градски) народен 
1>дбор на чие подрачје молителот пребива, или преку 
народен одбор к а ј к о ш се води книгата на држав-
јаните во коЈа Ш|0 молителот е запишан. Ако мол-
бата е предадена на местен народен одбор к а ј кого 
молителот е запишан во книгата на држав јаните т о ј 
е должен при не јзиното спроведуење до околискиот 
народен одбор едновремено да потврди да е моли-
телот запиша« во книгата на државјаните . Ако 
молбата е предадена непосредно н а народен одбор 
надлежен за издавање сведоџба за држав јанство , 
т о ј сам е должен да прибави потврда за уписот на 
молителот во книгата на држав јаните о д надлежниот 
народен одбор 

Во молбата мора да се -наведат следни подаци: 
место и време на р а ѓ а њ е т о , подаци за родителите, 
држав јанство на с р о д н а република, дека е уведен 
бо книгата на државјаните , бивша завича ј«ост до-
дека не се уведе во книгата на држав јаните и 
сегашно место на пребивање (точна адреса). 

Додека не се устрои книга на држав јаните со 
молбата можат да се поднесат исправи врз основа 
на кои може Да се утврди државјанството на моли-
телот, како на пр : извод од матицата на редените , 
исправа за идентитетот, стара сведоџба за држав-
јанство, домовница, стар пасош и др. Во недостаток 
на пишани исправи молителот може со веродостојни 
сведоци да ги д о к а ж у е фактите врз основа на кои 
може да се установи државјанството . Усмената по-
стапка и преслушуењето на сведоци го спроведу^ 
околискиот (градскиот, реонскиот) народен одбор, 
надлежен з а издавање сведоџба за државјанството* 

Член 18 

Сведоџба за држав јанството може да се издаде 
ако во постапката н е с п о и в о се утврдуе да е моли* 
телот државјанин на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија« 

Ако молителовото држав јанство (ФНРЈ или на 
народна република) е спорно, околискиот (градскиот, 
реонскиот) народен одбор молбата ке ја достави по 
надлежен пат на решење до министерството на 
внатрешните работи на народна република. 

Член 19 

Сведоџба за држав јанството се издава на мо-но-
полисан бланкет, «по образецот ко ј што е составен 
дел на о в о ј правилник. 

Министерството на внатрешните работи на на-
родна република досгавуе потребен б р о ј бланкети 
на околиските, градските односно реонските народни 
одбори. 

Во бланкегот на сведоџбага за држав јанството 
се испишу ат сите подади читко и без мрлхи. Прецр-
туења не смеат да се вршат. На одредено место се 
прицврсгуе ф о т о г р а ф и ј а т а на молителот и се заве-
рава со округли печат од надлештвото, така да една 
половина од печатот ја завак ја ф о т о г р а ф и ј а т а а 
втората бланкет от. 

Таксена марка се лепи на место кое што е на 
бланкетот за тоа одредено. 

Член 20 

Сведоџбата за држав јанството важи две години 
од денот на нејзиното издавање. Државниот орган 
к о ј што ја издал сведоџбата може да ја продолжи 
за натамошни две години, кога претходно стварта 
ке ја провери. 

Член 21 

Држав јанството Ф Н Р Ј се д о к а ж у е во иностран-
ство со оригинална сведоџба за држав јанството . Во 
Федеративна Народна Република Југославија се до-
к а ж у е држав јанството Ф Н Р Ј на о в о ј начин кога тоа 
одделни законски прописи одредуат . 

Член 22 

Со потеклото децата добиваат д р ж а в ј а н с т в о на 
Федеративна Народна Република Југославија (чл. 4 
и 6 Законот за држав јанството на Федеративна На-
родна Република Југославија) со денот на р а ѓ а -
њето. 

Одредбите од точката 2, 3 и 4 членот 4 З а к о н о т 
за држав јанство на Федеративна Народна Република 
Југославија не се однесуат на деца родени пред 28 
август 1945 година. Нивното д р ж а в ј а н с т в о се цре-
цен»уе спрема прописите о д чл. 35 Законот . 

Член 23 

Во ш и е л а точката 2 чл. 4 З а к о н о т за д р ж а в ј а н -
ството на Федеративна Народна Република Југосла-
ви ја под органи на Федеративна Н а р о д н а Република 
Југославија , надлежни по Основниот закон за бракот, 
се сметаат за време до 9 м а ј 194(> година и органите 
на верските заедници. 

Член 24 

Ако дополнително се утврди материнсгвото на 
д р ж а в ј а н и ФНРЈ, а татко на малолетно дете е тугј 
држав јанин , држав јанството на малол-етнота дете се 
о д р е д у е опрема одредбите од чл. 4 ст. 2 Законот 
како и во случај на дополнително утврдуење очи«* 
ството на д р ж а в ј а н и н Ф Н Р Ј ако м а ј к а т а на мало-
летното дете е туг ја д р ж а в ј а н и . 



Гкток, 6 декември 1946 СЛУЖБЕН ЛИСТ ' Број 98 — Страна 1263 

Член 25 
За постоење согласност за државјанство на на-

родна република на дете (чл. 5 Законот) достаточна 
е матичаревата констатација во матичната книга 
»а родените, сти родителите пред него го одредиле 
на детето државјанството н а народна република. 
Матичарот е должен да бара од родителите таква 
изјава. Ако родителите пред матичарот не дале из-
јава за државјанството на народна република на 
детето можат да ја дадат дополнително писмено 
или во записник пред околискиот набоден одбор. 
Околискиот народен одбор е должен еден примерок 
на заверената изјава да достави на матичарот над-
лежен за унесуење прибелешке За државјанството 
иа народна република на односното дете. 

За случај да е детето родено во »ностранство 
претставништвото на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија е должно да ги упозори родите-
лите да м'у ја достават својата согласност. 

Член 26 
Под израз „стварно на јповеќе врзани" од чл. 5 

Законот се разбира најдолго пребивање на родите-
лите во одредена народна република во време раг-
јањето на детето, а под израз „правно на јлонске 
врзани'' се разбира најголем правни интерес кој што 
родителите ги вр зу е за подрачјето на одредената 
народна република, како ШТЈ Е на пр.: поседовање 
на некој имот во неа, најголем број на работни врски 
на односното подрачје, родбински врски и евенту-
елно наследство и слично. 

Член 27 
Молба за прирогјење се поднесуе на околискиот 

(градскиот, реонскиот) народен одбор на чие под-
рачје молителот пребива. Лица кои што живеат во 
»ностранство предаваат молба за прирогјење на 
надлежното претставништво на Федеративна На-
родна Република Југославија. 

Молба за натурализација по исклучителен пат 
(чл. 11 Законот) може да се поднесе и непосредно 
до Министерството на внатрешните работи ФНРЈ. 

Член 28 
Молбата за природуење молителот треба да ја 

потпише своерачно пред органот кому предава мол-
ба. Кај молби примени преку пошта, доколку пот-
писот не е прописно заверен, треба да се провери 
вистинитоста на молителовиот потпис. Исто така 
треба да се постапи и со ракознак на неписмено 
лице. 

Член 29 
Во молбата »мора да се наведе д а се бара нату-

рализација и по кој пропис, разлози заради кои се 
бајра натурализација, фамилијарно и родено име, 
вашшавање, место на пребивање, ден, месец и го-
дина, место и држава во која што молителот е 
роден, народност и државјанство. како и кратка 
биографија на молителот. 

Во молбата мора да се наведат сите деца под 
18 години. Ако само еден од родителите бара нату-
рализација, во молбата мора изрично да нагласи да 
ли Фара натурализација и за д е ц а т а ' и да поднесе 
докази оти децата живеат заедно со него во Феде-
ративна Народна Република Југославија. Во тој 
случај за деца" постари од 14 години е потребно да 
се приложи нивниот присганок заверен ка ј околи-
скиот народен одбор, а ако молителот живее вф 
и н о с т р а н о г кај органот надлежен за заверка на 
»справите. 

Молителот е должен со молбата да приложи 
докази да ги исполнуе законските услови за прием 
ро држав јаниве спрема законскиот пропис по кој 
што бард натурализација, 

Член 30 
Годините »а староста се докажуат со извод од 

матична книга на родените (точка 2 чл. 8 Законот). 
Под работна способност се разбира молитело-

вата способност да се издржуе со своја работа (то«< 
чка 2). 

Непрекинатото пребивање се докажуе со уве-
рење од териториално надлежен отсек (одделена) на 
внатрешните работи при околискиот (градскиот) ИЈ-
вршни одбор (точка 3 чл. 8). 

Отпустот, односно гаранција на отпуст от од 
досегашното државјанство, се докажуе со решење од 
надлежната власт на земјата чиј државјанин е мо-
лителот, или со уверење кое што за тоа му го из-
дава неговото надлежно претставништво во Феде-
ративна Народна Република Југославија (точка 4 
чл. 8). 

Отпустот од државјанство не треба да се бара 
од молителот кој што докажуе да по законот на 
својата земја го губи државјанството со самото 
добивање странско државјанство, или да неговата 
земја не допушта отпуст или постава за отпуст 
услови кои што е невозможно да се исполнат. Во 
тој случај достаточна е изјава на молителот ^а под 
претпоставка на добивање државјанство ФНРЈ од-
речуе од странско државјанство. Изјавата се дава 
ка ј околискиот (градскиот, реонскиот) народен од-
бор во записник, кој што го заверуе претседателот 
и секретарот. 

Член 31 
На која народност молителот припаѓа (чл. 9 

точ. 1 Законот) може да се докажуе со извод од 
книгата на родените, и со други исправ«, како и со 
веродостојни сведоци. Во случај н а спор решението 
го донесу е министерството на внатрешните работи 
на народна република. 

Молителот ко) што бара прием во државјанство 
по ставот 2 чл. 9 Законот мора покрај другото да 
приложи со молбата извод од матицата на венча-
ните и сведоџба за државјанството ФНРЈ на својот 
брачен другар. 

Во случаи од последната реченица ст. 2 чл. 9 
Законот усвоител мора со молбата да приложи ре-
шење за усвојуење. сведоџба за државјанството 
ФНРЈ за себе си и извод од матичната книга на 
родените за усвоениот . 

Член 32 
Околискиот (градскиот, реонскиот) народен од-

бор е должен да прегледа да ли е молбата правилно 
составена и да ли се приложени сите докази кои 
што по законот се бараат. Молителот треба да се 
упозори на евентуални недостаци, да му се дадат 
потребни објаснуења и да му се одреди срок за 
дополнително подносуење докази односно за допол-
нуење молбата. Во овој случај молбата нема да се 
земе во постапка додека не се отстранат недоста-
ците на кои што молителот бил упозорен. 

Околискиот (градскиот, реонскиот) народен од-
бор одн »снг. претставништвото треба Да ги провери 
наводите на молбата и молбата, со својот извештај 
и мислење, да ли молителот го исполнуе условот од 
точ. 5 чл 8 на З Ј К О Н О Г за државјанствово, Д А ја 
достави по ред шен г&т из надлежното миниЈтер-
етно за внатрешните ^гбо^и на народна репу*ллк! 
на решење во смисла чл 10 Законот. 

Член 33 

Решеното на министерството за внатрешните ра-
боти на народната република за природуење треба 
да содржи: дата и број на решението од Министер-
ството на внатрешните работи ФНРЈ со кое што е 
дадена ро гласност за приђем во државјанство на 
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молителот, да на молителот се признава државјан-
ство на Федеративна Народна Република Југославија 
и на односната народна република -преку редовно 
природуење со нав*едуење одредбите на Законот за 
државјанство на Федеративна Народна Република 
Југославија по која што му е признаено државјан-
ството и позив на полагање клетва со опомена да по 
прописот на чл. 12Ч!Тг ѓ Законот на државјанство на 
Федеративна Народна Република Југославија реше-
ното за натурализација ке изгуби важност, ако во 
срок од три месеца од денот на соопштењето на 
решењето не положи клетва на верност и лојалност. 

Ако природениот има малолетни деца кои што 
заедно со него добиват државјанство, тие мораат 
поименично да се наведат во решението за приро-
ду ење. 

Член 34 
Со доставањето на решението за природуење се 

смета да е природениот повикан на полагање закле-
тва на верност и лојалност. 

Тој таа закле ЈВ А може да ја положи во срок од 
три месеца секој работен ден "пред' околискиот, од-
носно градскиот (реонскиот) народен одбор со све-
чано искажуење и потпишуење на овој текст: 

„Јас, (фамилијарно и родено име), влегуејкји во 
државјанство на Федеративна Народна Република 
Југославија, се заколнуам со својата чест оти ке би-
дам верен и лојален граѓанин на Федеративна На-
родна Република Југославија, оти ке ги чувам и бра-
нам придобивките на народно-ослободителната бор-
ба на народите ФНР Југославија, оти ке го поштуам 
и совесно ке се иридржуам на Уставот и законите, 
и ке ги исполнуам сите должности на грагјанин од 
Федеративна Народна Република Југославија и од 
Народна Република 

Записникот за положената клетва го заверуат 
претседателот и секретарот на народниот одбор. Еден 
примеров нд записникот се досгавуе на м>ннис1ер-
ството за внатрешните работи на народна република 
и се чува со предметот за натурализација на одно-
сното лиде. 

Лице кое што пребива постојано во иностран-
ство може да положи клетва во пропишан срок и 
к а ј претставништво на Федеративната Народна Ре-
публика Југославија. 

Член 35 
Природениот државјанин врз основа на реше-

ното за природуење и записникот за положената 
клетва има право одма да бара да му се издаде све-
доџба за државјанството. 

Член 36 
Министерството на внатрешните работи на народ-

на република ке води книга на природените држав-
јани, која што содржи следни рубрики: 1) реден 
број, 2) фамилијарно, татково и родено име, 3) зани-
мавање, 4) место на живеење, 5) дата и место на 
раѓањето , 6) народност, 7) досегашно државјанство, 
8) дата и број на решењето за согласност од Мини-
стерството на внатрешните работи ФНРЈ, 9) дата и 
број на решеното од министерството на внатрешните 
работи на народна република за природуење, 10) да-
та кога е и народен одбор пред КОЈ ШТО е положела 
клетва на верност и лојалност, 11) имиња на мало-
летните деца кои што го следат во добивањето на 
државјанството, 12) дата и место на р а ѓ а њ е т о на ма-
лолетно дете и 13) забелешки. Во книгата се упи-
шу ат сите природени државјани по редот на нату-
рализирањето. 

Секои три месеца министерството на рнатрешите , 
работи на народна република доставу© за помина-

тото време список на натурализираните со сите по-
даци спрема книгата на пр ир одените до Министер-
ството на »нагрешните работи ФНРЈ, ко!е што води 
евиденција на сите натурализирани државјани. 

Министерствата за внатрешните работи на народ-
ните републики ке доставуат секои три месеци до 
Министерството на внатрешните работи ФНРЈ по 
еден отправок на сите решења за одбивања на мол-
би за прпродуење. 

Член 37 

Како постојано пребивање вон од подрачјето на 
Федераттдвната Народна Република Југославија во 
смисла чл. 15 Законот, се смета непрекината от-
сатност од татковината без довогјање во неа макар 
и на кусо време. 

Под неисполнуење на јавни обвези (чл. 15) се 
разбира неодзвивање на законските обвези како на 
пр.: на воената обвеза. 

Член 38 

За евидентирање при претставништво на Феде-
ративна Народна Република Југославија во цел да се 
спречи земање на државјанство по чл. 15 Законот 
достаточен е личниот приступ со барање на еви-
дентирање или секоја писмена изјава во која се 
бара евидентирање. 

Секое продолжувале или визирање на патна н о 
права на Федеративна Народна Република Југосла-
вија се смета како барање за евидентирање. 

Деца постари од 14 години можат и сами да се 
евидентираат односно пријавуат. 

Лице, кое што сака да го спречи земањето на 
државјанството по овој пропис пора само д ^ докаже 
факти кои што тоа го спречуат. 

Член 39 

Подаците за евидентирање или пријавуење се до-
ставуат по службена должност по надлежен пат д-> 
министерството на внатрешните работи на народна 
република заради запишуење во книгата на државја . 
ните на односната народна република ка ј надлеж-
ниот народен одбор. 

Член 40 

Во текот на месец јануари секоја година прет-
ставништво на Федеративна Народна Република Ју- < 
гославија во иностранство ке испраќаа до Министер- , 
стзото на внатрешните работи ФНРЈ извештаи и по« , 
даци за лица на кои што треба да им се земе држава 
јанството по членот 15 Законот. 

Народните одбори, кои водат евиденција на дрч 
жавјаните се должни такугјере во текот на месецот 
јануари да ги достават своите подаци за лицата за 
кои што сметаат да заради отсатноста треба да им 
се земе државјанството. 

Член 41 

Државникот орган кој што ке дознае да натура-
лизираниот државјанин на ФНРЈ дошол до натура^ 
лизација користе јќи се со лажни наводи, или -ве-
сно да ги лрекјутил околностите кои што би биле 
од влијание по натурализација^ , е должен одма за 
тоа цо надлежен пат да го извести МиниС^ер^ст^ота' 
на внатрешните работи ФНРЈ. 



Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ' под-
готвуе поболе;,< број свесни од својата Збирка на 
закони. Танг. поскоро ке излезе од штампа Законот 
за државните службеници со коментар од др Лео 
Гершкович и др Александар Балтич, Законот за 
установуење правога ва пензија и за пензионисање 
државните службеници со објаснуваа, како и Зако-
нот за еднообразното сметководство со коментар 
и напатствија за нримена. 

Исто зака се нодготвуе Збирката на кривични 
прописи со објаснуења и напатствија, Законот за 
авторска право со правилниците и објаснуењатл, 
Законот за печатот и Законот за удружењата, собо-
рите * другите јавни скупови, Законот за војните 
инвалиди со сите уредби и правилници и објаснуења. 

Сите издања на »Службениот лист ФНРЈ" можат 
да се добијат преку Редакцијата, Бранкова 20, Бел-
град, или на чековна сметка 62324; во Народната 
Република Србија во сите продавачници на држав-
ното издавачко претпријатие „Просвета" и во дру-
гите државни, фронтовски и други книжарници; во 
Народната Репуолика Словенија во сите подружници 
и продавачите на Словенскиот книжен завод и во 
другите книжарници,- во Народната Република Хр-
ватска во сите подружници на издавачково претпри-
јатие „Напријед', во сите прадавачници на Хрва!« 
скиот накладни завод, во книжарницата „Просвета", 
филналата на „Политика44 во Загреб и другите кни-
жарници; во народните републики Македонија и 
Црна Гора во сите книжарници „Култура44; а во 
Народната Република Босна и Херцеговина во кни-
жарницата „Свјетлост" во Сарајево и во другите 
државни, фронтовски и други книжарници. 

ЗАКОН ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО 
Во издањето на Редакцијата на „Службениот 

лист ФНРЈ' излезе од штампа, како свеска бп, Бб 
Збирната на законите, Законот за Јавното обвини-
телство со ©бјлсвуењата и регистерот во редакција 
на Јавното« обвинителство ФНРЈ, Предговорот го 
напишал д р Јосип* Хрњче&ич, јавниот обвинител 
ФНРЈ. — Книгата има четири табака и штампана е 
на сите четири народни јазици. Цената е 8.— динари. 

ЗАКОН ЗА УРЕДУЕЊЕ НАРОДНИТЕ СУДОВИ 
Во «23дањето> на Редакцијата иа „Службениот 

лист ФНРЈ" извезе овие левови од штампа второто 
надање свеската 20 на Збирката на законите Зако-
нот за уредуење народни ге судеви со објаснуења 
во Редакцијата на Министерството на правосудието 
ФНРЈ. Оваа книшка многу користио ке им послужи 
на сите народни судии; на судиите поротници, ад-
вокатите и студентите на правне* науки. Киш ата има 
7 штампани табаци и излезе на сите четири народни 
јазици. Цена е 12 динар«. 

НОВ ЗАКОН НА ТАКСИТЕ 
Во издање!о на Редакцијата на „Службениот 

лист ФНРЈ" како свеска 20 на Збирката на закони 
излезе второто издање на Законот за таксите со 

, правилник за неговото извршуење и званичен ко-
ментар на Министерството на финансиите ФНРЈ. Во 
.оваа книшка ној^ што е печатена на сите четири 

, народног ја(зици е ј адена целокупната пречистена 
материја од област^ на нашето ново законодавство 
з а м ж с и ѓ е * За Да-би се допринело на поарно раз-
б и р а л е и^на правилно приМенуење на законските 
одредби Министерството на финансиите ФНРЈ даде 

свој- службен коментар на Законот за таксите и на 
правилникот за неговото ссзвршуење. Цената 4 12 
динари. 

ЗАКОН ЗА ОП ШТО ДРЖ АБЕН СТОПАНСКИ ПЛАН 
И ЗАКОН ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Во мрдањето на Редакцијата на „Службениот 
лист Ф Н Р Ј ' излегоа во свесен »а 55 на Збирката на 
законите Законот за општ одр жани и от стопанска 
план и> за државните орг дни зг планирање г. Зако-
нот за државните стопански претпријатија. Во кни-
гата се објавени говорите и експозеите на Мини-
стерот Андрија Хебранг и на Борис Кидрич кои 
што ги дале пред Народната скупштина. Книгата 
излезе на српски, хрватски и македонски народен 
јазик и кошта 15— динари. 

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1947 ГОДИНА 
Годишната претплата на „Службениот лист 

ФНРЈ" за 1947 година изнесуе 550.— динари 
ако целиот износ се полага одеднаш во текот 
на првото иолугодиште. Ако претплата се ~о-
лага, полугодишно, тосај за секое полугодиште 
изнесуе ЗОО динари. 

Претплата на „Службените соопштена на 
Сојузниот уред за цени" за 1947 година изнесуе 
250.— динари. Ако претплата се полага сг то 
за едно полугодиште, тогај за секое полуго-
диште изнесуе 130— динари. 

Претплатата за 1947 година треба да се 
испрати најдоцна до 31 декември 1946 година, 
оти со 1 јануари 1947 година ке се апре 
исправањето на сите кои што до тој срок 
не ке положат претплата. Доколку е Јва 
невозможно од буџетски разлози, треба са се 
јави ка Администрацијата на „Службениот лист 
ФНРЈ'' колку примерци во идната година и на 
кој народен језик се сака да се се прима, тоа 
ест, за колку примерци е обезбеден кредит во 
буџетот и да се даде обвеза од установата 
потребниот износ на име претплата ке биде 
измирен до крајот на месе« јануари 1947 го-
дина. На сите државни установи ц иаоотни 
одбори листот ке се испракја од 1 Јануари 1947 
година откога ке се прими претплатата или нг 
се добие ова о&авестуење, 

Се молат сите претплатници, кога ни пишуе г, 
да се повикаат на К-број што стои на адресата 
на примерокот на „Службениот лист" што се 
пракја. На грбот на чековната или поштана *ата 
уплатница треба секојпат да се назначи течна 
адреса (последна пошта, околија), К-број што 
го носи досегашната адреса на „Службениот 
лист", како и зошто парите се исправаат. 

Редакцијата 
на „Службениот лист ФНРЈ" 
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ОСНОВЕН ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ 
Во издањето на Редакцијата на „Службениот 

лист ФНРЈ'1 како свеска 54 на Збирката на закон« 
излезе ид штампа Основниот закон за ^ о п е р а ц и -
ите со предговор на др. Михаило Вучкович, секре-
тарот на Комисијата за коонераторството при Вла-
дата ФНРЈ К и н а т а е печатена на сите четири на-
родни јазици и кошта 5.— динари. 

ЗБИРКА НА ДЕВИЗНИ ПРОПИСИ 
Во изданието на Редакцијата на „Службениот 

лист Ф Н Р Ј ' излегоа како 53 свеска на Збирката на 
законите Девизни пржиле* ФНРЈ. Збирката ги об-
векја сите досегашни издадени девизни прописи кои 
што се во важност. Коментарот и практичните напат-
ствија ги изработиле инж. Славко Гјукович и др. Вје-
кослав Мајкснер, На збирката и се додадени и сите 
обрасце-; кои што се пропишани за увозници ге и из-
возниците во сообраќа јот со Министерството на 
надворешната трговија и не! овите претставници. 
Штампана е само со латиница. Цена е 60.— динари, 

С Л У Ж Б Е Н Е ОБЈАВЕ 
ПОЗИВ СВИМА ИМАОЦИМА ХАРТИЈА ОД ВРЕД-
НОСТИ ПРЕДРАТНИХ УНУТРАШЊИХ ДРЖАВ-

НИХ ДУГОВА 
На основу Закона о конверзији предратних уну-

трашњих државних дугова и обавеза и Правилника 
о његовом извршењу позивају се сви имаоци хар-
тија од вредности предратних унутрашњих држав-
них дугова да своје хартије од вредности односно 
оригиналне потврде о депоновању *истих предаду 
или доставе ради замене Министарству финансија 
ФНРЈ — Одељењу државних дугова — Београд, 
Гепратова улица бр. 70, 

Предаја државних хартија од вредности и потвр-
да има се извршити до 30 јуна 1947 године закључно. 

Ради конвертовања имају се предати све хар-
тије од вредности унутрашњих државних дугова, 
набројаних у тач, а) чл. 2 Правилника о извршењу 
Закона о конверзији предратних унутрашњих др-
жа вних дугова и обавеза („Службени лист ФНРЈ" 
бр 73 од 10 септембра 1946 године), 

Обвезнице државних зајмова имају се предати 
са свим купонима ЧИЈИ рок доспећа пада после 18 
априла 1941 године. 

Сваки ималац приликом предаје односно пошиљ-
ке државних хартија од вредности за конверзију 
мора уз њих предати и пријаву. У пријави треба 
назначити: назив зајма, серију и број сваке обвез-
нице, број њеног последњег купона и монету на ко-
ју гласи. Обвезнице средити у пријави по врстама 
зајмова и назначити укупан номинални износ за 
сваку врсту. Ако се подносе потврде о депоновању, 
назначити број потврде и установу која је исту из-
дала. 

Како- се по прописима Закона конверзија врши од-
једном за целокупно потраживање једног имаоца, 
то је сваки подносилац дужан да своЈе хартије од 
вредности, подразумевајући ту и потврде на депо-
новане државне хартије од вредности, пријави само 
једном пријавом Истовремено ће у пријави ЈОШ на-
значити: 

1) да ли ће неке друге његове државне хартије 
од вредности односно потврде предати за његову 
рачун нека друга установа, која и у ком износу; 

2) да ли ПЈДНОСИ и пријаву потраживање по ТАЧ« 

2 чл. 2 Закона о конверзији односно чл. 6 Прави** 
ника о његовом извршењу, према ко јо ј установи И 
у ком износу; 

Зј да ли му је конфискована имовина. 
Изјаве, за које се утврди да су лажне, повлаче 

материЈалну и кривичну одговорност подносиоца. . 
Пријава мора бити читко исписана и потписана 

са пуним именом и презименом, занимањем, ме« 
стом становања, улицом и бројем куће, а за село! 
назначити и срез. Уколико подносилац није исто-
времено и сопственик, означиће у пријави име, пре^ 
зиме и адресу сопственика, а пријаву ће потписати 
као подносилац 

Сва државна кредитна предузећа, надлештва, 
установе, као и приватне банке, које имају туђе хар-
тије од вредноћи као кауцију, депозит, залогу или 
их држе ма по ком другом основу морају их сами 
предати и пријавити на изложени начин. 

Скреће се пажња свим заинтересованим да се 
горњи рок неће ни у ком стучају продужавам а 
да по истеку и а ог, а на основу чл. 11 Закона о кан* 
верзији, све непредате државне хартије од вредно* 
сти и потврде о депоновању истих губе сваку вред« 
ност. 

VIII бр. 1345, — Из- Министарства финансија 
ФНРЈ, 27 новембра 1946 године. К 4031 1Ч: 

САОПШТЕЊЕ ЗАДРУЖНЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
БАНКЕ — ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИСКУ ЛИКВИ* 

ДАЦИ ЈУ АГРАРНЕ РЕФОРМЕ 

Задружна и пољопривредна банка у Београду, 
као правни последник Привилеговане аграрне банке; 
позива сва лица и установе са целе територије Фе-
деративне Народне Републике Југославије којима 
је на основу Закона о ликвидацији аграрне рефор-
ме на великим поседима од 19 јуна 1931 године са 
изменама и допунама од 5 децембра 1931 и 24 јуна 
1933 године извршена експропријација поседа, а 
који за те експроприсане поседе нису примили *от-
штету у 4% државом 1'арантованим обвезницама, да 
своја потраживање но том основу пријаве Задруж* 
ној и пољопривредној банци — Дирекцији за фи* 
нансиску ликвидацију аграрне реформе у Београду) 
(угао Дечанске и Влајковићеве улице). 

Ове пријаве треба да садрже податке по' пропи-
сима чл 6 и 7 Правилника о извршењу Закона о 
конверзији предратних унутрашњих државних ду-
гова и обавеза од 31 августа 1946 године VIII бр. 
1259 („Службени лист ФНРЈ" бр. 73/46) и да подне-
су експропријационе одлуке (или оверене преписе) 
о извршеној експропријации поседа на основу ко-
их је потраживање и настало. 

Повериоци, који су за своје потраживање при-
мили 4% државом гарантоване обвезнице, поднеће' 
своје пријаве непосредно Министарству финансија 
ФНРЈ — Одељењу државних дугова. 

Крајњи рок за пријаву је 30 јун« 1947 грдине; 
али заинтересована лица и установе треба да ов®; 
пријаве у сопственом интересу поднесу што лпр$», . 

К 4047 1-1 
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РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕ-
ДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПОЉОПРИВРЕДНО 

ОГЛЕДНО ДОБРО ЗЕМУН-ПОЉЕ" 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 

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

На основу решења Министарства финансија II 
бр. 2438/46 од 19 новембра 1 №6 Јодине уписано је У 
регистар државних привредних предузећа општедр-
жавног значаја под редним бројем 1о државно п о -
вредио предузеће општедржавног значаја под фир-
мом: 
„ПОЉОПРИВРЕДНО ОГЛЕДНО ДОБРО ЗЕМУН— 

ПОЉЕ" 
са седиштем у Земуну— Пољу. 

Предузеће Је основано решењем Владе ФНРЈ 
бр 462 од 31 октобра 1946 године. 

Предмет пословања предузећа је: производња 
семенске робе, размножавање селекционог материја-
ла Савезног завода за оплеменување и производ-
њу биља. 

В. д. Директора предузећа је Стојан Анђелковић, 
који потписује предузеће у смислу прописа Правила 
ника предузећа. 

II бр. 2438/46. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 19 новембра 1946 године. К 4040 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПОЉО-

ПРИВРЕДНО ДОБРО — ЧОКА" 

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

На основу решења Министарства финансија II 
бр. 2430/46 од 18 новембра 1946 године уписано је 
у регистар државних привредних предузећа ЈШШЈ-
државног значаја под редним бројем 15 државно при-
вредно предузеће општедржавног значаја под фир-
мом: 

„ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО — ЧОКА" 
са седиштем у Чоки, 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
бр. 462 од 31 октобра 1946 године. 

Предмет пословања предузећа је: оплеменување 
и производња квалитетног семена као и поврћа и 
цвећа; производња квалитетна стоне и винске сорте 
винове лозе и прерада грожђа V жестока и безалко-
холна пића; оплеменување и узгој стоке и сзиња. 

Генерални директор предузећа је инж. Мили-
воје Ристић. 

Поред директора овлашћена је на потписивање 
предузећа у границама предвиђеним у правилима 
предузећа, руководилац рачуноводства, Витка Лазић. 

II Вр. 2430/46 — Из Министарства финансија 
"ФНРЈ, 18 новембра 1946 године. 

К 4041 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПОЉО-

ПРИВРЕДНО ДОБРО — БЕЉЕ" 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима н чд, 18 Правилнику о регистрацију државних 
вр^рчќдниѕ предузећа Објављује: 

основу решења Министарства финансија II 
бр. 2429/46 ол 18 новембра Ј946 године уписало је у 
регвдг@р државних привредних предузећу општедр-
жаен& значаја под редни* бројем И државао при-

вредно предузећу општедржавног значаја под фир-
мом: 

ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО — Б Е Љ Е " 
са седиштем у Кнежевцу. 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр, 

462 од 31 октобра 1946 године. 
Предмет преливања предузећа де: оплеменување 

и масовна производња квалитетно^ семена пољопри-
вредног биља; производња сировина за пољопри-
вредну индустрију; производња садница, калемова и 
младица, лозе и воћака; оплеменување и прои-
зводња квалитетних грла стоке, те живине и пчела; 
узгој и експлоатација шуме, узгој дивљачи и рибе. 

Д и р е к о р предузећа је Момчиловић Ђорђе, који 
потписује предузеће у смислу прописа Правилника 
предузећа. 

Бр. 2429/46.— Из Министарства финансија ФНРЈ, 
18 новембра 1946 године. К 4042 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПОЉО-

П Р И В Р Е Д А Д с ^ О — 

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

На основу решења Министарства финансија II 
бр. 2428/46 од 18 новембра 1946 године уписано Јв 
у регистар државних привредних предузећа олште« 
државног значаја под редним бројем 13 државно 
привредно предузеће општедржавног значам под 
фирмом: 

„ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО — ЕЧКА 
са седиштем у Ечкој, 

Предузеће је основан:) решењем Владе ФНРЈ бр. 
462 од 31 октобра 1946 године. 

Предмет пословања пре; узећа је: производња 
квалитетног семена, оплеменување и узгој елитне и 
крупне стоке узгој с л а т к о в о д н а р и ј а оа меркан-
тилне сврхе и ЗЈ порибљавање. 

Директор предузећа је инж. Митар Т ш и ћ . 
Поред директора овлашћен је на потписивање 

предузећа у случају спреченост директорове, По-
моћник директора, Никола Поповић. 

II бр. 2423/46. — Из Министарства финансија 
18 новембра 1946 године. К 4043 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ш Ш Т Е м Д ^ А ^ и О Г ЗНАЧАЈА „ПОЉО-

ПРИВРЕДНО ДОБРО — КОСАНЧИЋ' 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу .члана 

17 Основног закона о државним привредним преду-
зећима и члана 18 Правилника о ре! истрошиш држав-
них привредних предузећа објављује. 

На основу решења Минисхарства финансија II 
бр. 2427/46 од 18 новембра 1946 године уписано је 
у регистар државних привредних предузели опште-
државног значаја под редним бројем 12 државно 
привредно предузеће општедржавног значаја под 
фирмом: 

„ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО — КОСАНЧИЋ" 
са седиштем У Косанчићу. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 
462 од 31 октобра 1946 године 

Предмет пословања предузећа је: производња 
семена пољопривредних и индустријских биљака, 
производња и прерада поврћа и индустријског биља, 
оплемењавање и узгој 'крупне и сигне стоке. ' 

Директор предузећа је инж. Дејан Кривокући,!, 
који потписује предузеће у смислу прописа Правил-
ника предузећа., 

Бр. 2427-46. — Из Министарства финансија Ф!1РЈ. 
18 новембда Ш 6 године. К 4037 1 1 
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К О Н К У Р С И 
НАТЕЧАЈ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНЕ СКИЦЕ ЗА СПО-

МЕНИК. ПАЛИМ БОРЦИМА У СУБОТИЦИ 

Изврши одбор Г. Н, О. у Суботици расписује 
натеча ј за израду идејне скице палим борцима под 
следећим усл^вкмз . 

А) ,Натјеч4Ј Је о.тшти И право на суделовање 
имају сви архитекти и ва јари, јус ©словенски држав-
љани. 

Б) О ц е њ и в а ч а суд састављају : 1. Миланковић 
Иван, претседник Градског НО у Суботици, 2. арх. 
Белобрк Момчило, ш е ф арх. отсека Пројект , завода 
Србије , 3. арх. Добровић Никола, директ )р Урбани-
стичког института, 4, Стијовић Риста, ва јар , 5. Готе-
еман Тибор, повереник Просветног отсека Гр, Н. О-а 
у Суботици, 6, Бачлија Марко, повереник Отсек а за 
комунал. газдинство, 7, Д>лић Болто, архитекта . 

Њ и х о в и су заменици: 1. Тиквички Геза, секретар 
ГНО у Суботици, 2. арх. Драгиша Брашозан , архитект 
Пројект , завсда Србије , 3, Ђ о р ђ е Андрејевић-Кун, 
академски сликар, 4. Петар Палавичини, ва јар , 5. Са-
лаи Јосип, претседник Планске комисије, 6. Де Негри 
Фрањо, архитекта, 7. Стефановић Васа, архитекта . 

Ц) Радови се имају предати у запечаћеном омоту 
закључно до 12 часова 25 јануара 1947 године у 
Отсеку за комунално газдинство Град. Н. 0 , у Су-
ботици или на пошти, На пошиљку се има ставити 
гесло или знак. 

Д) Награде су: прва награда 20.000— динара ; 
дру1а награда 15.000.— динара и трећа награда 
10.000.— динара . 

Е) Поближи подаци, програм и ситуација имају 
се тражити од Извршног одбора Град. Н. О. у Су-
ботици, Отсека за комунално газдинство (Градска 
кућа П спрат соба бр. 95). 

Б р о ј 44341/46. — Из Извршног одбора Градског 
народног одбора У Суботици, 15 новембра 1946 го-
дине. К 4044 2-3 

Д Р У Ж Е Ш Е И ЗБОРОВИ 
ЛИКВИДАЦИЈА БЕОГРАДСКЕ ЗАЛОЖНЕ БАНКЕ 

А. Д. У БЕОГРАДУ 

Р е ш е њ е м Министарства финансија ФНРЈ VII 
бр. 17121 од И октобра 1946 године одређена је ли-
квидација Београдске заложне банке а. д. у Београ-
ду, и за чланове Ликвидационо!- одбора постављени 
су: Цветковић Милош, чиновник Министарства фи-
нансија Народне Републике Србије з а п р е т с е д н и к , 
Миленковић Радивоје , чиновник Министарства фи-
нансија, и Поповић Танасије, инспектор Д р ж а в н е ин-
вестиционе банке, За чланове. 

Позивају се сви повериоци и дужници именова-
не банке, да у року од месец дана од. дана објав-
љ и в а н ^ овог огласу у „Службеном листу Ф Н Р Ј " 
пријаве своја п о ! р а ж и в а њ а односно дуговања Ли-
квидационом одбору, ко ји обавља своје послове у 
згради наведене банке у Београду , Коларчева бр. 5-

Повериоци и дужници имају права да у року од 
месец дона од дана об ј ављивање овога огласа про-
вере своја истраживања односно дуговања код бан-
ко. По истеку овога рока књижења се сматра ју ве-
РОДОСГО . VI. • ' ; - ' . - - . . \ 

!5*л). т и , 30 нозглГ-оа, 1946 г о д и н е \ . 
ЈС - 1 ! / ' б I I Л и к о и 7 т ж о н и ; одбор. ' 

ПРОМЕТНА БАНКА А. Д. У БЕОГРАДУ У ЛИКВИ-
ДАЦИЈИ 

Р е ш е њ е м Минисхарства финансија ФНРЈ бр. 
20187 од 19 новембра Ш 6 године досадашњи члан 
Ликвидационо! одбора Прометне банке а. д. у Бео-
граду, др Никола Гаћеша, помоћник управника По-
штанске штедионице, разрешен је дужности и на 
његово место постављен је др Го јко Грђић, чинов-
ник Планске комисије Народне Републике Србије . 

Београд , 2 децембра 1946 године, 

К 4045 1-1 Ликвидациона одбор 
Прометне банке а- д. 

у Београду . 

ИНДУСТРИСКА БАНКА А. Д. У ЛИКВИДАЦИЈА 
БЕОГРАД, КОЛАРЧЕВА БР. 9 

Р е ш е њ е м Министра финансија Ф Н Р Ј VII бр. 
19049 од 1 новембра 1946 године одлучено је : да 
Индустриска банка а. д., из Београда , Коларчева 
улица бр. 9 ликвидира, а за ликвидационог органа 
постављен је Ликвидациони одбор у чији састав 
улазе , и то: 

1) као претседник и претставник Министра фи-
нансија Ф Н Р Ј Лисичић Петар , чиновник Министар-
ства спољне трговине; 

2) као члан и претставник кредитне установе 
Вукчевић Душан, чиновник Поштанске штедно- -
нице, и 

3) као члан и - заступник улагача Стојановић 
Ђорое,, чиновник И н д у с т р и ј е банке ФНРЈ . 

Овим се позивају повериоци и дужници Ивду-
стриске банке а. д. у ликвидацији да у рому од ме-
сец дана од дана об јаве овог огласа пријаве своја 
и с т р а ж и в а њ а односно д у г о в а њ а ликвидационим .ор* 
ганима. 

Повериоци и дужници Индустриске банке а. Д» 
у ликвидацији имају право: да у року о д месец да-
н а од дана о б ј а в љ и в а њ е овог огласа провере своја 
и с т р а ж и в а њ а односно дуговања . По истеку овог, 
рока к њ и ж е њ а се сматра ју веродостојним. 

Београд , 1 децембар 1946 године 
Ликвидациони одбор 

К 4048 1-1 И н д у с т р и ј е банке а. д. 

ОПШТЕ ОСИГУРАВАЈУЋЕ ДРУШТВО „ЈУГОСЛА-
ВИЈА'* У БЕОГРАДУ 

Одржаће 27 децембра 1946 године у 11 часова 
пре подне у с в о ј о ЗЈ ради у Београду , Терази је 10/П, 
ванредан збор акционара са следећим дневним 
редом: 

1) избор 3 акционара који ће бити оверачи »а-
писника и бро јачи гласова; 

2) р е ш а в а њ е о даљем раду друштва ; и 
3) евентуалије , 
Депоновање акција и депоновање потврда нов* 

чаних з а в о д а код ко јих се њихове акције налазе ЗЈ 
депоу врши се на блага јни друштва „Југослави је ј 

Т е р а з и ј е 10 сваког радног дана од 8 до 12 часова 
пре подне почев од дана изласка овог огласа у< 
„Службеном листу Ф Н Р Ј " и „Службеном гласнику 
Србије'* па д о 18 децембра 1946 године у 12 часова 
у подне Закључно, • " - ; 

Сваки акционар к и ш жели у ч е с ^ о в а г и на 
збору је п о д н е т уверење о акѓиќнбм п* па-
сивном б и р а ч к а праву. • 3290>2-3* 
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Член 42 

Судот кој што против натурализираниот држав-
јанин, во срок од пет години по неговата натурали-
зација, ке изрече пресуда заради нечесни дела, е 
обвезен по службена должност заверениот препис на 
^извршната пресуда да го достави на министерството 
на внатрешните работи на народната република, 

Член 43 

Претставништво на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија во иностранство ке достави на 
Министерството на внатрешните работи ФНРЈ изве-
штај и препис на пресудата во секој случај од чл. 
16 став 2 Законот кога натурализираниот државја-
нин ке биде од странски судови осуден за нечесни 
дела. 

Член 44 

Судот кој што ке изрече пресуда за губиток на 
државјанство е должен преписот на пресудата да го 
достави на извршење до министерството на внатре-
шнине рабати на народната република. 

Член 45 

Молба за отпуст од државјанство се поднесу е 
1до околискиот (градскиот, реонскиот) народен од-
бор на чие подрачје молителот пребива. Лице кое 
што живее »во иностранство предава молба за отпуст 
од државјанство на надлежното престаЕништво на 
Федеративна Народна Република Југославија. 

Член 46 

Точката 28 на овој правилник се однесуе и на 
потпишуење молбата за отпуст. 

Молителот во молбата треба да наведе што ба-
ра, да ги назначи своите лични подаци, да ја изложи 
на кусо својата биографија и да наведе разлози за-
ради кои што бара отпуст од државјанството. 

Во молбата треба да се наведат сите деца под 
18 години за кои што такугјере се бара отпуст. 

Член 47 

Со молбата треба да се приложи: 
1) сведоџба за државјанство ФНРЈ; 
2) извод од матичната книга на родените за себе 

ен и за малолетните деца; 
3) изјава на пристанок за отпуст на дете постаро 

од 14 години дадена пред околискиот (градскиот, 
реонскиот) народен одбор; 

4) рушење за прием или гаранција на приемот во 
туѓ јо државјанство; 

5) изјава да ли сака да се сели во иностранство 
мш остануе во земјата; 

6) доказ да нема пречки за отпуст по точ. 3 чл. 
19 Законот. 

Член 48 _ 

, ЈКако доказ да нема пречки за отпуст молителот 
е должен да поднесе: 

Л) потврда од надлежниот воено,териториален 
орган да во воен поглед нема заирски за отпуст од 
д ^ ^ ј а н с т ц о ; , . ѕ , •, . 

, {12) у ^ р ^ њ е од , народниот одбор (озддмскцот, 
ч а д с к и о т , реонскиот) да не е до. задотаздмс. од цда~ 
шјањето на данок; 

3) уверење од надлежниот јавен обвинител да 
не се навогја под кривична истрага; 

4) уверење од надлежното оделење (отсек) на 
внатрешните работи при окружниот (околискиот, 
градскиот) извршни одбор да не е осудуен; 

5) уверење од околискиот (градскиот, реонскиот) 
народен одбор да молителот нема неисполнети јавни 
и друштвени обвези, како што се на пр.: обвеза 
спрема установите на социално осигуруење; обвеза 
кои што некое лице ги превзема како раководач в7) 
народни и друштвени организации (член на управа, 
економ, благајник при фискултурни друштва и тн.); 
обвеза на лица што вршат некаква функција од ја-
вна доверба (лекар, адвокат, уредник на лист и тн.); 
обвеза на родител да осигура издржуење на деца з а 
кои што не бара отпуст од државјанството, како и 
други слични обвези на чие исполнуење треба да се 
пази во јавен интерес. 

Да ли такви обвези постоат ке се цени спрема 
секој конкретен случај, кога ке се проверат сите 
лични, фамилијарни, службени, друштвени и имотни 
односи на лица кои што бараат отпуст од државјан-
ството. 

Член 49 

Точката 32 на овој правилник ке се примену© 
аналогно и на молба за отпуст од државјанството. 

На лице кому што му е одобрен отпуст од др-
жавјанство ФНРЈ, му се издава сведоџба за отпустот 
од државјанството ФНРЈ. Во сведоџбата се запишуат 
и малолетни деца кои што добиле отпуст заедно со 
родителот. 

Сведоџбата за отпуст од државјанство се издава 
на монополисан бланкет по образецот кој што е со-
ставен дел на овој правилник. 

При урачуењето на сведоџбата за отпуст се зе-
маат на односното лице лична легитимација, патна 
исправа, сведоџба за државјанство и воените испра-
ви ако му биле издадени. 

Член 50 

Министерството на внатрешните работи на на-
родна република води книга на отпуштените држав-
јани, која што содржи следни рубрики: 1) реден 
број, 2) фамилијарно, татково и родено име, 3) дата 
и место на раѓањето , 4) дата и број на решењето 
за согласност на Министерството за внатрешните ра-
боти на Федеративна Народна Република Југосла-
вија, 5) дата и број на решението за отпуст на мини-
стерството за внатрешните работи на народна репу-
блика, 6) ново државјанство, 7) да ли се иселил од 
ФНРЈ', 8) да ле е избришан од евиденцијата на др-
жавјаните, 9) име на малолетно дете кое што заедно 
со родителите губи државјанство, 10) дата и место 
на р а ѓ а њ е т о на малолетното дете. Во книгата се 
запишу ат сите отпуштени државјани од дотичната 
народна република по ред на отпуштањето. 

Секои три месеца министерството на внатрешни-
те работи на народната република доставне до Ми-
нистерството на внатрешните работи ФНРЈ списо« 
на отпуштените државјани за поминатото тромесечје 
со сите подаци спрема книгата на отпуштените др-
жавјани. 

Министерството на внатрешните работи на на-
родна република ке ги доставуе такугјере секои три 
месеца на Министерството на внатрешните работи 
ФНРЈ, во -Заверен препис, сите решења оа о д б и в м е 
на молбите за отпуст од државјанството. 
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Член 51 

Амо отпустот од државјанство изгуби важност 
00 ст. 2 и 3 чл. 19 Законот министерството на вна-
трешните работи на народна република ке го кон-
статира тоа со Свое решење, ке изврши потребна 
исправка во книгата на отпуштените државјани и за 
*оа ке го извести надлежниот народен одоор заради 
евиденција во книгата на државјаните, и Министер-
ството на внатрешните работи ФНРЈ, заради исправ 
ха во книгата на отпуштените државјани. 

Член 52 

Изјавата на одречуење може да се направи пи-
*цено или усмено во записник. Писмената изјава 
нора да биде заверена од страна органот надлежен 
&а заверка по законот на земјата во која што се 
дава. 

Со изјавата мора да се приложи доказ за ме-
стото на рагјање, доказ за постојано пребивање во 
иностранство и да е странски државјанин. 

Условите од точката 3 чл. 19 Законот, што се 
бараат во ст. 2 чл. 22 Законот, се утврдуат на ист 
Начин како и ка ј отпуст од држав јаниве . 

Изјави на одречуење поднесени на претставни-
штво на Федеративна Народна Република Југосла-
вија во иностранство се доставуат по надлежен пат 
до Министерството на внатрешните работи ФНРЈ. 

На лице кое што дало изјава да се одречуе од 
државјанство ФНРЈ му се зема лична легитимација, 
патна исправа, сведоџба за државјанството и вое-
ните исправи ако му биле издадени. 

Член 53 

Изјавата по чл. 23 Законот може да се направи 
усмено во записник пред околискиот (градскиот, 
реонскиот) народен одбор или писмено до надлеж-
ното министерство на внатрешните работи на на* 
родна република. Писмената изјава мора да биде 
доверена кај околискиот (градскиот, реонскиот) на-
роден одбор. 

Член 54 

Објавуењето од чл. 27 Законот се врши секои 
три месеца со одделен список на лица кои што до-
биле државјанство со натурализација, а со одделен 
список на лица кои што го изгубиле државјанството 
ао текот на поминатото време. Со секое име ке се 
објави бројот и датата на решењето за натурализа-
ција односно губењето на државјанството. 

Член 55 

Д р ж а в ј а н и ФНРЈ која што се омажила за 
странски државјанин од 6 април 1941 година до 28 
август 1945 година изјава да придржава државјан-
ство ФНРЈ може да даде пред околискиот (град* 
окнот, реонскиот) народен одбор усмено во запис-
ник, кој што го заверуе претседателот и секретарот 
на извршниот одбор. Вакви изјави се доставуат по 
надлежен »пат до министерството на внатрешните ра« 
боти на онаа народна република чие државјанство 
има лице кое што поднесу е изЈава. 

Со изјавата треба да приложи извод од мати-
цата за брак, доказ да подносителите на изјавата 
до мажењето била југословенска д р ж а в ј а н и , како и 
доказ за странското државјанство на нејзиниот бра-
чен другар. 

Југословенските државјанки, кои што не го иско-
ристуат срокот од ст. 3 чл. 35 Законот и не ке подне-
сат изјава да придржуат државјанство ФНРЈ до 5 
јули 1947 година ке се смета оти со денот на скло-
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пениот брак со странски државјани'; . ) изгубиле 
државјанството ФНРЈ. 

Чл»ен 56 

Завичајноста (членско на општина, општинска 
припадност) по чл. 37 Законот ке се одредуе спрема 
прописите за членството- (завичајноста) кои што вло-
желе на ден 6 април 1941 година и тоа со денот 28 
август 1945 година во врска на Обвезното толкуење 
ставот 1 чл. 37 Законот за државине!во на Феде-
ративна Народна Република Југославија од 5 ноем-
ври 1946 година. 

Изјавата од вториот став на Обвезното т о л ч е њ е 
на ставот 1 чл. 37 Законот за државјанство на Фе-
деративна Народна Република Југославија од 5 
ноември 1946 година се дава пред околискиот (град-
скиот, реонскиот) народен одбор усмено во записник, 
кој што го заверуе претседателот и секретарот на 
извршниот одбор. 

Изјавата ке се земе во два примерка од кои што 
едниот ке се чува кај народниот одбор. Вториот 
примерок на изјавата ке се достави на народниот 
одбор надлежен за упис на односното лице во кни-
гата на државјаните по прописите на овој правил-
ник. На лицето кое што' дало изјава пред народниот 
одбор ке му се издаде потврда за дадената изјава. 

Член 57 
Одредбите на ст. 1 чл. Зв Законот се однесуат 

и на лица кои што спрема пораните прописи не до-
биле или го изгубиле југословенското државјанство, 
додека Спрема одредбите на Законот за државјан-
ство на Федеративна Народна Република Југославија 
би добиле односно задржале државјанство ФНРЈ, 
да векје во тоа време биле во сила прописите на 
овој закон, како на пр.: дете кое што п р о и з л е з е 
од брак во кој што таткото не бил југословенски 
државјанин а мајката била југословенска држав-
ј а н и , или обратно; вонбрачно дете чиј татко е југо-
словенски државјанин ,а мајка странска државјанки 
а се исполнети условите да детето во обата случаја 
постане југословенски државјанин по чл. 4 Законот; 
д р ж а в ј а н и која што со мажење за странец изгу-
била државјанство ФНРЈ, како и дете, кое што го 
изгубило југословенското државјанство заради емза-

, конуење од татко странски државјанин. 

Член 58 

Лице кое бара прием во државјанство ФНРЈ но 
ст. 2 чл. 38 Законот, за доказ оти активно уча-
ствуело во народноослободителната борба на наро-
дите на Федеративна Народна Република Југосла-
вија, поднесуе уверење кое што го издава штабот 
на бригада во чии единици активно се борило. 

Странец, КОЈ што активно участвуел во народно-
ослободителната борба на некој друг начин, може 
тој факт да го докаже само со уверење од окруж-
ниот народен одбор на чие подрачје во текот на 
народноослободителната борба работил. 

Член 59 
Овој правилник влегуе во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија44. 

Убр. 12410 
25 ноември 1946 година 

Белград 

Министер на внатрешните работу 
А, Ранковиќ е. Р. 
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681. 
На основа чл. 36 под 4 Финансискиот закон 

ФНРЈ за буџетската 1946 година лропишуеме 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОНОЛНУЕЊЕ ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА НАКНАДА ТРОШКОВИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПА-
ТУЕЊА И СЕЛИДБИ НА СОЈУЗНИТЕ СЛУЖБЕ-
НИЦИ, НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД СОЈУЗНИТЕ 

СООПШТИТЕЛНИ И ДРУГИТЕ САМОСТОЈНИ 
УСТАНОВИ И НЕГОВИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛ-

НУЕЊА 

Член • 
Во чл. 3 Правилникот за накнада трошковне за 

службени патуења и селидби -на сојузните службе-
ници, на службениците од сојузните соопштителни 
и другите самостојни установи V бр. 3565 од 22 мај 
.1945 година („Службен лист ДФЈ" бр. 36/45) се до-
дава нов став 5 кој што гласи: 

„За службени испадања зд Белград во Земун и 
обратно, и од Дубровник во Груж и обратно, при-
звала само накнада за личен превоз. Ако тие испа-
д а њ а траат подолго од 8 саати, припала уште и 
паушална накнада во износ од динари 40.— на ден". 

Член 2 
Во чл. 17 ст. 4 Правилникот за накнада трошко-

вите за службени патуења и селидби на сојузните 
службеници, на службениците од сојузните соопштл-
тг*елни и другите самостојни установи V бр. 3565/45 
и неговите измени и дополнуења XI бр, 7022 од 3 
октомври 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 
38/45) последната реченица се мењава и гласи: 

„Височината на накнадата преку минимумот до 
максимумот ја одредуе по предлог на ресорниот ми-
нистер Министерот на финансиите ФНРЈ со оглед 
т а месните прилики и другите опстојателства од 
влијание". 

Член 3 
Овој правилник в легуре вз сила кога ке се објава 

во ^Службениот лист на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија' ' . 

XI рр. 9 )23* 
19 ноември 1946 година 

Белград 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 
[Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, е. р. 

682. 
На основа овластуењето од чл. 54 ст. 3 Законот 

за установуење правото на пензија и за пензиони-
рање државните службеници, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА РЕВИЗИЈА НА РЕНТИТЕ И ПЕНЗИИТЕ КАЈ 
УСТАНОВИ НА СОЦИЈАЛНО ГО ОСИГУРУЕЊЕ 

Член 1 
Сите установи на обвезното социално осигуруење 

и пензиските фондови, кои што имаат својство на 
самостојни носители на пензиското осигуруење, ке 
извршат ревизија на сите лични и фамилијарни ренти 
и пензии задоби вени по досегашните законски и 
други пр« * 

Член 2 
На рента односно пензија од установите или 

фондовите од претходниот член за случаи, кои ШТЈ 
настаниле до 31 декември 1945 година заклучно, 
немаат право: 

1) лица кои што со судска осуда се осудени на 
губиток на национална чест, додека трае казната; 

2) лица кои се осудени на губиток на граѓанска 
чест и на губиток на чесните права, додека казната 
трае; 

3) лица кои што изгубиле политички и поедини, 
граѓански права, додека губитокот на тие права 
трае, 

4) лица кои што за време окупацијата биле под 
оружје во служба на окупагорите и нивните пома-
гачи, а не пришле кон народноослободителната 
борба нити истата макар на кој друг начин ја пома-
гале; и 

5) лица кои што биле организатори, функционери 
и активни членови на квислнишките организации 
или кои што се обележиле со квислиншка работа, со 
исклучеше на оние кои што ке докажат оти само 
привидно участвуеле во тие организации во цел на 
нанесуење штета на окупаторите и нивните пома-
гачи и кои што подоцна пристапиле кон народно-
ослободителната борба или со дело ја помагале. 

Член 3 
Немаат право на рента односно пензија од уста-

новите или фондовите од членот 1 на оваа наредба: 
1) лични пензионери, кои што не навршиле 50 

години на животот а не изнемолнале, со исклучеше 
на лични пензионери кои што примаат рента заради 
претрпен несрекјен случај на работа; 

2) вдовици без деца кои што не навршиле 40 
години на животот а не изнемогнале; 

3) вдовици со деца постари од 14 години кои 
што не навршиле 40 години на животот а не изне< 
могнале. 

За утврдуење годините на животот меродавна 
е состојбата на денот на влегуење во сила на оваа 
наредба. 

Член 4 
Оваа наредба влегуе во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија ' . 

IV бр. 10130 
25 ноември 1946 година 

Белград 
Министер на трудот, 

Вицко Крстулович, е. р« 

683. 
На основа членот 5 Законот за социал но осигу« 

руење на работниците, намештениците и службени« 
ците издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РАЗВРАТ УЕЊК! РАГОШМДИТЕ, НАМЕШТЕН 
НИЦИТЕ и сЈттштттш СПРЕМА ТЕЖИ-
НАТА НА РАБОТАТА ВО ЦЕЛ НА ОДРЕДУЕЊЕ 

НИВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИАЛНОТО 
ОСИГУРУЕЊЕ 

Член 1 
Вр категорија на најтешки работи о д н е т о за* 

1) кесонски работници и роначи; 
2)талионичари и леачи на метали, помокјни ра-

ботници кои што- постојано и непосредно се врзани 
со работа кај високи пекји, Мартинови, електро и 
ваљачки пекји, и леачи на ковини кои што сами ги 
леат; 

3) дувачи на стакло со лули и нивните помо кј ни 
работници 
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4) копачи упослени на подземни рударски ра-
боти, помокјни копачи и рачни возача; 

5) ложачи на железнички локомотиви, како и 
ложе ш на поморски и речни бродови, и јаглењари 
на пароброди од долга пловидба; 

6) воздухопловни пилоти; 
7) работници кај пекЈи за производство на циа-

намид, карбид и феросилиција, околу уситнуење на 
карбид и цианамид како и работници кои што се 
директно упослени во производството на алкалоиди; 

Ѕ) персонал запослен во медицински и технички 
установи за радиологија и рентгенологија доколку е 
постојано изложен на штетното дејство на радиум 
или рентген зрак, 

9) работници на каландер за мешање гума; 
10) заваруачи и заковуачи (интери) на котлите и 

цистерните, 
11) иаљачи на лим и разни железни профили; 
12) ковине) брусачи и пескари на чистење железо 

под компресор и галванизери на кисе-лини доколку 
на таа работа постојано работат, 

13) зидари на високи и Мартинови пекји и пекји 
за загрејуење на железо за ваљање како и зидари 
на фабрички оџаци, 

14) во тунели запослени минери, работници на 
бушалици и рачни возачи; 

15) работници чистачи на рогативни пекји во фа-
бриките на цемент, 

16) работници запослени во фабрики на танин 
кои што работа! на испразиуење резанци од каци 
за изваруење на т. нар. чорба; 

17) ливци на букви, ливци на олово, стереотип 
пери, бакротисок (тифдрук) машинисти во графичка 
индустрија и цинкограф-јеткачи (ецери). 

Член 2 
Во категорија на тешки работи односно занима-

вања спаѓаат: 
1) во подземни рударски работи запослени па-

лачи на мини, предработници, надзорен персонал, 
инжињери кои што непосредно раководат со произ-
водство, стручни работници кои што постојано ра-
ботат во јама, доколку не спаѓаат во категорија на 
најтешки работи, со исклучен;.е парот на пумпа, 
вентилаторо! и помалите постројки; 

2) бушачи, копачи, ПОМОКЈНИ копачи и лични во-
зачи на надворешните откопи на рудниците и каме-
ноломите, просените и изгртачи на сол во варилни« 
циге на сол; 

3) кочничари и маневристи на железничкиот 
с о о б р а ќ а , машиновогЈи на железниците, машинисти 
на пароброди-^ како и кочничари на трамваите; 

4) на поморските и речните бродови упослени 
машинисти, радио-телеграфисти, морнари и јагле-
њари на мала прибрежна пловидба, како и возду-
хопловен персонал — посада на авиони; 

5) телефонисти во телефонски поштански цен-
трали и радио-телеграфисти; 

6) ложачи, пепељари и издувуачи на цевки на 
големи парни котли и водоцрпи со рачно уфрлуење 
на гориво, 

7) работници кои што работат на монтирање да-
леководи (телеграфски, телефонски и електрични 
линии); 

физички работници на утовар и истовар на 
стока во луки и пристаништа, на железнички ста-
ници и на складишта; 

9) соборуачи на стабла и работници на извле-
чуење, утовар, истовар и слагање на балвани; 

10) сплавари на дрво на реки; . 
11) работници на штавење тврди понеки кожи, 

кај меки кожи, штосери, фалсери и сите работи на 
бурила; 

12) канадски работници постојани износачи и 
одвозачи на гјубре и чистачи на заходски јами; 

13) заковуачи (интери) на метални конструкции; 
14) рачни ковачи и ковачи на машински чекани; 
15) работници кои што исклучиво работат на ка« 

лење во големи калилници; 
16) работници запослени на летекја оправка наѓ 

локомотиви која што се врши за време на прање И 
на каналот за спуштање оски (сен канал); 

17) посл овог ји и инжињери кои што се непо« 
средно врзани со работа кај високи пекји, Марти-
нови, електро и ваљачки пекји; 

>#) редовни универзитетски наставници; 
19) електро и автогено заваруачи доколку ноч 

стојано работат на оваа работа; 
20) во производството на модер камењ и жива 

непосредно запослени работници; 
21) работници кои што работат во одделења за 

убризгавање на катран (на инпрегнација); 
22) копачи и утоваруачи на тупина (лапор), ло* 

жачи на ротативни и вертикални пекји, работници 
кои што работат непосредно на транспорт на клин-* 
кер кај вертикални пекји, работници на пакуење, 
утоваруење и истоварував на цемент, потоа вог ји 
на преси, работници на извлаки, набијачи на глина 
на калупи, ложачи, слагачи и извозачи од кружни 
пекји во туларско-кјерамидска индустрија; 

23) рачни свивачи на бетонско железо; 
24) работници запослени на градење покриени И 

мостовски конструкции како и на изградба на шле-
пови, бродови и докови; 

25) бравари на монтажа на долни делови од ва« 
гони и локомотиви (сен-каналисти, фремаши-нитери, 
цилиндераши, тендераши и заваруачи); 

26) работници кои што работат непосредно на" 
печење емајл лак; 

27) работници кои што работат на монтажа на 
илинска, телефонска, телеграфска инсталација под 
земја и монтери на водовод и канализација кои што 
постојано работат под земја; 

28) машински слагачи, ротациони машинисти, 
офсет машинисти и јеткачи за длабока штампа (тиф« 
друк-ецери) во графичка индустрија и галванопла-' 
етичари; 

* 

29) работници запослени во инпрегнација на дрва 
кои што работат кај пекји за изваруење катран; 

30) столарски работници кои што работат на гло-
далици (фрез машини) и циркуларисти во големи 
пилани; 

31) шпиц-цвикери, шаловачи и фрезери на кожни 
пети во индустрија на обувки; 

32) работници запослени на преси и на израбо« 
туење пнеуматику вулканизери во индустрија на 
гума, и работници кои што работат во комора за 
мешање; 

33) пер ачки на алишта во болници и во постојани 
перачници на алишта (рачно); 

34) санитетски персонал на немирни одделења во 
болници за душевни болести; 

35) во текстилна индустрија запослени работници 
во бојадисуачници кои што работат директно на 
растворање боји кај велики претпријатија, работ-
ници во белачници кои што работат директно со 
хлор, работници запослени на тргалици Грајс-машини) 
и на клопање крпи, работници запослени во одде-
лена на мокра иредачница во кудељари и денари, и 
работници на сортирање крпи; 

36) работници запослени во индустрија на боји 
на варење и на мелење боји; 
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37) ковачи запослени кај монтирање и демонти-
рање бандажи во железнички работилници; 

38) котларски работници на изработуење парни 
Котли и цистерни. 

Во категорија на обични работи односно зани-
мавала хдагјаат^«сите други работници, намештеник 

Член 4 
Оваа наредба влегуе во сила на 1 јануари 1947 

година. 
IV бр. 10093 

25 ноември 1946 година 
Белград 

Министер на трудот, 
Вицко Крстулович, е, р. 

684. 
На основа членот 30 ст. 4) Законот за социа дното оситуруење на работниците, намештениците 

и службениците, а во согласност со Комитетот за заштита на народното здравје при Владата ФНРЈ, 
издавам + 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОБОЛУЕЊА КОИ ШТО ПО ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРУЕЊЕ 
СЕ СМЕТААТ ЗА НЕСРЕКЈА ВО РАБОТАТА 

Член 1 
Како штета проузрокуена со несреќна во работата им се надокнадуе на лицата осигурени по 

преписите за социалното осигуруење и онаа штета која што, во врска со својата редовна работа, ке ја 
претрпат заради следните оболуења и под следните услови: 

В. труење со олово и со негови 
единења 

5. труење со жива и нејзини 
единења 

3. труење со фосфор 

%. труење со арсен и негови 
единења 

Р. труење со манган и негови 
единења 

6. труење со бензол и негови 
хомолози 

во сите претпријатија и ка) сите 
работи и занимавања дека осигу-
реникот во работата довогја во 
непосреден додир со наведените 
материали 

7. труење со нитро и амино 
единења од ароматскиот ред 

8. труење со нитрозни плинови 
9. труење, со сумпорводоник 

и сумпоругленик 
'10. труење со углен моноксид 
11. труење со цианамид и циан-

водоник 
12. силикоза и силикотуберку-

лоза 

13.. азбест оза 

14. астма бронхиална 

15. оболуења проузрокуени со 
рентгенрви и радиум зраци 

кај сите работи дека се развива 
прав Ѕ1 0 о и тоа во претпријати-
јата за добиврње и преработуење 
на камен, во брусиониците за метал 
кои што употребуат брусеви од 
камен (и во влажна состојба) и во 
рударските претпријатија, кои што 
вадат руда со постојани поголеми 
примеси на кремен 
кај сите работи дека се развива 
прав од азбест 
кај работници на работа во инду-
стрија на текстил, дрво, тутун, це-
мент, во крзнарство и мелничар-
ство 
кај персонал на работа кај рент-
ген и радиум постројки 

тешки фибрози со јасен рент-
генски налаз и објективно до-
кажани клинички функционални 
смекјавањ? или комбинован© со 
прогредиентна туберкулоза 

со докажани клинично функцио-
нални смекјавања 
докажана со тест 

промени предизвикани со наве-
дените зраци мораат да бидат 
од постојана природа 
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16. сива мрена 

17. малигни тумори на кожата 

18. кесонска болест 

19. нистагмус 
20. оболуења на мишикјите, ко-

ските, зглобовите и крвните 
судови ка ј работење со апа-
рати со компримиран воздух 

21. тропски болести 
22. авитаминози 
23. акутни инфекциозни болести 

24. антракс и малене 

{сај работи, дека се кали железо, 
срча и слични материи 

ка ј работи со катран, чад, парафин, 
антрацен и кромати 

кај персоналот на работа во кесо-
ни и кај ронилеци 
кај рудари 
кај работи со апарати за компри-
миран воздух 

кај персонал од долга пловидба 
кај персонал од долга пловидба 
ка ј лекарите и медицинскиот пер-
сонал, ветеринарите и ветеринар-
скиот персонал и другиот помошен 
•персонал, запослен во болници, 
лечилишта, амбуланти и други 
здравствени установи ако се раз-
болат во врска нега на л(угје или 
животињи разболени од акутни 
инфекциони оболуења, како и пер-
соналот кај работите, за сузбијање 
и научно истражуење на акутните 
инфекпиозни болести 
кај работи со заразени животињи 
или ракуења и производство на 
стока од заразени животински от-
пиши 

има да се признае како несре-
д е н случај само во тешки со-
стојби 
ако работникот работел со тие 
материи постојано преку годи-
на д&на 

само во тешки случаи 
само кај оние кои што имаат по*, 
стојани промени' на коските, 
зглобовите, мишикјите, тетивиге 
и крвните судови докажано со 
плетизмограф 

Член 2 
Оваа наредба ке се применуе на случаите кои што ке настапат по нејзиното влегуење во сила, 

а давањата осигурениците ке ги примаат од 1 јануари 1947 година 

ФНРЈ. 

Член 3 
Поблиски напатствија за п р и н е с е н о т о на оваа наредба ке издава Министерството на трудот 

Член 4 
Оваа наредба влегуе во сила кога ке се објави во ..Службениот ли ит на Федеративна Народна 

Република Југославија". 

IV бр. 9892 
25 ноември 1946 година 

Белград 
Министер на трудот, 

Вицко Крстулович, е. р. 

685. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА УКИНУЕЊЕ И ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРЕОСТА 
НАТИТЕ ДРЖАВНИ ФОНДОВИ 

Врз основа кз чл. 11 Финансискиот закон за бу-
џетската 1946 година и предлогот на Министерот на 
финансиите ФНРЈ, а во цел на укинуењето и ликзи-

( играњето на преостанатите непотребни Фондови кои 
| што не се обванати со Решението бр. 421 од 25 сеп-
т е м в р и 1946 година. 

р е ш а в а м 
I — Освен фондовите кои што се век је укинати 

со Решење? о за укинуење и ликвидација на држав-
ните фондови бр. 421 од 25 септември 1943 година 
'(,-,Службен лист ФНРЈ' бо. 79 од 1 октомври 1946 
година) да се укинат и ликвидираат: 

а) сите фондови чии приходи имаат или имале 
јавно-правни карактер, а за чии досегашни цели 
државата по својата функција треба Да предвиди 
средства во сојузниот буџет, буџетите на народните 
републики и народните одбори; 

б) сите фондови за кои што нема подаци за 
оснивањето и намената, без оглед на времето кога 
се оснивани; 

в) сито фондови оснивани пред 1919 година кои 
што со време и со изменетите прилики постанал^ 
Пеел пе;; мс п и. 

И — Одредбата под 1 а) не се однесуе на: пен-
зиските и другите фондови на сони?дното осигуру-
ење, фондовите (задужбини! е, заклали ге) основпчи од 
приватни лица, правените фондови и н а шкотските 
фондови кои што ги црпеле средствата од добро-
волните улози на учениците и од доброволните при-
лози. 

Исто така одредбата под 1а) не се о д н е л е ча 
фондовите кои што се изрично оставени во Реше-
нието бр. 421/46. 

ТИ — Средствата на укинатите фондови си кои 
што располагале бившите бански управи и бившите 
финансиски дирекции, како и средствата од бившите 
југословенски државни фондови, присобрано до в 
април 1941 година, ке се пренесат со денот на вле-
гуењето во сила на ова решење во корист на сојуз-
ниот буџет, додека средствата на тие фондови, при-
собрано после 6 април 1941 година, како и средствата 
на сите други укинати фондови ке се пренесат ва 
корист на буџетот на народната република на чија 
територија се присобрано 
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Хартиите од вредност на укинатите фондови ке 
и се предадат на онаа благајна во корист на чинот 
буџет се пренесени и средствата на фондот. 

IV — Во корист на буџетот на народните репу-
блики ке се внесат средствата на фондовите наве-
дени во одделот А под Ш точ. 3 Решеното број 
421/46 кои што се наплатени после ослободуењето. 
На секоја народна република и припаѓаат онолку 
средства колку е наплатено на нејзината територија. 

Сразмерно на вкупната сума на средствата на-
платени на територијата од една република ке се 
изврши и поделбата на каматите. 

V — Со денот На објавуењето на ова решење 
престанат да важат одредбите на законите, уред-
бите и правилниците врз основа на кои што укина-
тите фондови се оснивани. Во сила остануат одред-
бите со кои што приходите на сите фондови се кон-
станту исани. 

Исклучително престану ат да важат и одредбите 
за приходите на укинатите фондови, доколку прихо-
дите се конституисани во вид на државни дотации, 
Субвенции на вишковите од стопанските претприја-
тија и установи, како и сите одредби за КОНСТИТУИ-
сање на приходите на укинатите фондови основани 
за време на окупацијата. 

VI — Приходите кои што проистечуат од одред-
бите на укинатите фондови кои што останале зо 
Сила ке се наплатуат во корист на буџетот на на-
родна република се додека со одделни прописи не 
'би биле укинати. 

Министерството на финансиите на народна ре-
публика ке поднесе до Министерството на финансии, 
те ФНРЈ до крајот на февруари 1947 година предлог, 
Кои од овие одредби треба да останат во сила, а 
кои треба да се укинат. 

VII — Недвижностите на укинатите фондови 
лр*ејдуат под управа на оние органи на државната 
власт односно на управите кои што преку своите 
Буџети ги исполнуат задавите за кои што фондовите 
биле наменети. 

Долевањата и побаруењата на укинатите фон-
дови прејдуат на оние органи на кои што е преда-
дена и готовината на фондот. 

VIII — Доколку средствата на укинатите фон-
дов« се навогјаат на приплод на уложни книшки, 
овие книшки имаат да се сметаат за неважни со 
Денот на објавуењето на ова решење и по нив не 
можат да се вршат никакви исплети. 

IX Се овластуе Министерот на финансиите 
'ФНРЈ да издаде обвезни напатствија и толкуења за 
нзвршуење на ова решење како и за швршуење ре-
шење™ бр. 42У1946. 

ПО бр. 1264 
28 ноември 1946 година 

Белград 
Претседател на Владата ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана* 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

686. 
На основа членот 6 Законот за земање држав-

јанство на офицерите и подофицерите од бившата 
Југословенска војска, кои што нејкјат да се вратат 
во татковината, на припадниците од воените форма-
ции кои што му служеле на окупаторот и побегнале 
Во иностранство, како и на лица побегнати после 
ослободуењето, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ВА ЗАВРШЕТОКОТ НА РЕПАТРИАЦИЈАТА НА ДР-

ЖАВЈАНИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД ТУРСКА 

Репатриацијата на државјаните на Федеративна 
Народна Република Југославија од Турска е завр-
шела. 

Срокот од два месеца по ст 1 чл. 3 Законот 
за земање државјанство на офицерите и подофице-
рите од бившата Југословенска војска, кои што неј-
кјат да се вратат во татковината, на* припадниците 
од воените формации кои што му служиле на окупа-
торот и побегнале во иностранство, како и на лица 
побегнати после ослободуењето, ке почне да тече 
по истекот на 8 дена од денот кога Амбасадата 
ФНРЈ во Анкара во своите службени простории ке 
истакне званична објава да репатриацијата на др-
жавјаните на Федеративна Наоодна Република Југо-
славија од Турска е завршена. 

Амбасадата ФНРЈ во Анкара ке објави на уоби-
чаен начин, преку штампата и радиото, да е репатри-
а ц и ј а завршена, КРКО и ден од кога тече срокот 
од два месеца после кој што настапуат последици 
предвидени со Законот за лица кои што не ке да-
дат изјава да се готови да се вратат во татковината. 

IV бр. 12376 
27 ноември 1946 година 

Белград 

Министер на внатрешните работи, 
А. Ранкович, е. р. 

687. 
На основа членот 6 Законот за земање држав-

јанство на офицерите и подофицерите од бившата 
Југословенска војска, кои што нејкЈат да се вратат 
во татковината, на припадниците од воените форма-
ции кои што му служеле на окупаторот и побегнале 
во иностранство, како и на лица побегнати после 
ослободуењето, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ЗАВРШЕТОКОТ НА РЕПАТРИАЦИЈАТА НА ДР-
ЖАВЈАНИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД РУМУНИЈА 

Репатриапијата на државјаните на Федеративна 
Народна Република Југославија од Румунија е завр 
шена. 

Срокот од два месеца по ст. 1 чл. 3 Законот за 
вемање државјанство на офицерите и подофицерите 
од бившата Југословенска војска, кои што нејкјат 
да се вратат во татковината, на припадниците од 
воените формации кои што му служеле на окупато-
рот и побегнале во иностранство, како и на лица по-
бегнати после ослободуењето, ке почне да тече по 
истекот на 8 дена од ленот кога Амбасадата ФНРЈ 
во Букурешт во своите службени простории ке иста-
кне званична објава да е репатриацијата на држав-
јаните на Федеративна Народна република Југосла-
вија од Румунија завршена. 

Амбасадата ФНРЈ во Букурешт ке објави на 
уобичаен начин, преку штампата и радиото да е ре-
патриацијата завршена, како и ден од кога тече сро-
кот од два месеца после кој што настапуат после-
дици предвидени со Законот за лица кои што не ке 
дадат изјава да се готови да се вратат татко* 
вината. 

IV бр. 12375 
27 ноември 1946 година 

Белград 

Министер на внатрешните работи, 
А. Ранкович, е. р. 
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688. 
На основа членот 6 Законот за земање државјан-

ство на офицерите и подофицерите од бившата Југо-
словенска војска, кои што нејкјат да се вратат во 
татковината, на припадниците од воените формации 
кои шту му служеле на окупаторот и побегнале во 
иностранство, како и на лица побегнати после ©сло-
боду ењето, донесу ам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ЗАВРШЕТОКОТ НА РЕПАТРИАЦИЈАТА НА 
ДРЖАВЈАНИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД ЈУЖНО-АФРИЧКА 

УНИЈА (КЕ ПТ АУ Н) 

Репатриацијата на државјаните на Федеративна 
Народна Република Југославија од Јужно-Афричка 
Унија (Кептаун) е завршена. 

Срокот од два месеца по ст. 1 чл. 3 Законот 
за земање државјанство на офицерите и подофице-
рите од бившата Југословенска војска, кои што неј-
кјат да се вратат во татков,ината, на припадниците 
од воените формации кои што му служеле на окупа-
торот и побегнале во иностранство, како и на лица 
побегнати после ослободуењето, ке почне да тече но 
истекот на 8 дена од денот кога Генералниот кон-
зулат ФНРЈ во Кептаун во своите службени просто-
рии ке истакне званична објава да е репатоиаиијата 
на државјаните на Федроативна Народна Регп^блика 
Југославија Од Јужно-Афричка Унија завршена. 

Генералниот конзулат ФНРЈ во Кептаун ке обја-
ви на уобичаен начин, преку штампата и радиото 
да е репатр-иацијата завршена, како и денот од кога 
тече срокот од два месеца после кој што насталуат 
последици предвидени со Законот за лица кои што 
не ке дадат изјава да се готови да се вратат во тат-
ковината. 

IV бр. 12374 
ТЈ ноември 1946 т м и н а 

Белград 
Министер на внатрешните рабоги, 

А. Ранкович, е. р. 

О Д Л И К О В А Н И ^ 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за умешност во командуење, покажана 

храброст и стечени заслуги за народ во текот на 
народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
мајори: Јелић Л. Михаило, Мгллосављевић Т. Ђу-

ро, Петровић Л. Слободан л Пилиповић П. Милован; 
капе!ани: Чавић Н. Стево, Дивјак М. г уле , Го-

шовић А Радомир, Дозет Радован, Хорват С. Владин 
мир, Павл^ша Ј Мијо, Павловић Д. Милан, Перк -
вић И. Иван, Пие а чић Т. Владимир, Пришлин С. 
Мирко, Стојаковић М. Владо, Сузић М. Дмитар, 
Тркуља Б. Мито. Туркаљ М, Јосип, Виловић П. Кр-
сто, Воленер В. Драган, Вранић В. Ратомир и Рач-
ковић Д. Стево; 

поручници: Ћупурдија Ј. Стево, Димић С. Петар, 
Дотлић-Жигић Евица, Ивковић С. Славко, " - е з и ћ Г. 
Бранко, Крковић В. Нада, Масловара Ј. Милош, Пав-
ловић М. Стеван, Поповић С. Божо, Поповић М. 
Душан, Радановић М. Васо, Рекић Т. Митар, Рс тач 
Ј. Винко, Вигњевић М. Јово, Вишњић Ђ. Лазо, Ву-
кобрат Ј. Драган и Живковић Т. Милан; 

потпоручници: Бубало С. Стево « Валеђија С* 
Милош; 

Ђурашиновић С. Жељко, Медић Ђуро, Плећаш 
П. Јован, Радошевић Никола, Репа ја В. Драго, Ву-« 
ковић Ј. Неђељко и Радојчић П. Јосип. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
капетан Милошевић Илија. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Милошевић Илија. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД М РЕД: 
капетани: Гуштин Л. Ловро и Зец М. Милош; 
пор,УЧИНЦИ: Димић М. Зденко, До алс ић М. Петар* 

Цакић Р. Лазар, Фијолић И. Иван, Флоршић Д. Фер-
до, Га ћ а т а С. Станко, Гажо М. Микајло, Горез Ик 
Иван, Глишић Л Никола, Гојић Ј. Рашо, Грах ЛЈ 
Стево, Гоубић С, Миле, Хорватек Ф. Славко, Тако-' 
вац И. Мартин, Јеличић М. Остоја, Јоргић Т. Јован, 
Јоветић Р. Љубомир, Јуришић Ј. Роберт, Качела^ 
3. Ђоко Кесерић Д. Петар, Кочнао А. Фпањо, Коџо-
ман Ђ. Бартел, Коста миновић С. Душан, Ков јанић Њ 
Војислав, Крајновић Ш. Стјепан, »Кукоља 
Стјепан, Кукуљевић Ј, Јосип, Максић Ј . Анки-
ца, Марић Љ Стеван, Марковић М, Вујо Ма-
ширевић М, Игњо, Матко Б. Алојз, Матковић1 

П. Јаков, Михаљевић Л. Стеван, Милутинови*!: 
B. Никола, Милиновић С. Божидар, Милковић 
C. Миладин, Милошевић А, Алекса, Мурета Д. Јосип* 
Пињагић Д. Хасан, Плавшић М. Миливој, Полиманаф 
С. Никола, Поповчев М. Драгутин, Познановић Сл 
Гавро, Продановић С. Стојан, Прпић И. Себастијан, 
Прша Ј. Јосип, Птичар Ј, Славко. Пушец Ђ. Стјепан, 
Ратић П. Лазао, Радић В. Светозар Релић М Јови-
чића, Рокнић М. П^тар, Русић М. Бранко, Шакић М 
Ђуро, Штиријана Љ . Вид, Видовић М. Ђуро, Видо-
вић 0 . Стеван, Вишњић С. Душан, Вучковић М. Че-
домир, ВУЧКОВИЋ Л. Марко, Вујанић М. Цвијо, ВУ* 
кићовић П Ђорће, Забрдац Ђ Благоје, Заклан И 
Душан, Збилски С. Ивица, Зокић П. Јозо и ЗоретиК 
Г. Иван; 

потпооуччици: Десница П. Миле, Докан М. Пе-
тар, Допуђа Миле, Дробнић X. Хуго, Дукић Ч. п а д е , 
Дукић И. Владо, Ђитко В. Стјепан, Ђук^ћ Н, "ова, 
Ђукић М. Раде, Ђукић С. Сте^о Фиљак М. Чвач, 
Грубјешић Д Пајо. Гуњевић Д. Благоје, Г у т и ћ М, 
Милан, Игњатовић П . Симо, Јаук Ј. Матија, Јеремић 
Л. Светислав, Јол ић Ј. Марко, Јошиловић С. Слобо-
дан, Јурјевић Л. Анте, Јурковић Л. Иван, Крагна I М. 
Мијо, Кузмановић Л Петао, Л*пов Н. Њгкола, Мар-
гитић К. Стево. Марић Н. Мато, Маширевић №. 
Игњо, Матица Ш Стипо, Маврев М. Богомир, Медић? 
Н. Миле. Милиновић П. Танасије, М"тп«?ћ Ђ М Ч Л Р Ч , 
Панић Т. Миленко, Петровић Ђ. Ђуро, Пиља М. 
ЂУОО, Пипић Т. Винко, Пистгек Ф. Франко, При-
бић И. Стево, Радановић П, Јо^о, Радић Ј. 
Шпиро, Ракижевац В, Марица, Шопттарић С. 
Јосип, Штулић Р Бранко, Шуковић М. Милком 
Весели^вић Н. Марко, Видовић П. Раде. Вла* 
ховић М. Лука. Влаисављевић М. Милош, Бучков 
вић Ј. Мап,ко, Вукосављевић С. Душан, Заплаткћ Ј. 
Бо жил ар, Золић М. Ранко, Жегарац Н. Јово и Жи-
брат М. Иван; 

заставници: Боке-гћ А. Дане, Дмитрашиновић А. 
Пооко, Ећимовић В. Милица, Игњатовић С. Данијел, 
Инхоф Ј. Елизабета, Јелени Ј. Јулиус, Карас П. 
Петао, Кардаш Т. Саво, Кнежевић Ђ. Петао, Коса-
новић Д. Петар, Краљ С. Иван, Коанжелић М. Јосип, 
Ливојевић М. Јанко. Марковић М. Боро, Матијаше^ 
вић С. Паво, Катулић Ј. Мато, Миљевић М. Лазе;, 
Миљковић С. Дане, Мишетић Т. Павао, Мошић А. 
Анте, Половац М. Мирко, Поповић М. Миле, про-
шић Ј. Љубо, Радељевић Р. Петата, Радман Б. Анте, 
Радошевић М. Јово, Родић П. Блажо, Романић 
Миле, Рудовић Ђ. Никола, Рунић Петар, Шо ита-
рић Ј. Ладислав, ИЈток Ф. Фрањо, Трчмпељ ГС АнуЦИГ 
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ја, Витас К. Душан, Врбан Ф. Златко, Вујичић 
Милан, Вујичић М. Стеван, Вукмировић М. Бежо, 
Залежак И. Андрија и Живичњак Ј. Резика; 

Грубор Н. Никола, Иванишевић И. Иван, Јурје-
вић Р. Никола, Јурковић Н. Стјепан, Јурос Н. Мих », 
Каткић Р. Фрањо, Кнез М. Златко, Папић И. Бошко, 
Павишић М. Данијел, Пејковић Ђ. Симо, Перковић 
ДО, Јово, П е р у т Д. Звонимио, Пезељ Н. Хугу.тич, 
П-ионић Д. Јозе, Радаљ Н. Мирко, Радин М. Млоин, 
Рајић П. Иван, Раушевић Ј Раде, Реља И Винко, 
Роков К. Мијо, Рутконић Ј. Виктор, Сарделић Ф. 
Петар-Сајета, Сиришчевић В. Мирко, Скундрж^к Е. 
'Милан, Шарић Ј. Бориво ј Шевић П. Ђооће, Шч^оња 
М. Милан, Шпањзл Ј, Милош, Тодоровић Л. Божо, 
Томичић М. Јакоб, Владовић М. Јакоб, Војновић М. 
Никола, Врдељак А. Иво, Вучковић И. Мате, Вукман 
И. Марин и Живајић А Иван; 

ст- водници: Бокљач В, Миле, Ћук П. Ни-
кола, Даутовић Д. Јован, Доаѓаш К. Јово, Ђа-
ковић В, Миланко, Небо А, Сулејман, Филиповић1 

Б. Стјепан, Га јеки П. Милан, Галовић М. >А^лан, 
Глазер X. Стјепан, Гоабунџија П, Перо, Грковић 
Ј. Миоко, Халавања В. Мицо, Ивковић К. Никола, 
'Јакшић Т. Јово, Карловић Н. Лако, Кокић М. ^п^.оје, 
Љубоја Л. Лазар, Миловановић Л Војислав. Перун-
чић С. Анте, Петровић Ђ. Павао. Поповић Ђ. Симо, 
Прошић Чедо, Радојковић С. Стојан. °чбаоовић^И. 
^Малиши. Секулић Ј. Сока. Ш^баљ И. Никола, т?г*-

- мић С Милан, Шкорић Л. Симо, Урлић М. Неда, 
Векић В. Милан, Б и к а р о в с к и И. Алекса, Вр е сник« 
Слуњски Ј. Лаура, Зимак К. Павао и Зорић Ј. Петар? 

водници: Чоотан Ј. Вељко, Делић Ђ. Мане, Ле-
вић В. Божо, Ђукић П. Илија, Ђурић С. Славко, 

( Гаћеша А. Стојан, Галић Ј. Давид. Глушић Н. Јз<нт'0, 
' Грубић Ј. Љубица. Хачић К Миш, Хађамша И. 

Стево, Иванов М. Здравко, Кечз М, Бошко Кома-
дина М. Миле, Козар А. Светозар, Пањковић М. 
Младен, Павитовић С. Драго, Печан2ц Т Ђуро. П1е-
®ац С. Миле, Поповић Н. Милош, Пуалић С. Милу-
тин, Пушкар М. Драган, Стипић М. Јаков. Шкорић' 
М. Дане, Шупут М. Петао. Волф Ј. Јосип, Вукадином 
вић М. Буде, Здјелар Н Никола, Зец М, Мате и Зла" 
тарић Г. Јосип; 

мл. водници: Џелајлија Л. Стојан, ФрипановиК 
, Ш. Мартин, Галоња Драго, Гунапић И. Степан , 

Гвојић С, Томо, Клопец Барица, Малнар Ј. Божо, 
Павковић Ђ. Илија, Папић В. Иван, Пилиповић Д. 
Јово, Шевац Н. ЂУРО, Покупец Н. Јосип, Продано-
вић М. Љубица, Штранс М. Мирко и Живковић М. 
Игњо, 

десетару Есаповић П. Ђуро, Ивановић А. Иван, 
Пеић Б. Марица, Постић М/ Симо, Шкундрић Илија 
и Штеко-вић Ђ. Петар; 

борци: Цековић М. Јосип, Цигановић И. М^лан, 
Црнојевић В. Винко, Цветићанин Д. Дмитар, Цвет-
ковић С. Берислав, Цвијетић Б. Јоцо, Цвишић К. 
Стојан, Цулић Ђ. Петар, Бокић М. Илиј?. Ћчптић 
С. Душан, Ђиковић Ф. Фрањо, Добраш И. Петар, 
Добројевић М Ранко, Дооонтић П. Ђуро, Драганић 
Ј. Ђуро, Драгојловић Ђ. Милован. Дуновић Д. Ђуро, 
Дужевић М. Тончи, Ђуричић Л. Миле, Филипчић Н. 
Милан, Форетић П. Анте, Франк М. Божо, Ивица 
И. Лука, Јанковић Славко, Јаснић Ц. Божо, гекић 
С. Стојан, Јеоковић С. Саво, Ј о л о в и ћ М. Мирко, 
Јурјевић С. Аугустин, Кранчевић Љ . Јово, Ми ић 
Кузман. Мирковић С. Лазо, Моко<ци А. Драгутин, 
Падован-Ледетан К. Неђелко, Пањевић Б. Никола, 
Павличевић И. Лука. Петковић-Шањар? А. Раде, 
Петрић М. Мишко. Пинатр И. Перо, Протић М. 
Марин, Поша-Фракапула А. Влахо, Пухарић Ј. 
Адам, Радешанин Ј. Симо, Радић Ш. Дује, Радо-
вић Ђ. Душан и Ружић Н. Илија; 

борци: Седлар Н. Раде, Сикирица М. Никола, 
Скрабић А. Иван, Скоољ Ј. Фоаче, Смашћ М. Осман. 
Соцо П. Јурај, Станишић П. Никола, Сузић Л. Лазо, 
Шабат >1. Стево, Шашић С. Петар, Шејдоовд& & 

Лазо, Шимуновић Ђ. Јосип, Шишко Ф. Владо, Шко-
рић М. Милош, Шкварц Љ . Фрањо, Штулић М. Раде, 
Танјуга М. Лазо, Тишма П. Давид, Тодоровић С. 
Коста, Туочиновић А. Мухарем, Унковић П. Анте, 
Унковић П. Косто, Уолчћ М. Маријан, Нежић П 
Бисерка, Витановић П. Миљенко. Володер М. Ј чо. 
Врачар Ј. Марко, Врапчевић П. Симо, Вукин И 
Иван, Вукосав Ј. Боро, Зец М. Јуре, Зец С. Милош, 
Зелић И. Марко, Зелић С. Вељко, Зјачић И. Буде-« 
Циго, Жа кнић П. Иван, Жакнић Ф. Марко-КуТЈиЉ 
Жарнић М. Кармело и Жувела-Кочдче К. Мари«. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
поручник Мулина М. Павао; 
заставник Ч у б р о в и ћ Љ. Драгиша. 
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Секретар, Претседател, 
М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с, Ц< 

ПРЕЗИДИУМ«*? 
на Народната скупштина на Федератздод Ш т е д е а 

Република Југославија 

по предлог на Претседателот на В л а д а р ФНРЈ! 
р е ш и л 

за умешност во командуење, осведочена рабфгш 
»га остваруење братството и единството на нашите 
народи, покажана храброст и особе«« заслуги за на* 
род стечени во" текот на и ар одн зослобо ди те лилу* 
борба да се одликуат 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД: * 
пстпуковник Пречтрћ И. Владо. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД П РЕД: 
потпуковмици: Атлагић Б. Милан, Јужнић др Ма* 

ријан и Кроња Ј. до Томислав: 
мајори: Биљановски Т. Златко, Бујошевић М., 

Милан, Кундачина М. Дако, Мкжимаковски П. Ангелу 
Петковић С. Доргол-уб-Стол^е, Поповић Ј. Радомнр-
Душко, Вуковић П. Бранко и Звицер Н. Никола; 

капетани: Анастасовски Д. Александар, Аризано-
вић Т. Радосав, АРСОВСКИ А Иван, Атанасков^ Б. 
Бранислав, Баста С. Никола. Ћопић П Милан, Ћо-
ровић Ђ. Војислав. Јовић С. Симо. Јововић П. Јокаш, 
Калушевић Л. Љубинко, Ковијанић Т. Драгомир, ЈП« 
заревић Р. Радивоје, Мгедиговић Н. Војислав, Пејо-
ски Д. Санде, Пешић М. Максим, Поцков Љ . Боро? 
Романо М. Јаша, Спасић С. Милоје, Стефановски Ф. 
Никола и Вукашевић Б. Мило; 

поручници: Ћурчић Р. Љубиша, Лаловић М. Ви-
домир, Миличић Ј. Божо и Ненезић Б. Ђуро; 

Силић Т. Јосип и Лазаревски Н. Вандо. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО И РЕД: 
мајор Ђуричковић Д. Видоје; 
капетан Лопичић М, Лука. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА ИЈ РЕД: 
мајори: Беловић Н Милан, Борота Н. Јоко, Му-

сић С. Зуфер, Оклопџић Н. Гојко-Лаза, Пелевић М. 
Сретен, Петковић С. Драгољуб-Столе и Спировски 
С. Јаким; 

капетани: Брајовић Ј. Радисав, Булатовић М. 
Павле, Ђаловић П Душа«. Ђурашковић Р. Николу 
Џудовић Р. Радош, Гиновски Г Лу"ч^. Гп бић Ј. 
Анте, Игић Т. Предраг, Јевтовић М. Добривоје, Јок-
симовић Н. Несо. Јорданова*« П. Тома, Јовановић 
Д. Стево, Јововић М, Благоје,, Костевски К. 
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Кукић С. Радомир, Марковић И. Раде, Мартиновић' 
И. Велимир-Бајица, Михаиловић М Љубомир, Мила-
ковић В. Јован, Минић М. Ђорће, Мирић П. Милутин, 
Наумовски Н. Коце, Никчевић В. Радоје, Перовић С. 
Љубинко, Петровић М. Ананије, Рунић С. Милан, 
Станковић К Бранко, Старчевић П. Стево, Стефа-
новски Ф. Никола, Трајановски Л. Трајан и Жарић 
Б. Томо; 

поручници: Танчески Н. Петар, Јовановски Т. 
Милан, Касаловић С. Стојан, Кековић Б. С т о . Ко-
зодеровић С, Исидор, Тасић В. Милорад и Велими-
ровић М. Велимир: 

потпоручници. Филиповић Ђ. Милован и Лакић 
Б. Велизар; 

капетан Војичић М. Ћетко. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 
капетани: Богевски Ђ Лазар, Брајовић Ђ. Бог-

дан, Ћировић Р. Божо, Георгијевски А Михаило, 
Гулевски Ђ. Димитрије. Лозановски М. Никола, Мао 
тиновић М. Велимир, Михајловски Д. Ламб* Мијал-
ковић С. Милорад, Никаљевић Ђ. Мило, Петровић 
Д. Димитрије, Солдовић Ч. Миодраг, Станковић К. 
Бранко и Шаревски М. Тихомир; 

поручници: Бановић С. Раде. Богдановић С. Јо-
ван, Бурсаћ М. Милош, Чановић Ђ. Иво, Димитрије-
вкћ Д. Момчило, Димитровски Т. Ристо, Дообњако-
вић Ј. Лазар, Дурутовић Ј. Ристо, Фоановић Ђ, Во-
јислав, Гаговић С. Светозар, Гајтан М. Мито, Ивано-
вић М. Радован, Јауковић Ј. Батрић, Ковачевић Ч. 
'Милан, Лазаревић О. Добросав, Лончар Ђ. М-гне, Лу-
тер И. Мирослав, Маринковић С. Бранко, Мартино-
вић Б. Боанко, Мићановић Р. Милутин, Митоовић С. 
Илија, Младеновић Ј. Александар, Недић В. Јован, 
Никић Р. Машица-Марија. Палексић Ђ. Никола, Па-
вићевић П. Јован, Печек И. Мирон, Пекао И. Мирко, 
Петооски Ј. Јордан, Радојичић Ч, Живојин. Радовић 
Г. Петар, Ражњатовић С. Радован, Ристић С. Анђел, 
Ристић М. Милосав, Самашшјевски И. Мишо, Спа-
сески Л. Спасе, Станишић П. Ђорће, Вукотић П. Ло-
ван, Вуковић С. Андрија, Жижић Р. Василије и Жу-
гић Р, Војислав; 

потпоручнипи: Андрејевски Б. Андоеја-Анче, Бао-
вић Ј. Вељко, Бошковић Н. Ниша, Димић П. Ђуро, 
Драговић Р. Бранко, Дулетић Ј. Никола, Џепаровски 
ГЈ. Ђорђе, Грујић М. Олга, Гулин И. Јоцо, Јордачов-
еки П. Момир-Миоче, Калауз М. Петар, Кековић Б. 
Иван, Миличић М. Томаш, Обрадовић Р. Марко, 
Шћепановић Ђ. Крсто, Тошић А. Сава. Бојовић М. 
Светозар и Вучиновић П. Марко; 

заставници: Димитоовски Ђ. Панде, Гавоиловић 
Стево, Головић Б. Вукосава, Манојловић С. Мир-

ко, Миљевић Д. Милош, Митрић И. Милисав, Попо-
вић Ј. Лука, Родић М. Никола, Рончевић К. Нико, 
Секулић С. Веселин, Тушуп Н. Бранко и Вујовић Ф. 
'Видо; 

Алексић С. Шћепан, Апостоловски Ц. Љупчо, 
Бервар Ј. Марјан, Цветковић Д. Миливоје, Черкез 
И. Хасан, Ђаловић Петар, Ћуковић В. Милојка, Да-
ниловић Љ . Божидар, Димић Љ . Ђорђе, Ђунић Осто-
ја , Грубиша Ј. Дара, Хоџа Р. Мустафа, Хозић С. 
[Мујо, Јаковчевски К. Ристо, Јовановски Ј Перо, Јо-
вовић Н Владимир, Кнежевић Б. Лука, Коруновски 
!В. Тодор, Куљача Н. Ђуро. Макриев Васил, Ману-
ш е в В. Атанас, Машковић Н. Вељко, Миленковић Н. 
Душан, Миљковић Ч. Славко, Митревски Љ . Иван, 
(Мојсовски Ђ. Стојан, Наумовски Е. Благоје, Недић 
А. Тодор, Несторовски М. Ђоко, Паламаоевић др. 
Слободан, Страхил Л. др Страхил, Петровић Љ . Ми-
ладин, Поповски Р. Мирко, Поповски С. Вељо, Ри* 
фати М. Фарук, Серафимовски Т. Киро, Сибаковски 
ЛБ. Анђеле и Стојковски К. Милан; 

ст. водници: Кочић М. Милутин, Шкугор Н. Не-
имар и Тривановић П. Анка; 

водници: Лисица М. Петар, Паризановић М. Дра-
гиша и Шегрт Ј. Митар; 

мл. водник Перић Б. Сава; 
бооци: Ћулафић М. Сенка, Јовчев Коста, Козо-

мора С. Мирко, Оташевић М. Светозар, Савелић М, 
Станка и Шћепановић Б. Ново. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 

Асановски И Усеин. Јуловски С. Благоја, Илоски 
С. Трпе, Милески М. Ђорђе, Миловановић А. Жи-
војин, Несторовски Л. Петар, Рецеповски Е, Месут и 
Тодоровски С. Стојан; 

мл. водник Ђорђевић П. Борислав; 
десетар Стаменовић В. Бошко, 
борци: Брајиновић А. Томо, Бркановић Б. Илија, 

Цико Ђ, Звонимир, Ђорђевић Ј. Александар. Гаври-
ловић Р. Загорка, Гргуревић М. Крсто, Јончић П. 
Драгослав, Стаменовић Т. Владимир и Тушуп Н. 
Саво; 

заставник Јелић Г. Данило. 

Бр. 415 
9 август 1946 година 

Белград 

Секретар, Претседател, 
М Перуничич, е. р. др И. Рибар, е. р . 

ПРЕЗИДИУМ ОТ 
на Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 

но предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
за умешност во командуење, покажана храброст 

и особени заслуги За народ стечени во текот на на-
родноослободителната борба да се одликуат 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА Ј1 РЕД: 
мајор Каралић С, Бошко. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД И РЕД: 
потпуковник Петровић-Герски С. Драгослав; 
мајори: Башлин М. Станко, Росич П. Живан и 

Шуман И. Карло; 
капетани: Билић Ђ. Лаза, Дракулић И. Милорад, 

Крстановић* И. Илија и Зорић Т. Мићо; 
поручници: Латиновић Ђ. Илија и Панић М. 

Рајко. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА ПЈ РЕД: 
капетани: Кућан Д, Драгутин и Вуковић П. 

Алекса; 
поручник Вучковић М. Љубомир. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
мајори: Балетић Р. Василије и Каралић С. 

Бошко; 
капетани: Ђурић М. Стеван, Кучан Д. Драго, 

Мандраић М. Ђуро и Зорић Т. Мићо; 
поручници: Чешић М. Гојко, Ћургуз С. Милан, 

Дражић К. Бранко, Мађар С. Гајо, Мађер Т. Мијо* 
Макек Ј. Иван, Марковић М. Милинко, Михајл >вчћ 
Б. Стеван, Мушкиња Р. Ђуро, Парадиновић С. Дра-
го, Шевац Д. Јован, Радмановић П. Душан, Сики-
рица М. Милош, Шевић М. Гојко, Вишњић М. Симо, 
Витез И. Павао, Влачића Л. Владо, Вучковић М. Љу« 
бс-мир и Зрнић Ј. Илија; 

потпоручник : Ковачић П. Лука, Мејић Ј. Јосо, 
Погачар Ј. Франц, Поповић Ђ. Раде, Смиљић М. 
Рајко, Вукасовић А. Шиме и Зоричић С. Мирко* 
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заставници: Богдановић М. Миладин, Дивјак Ђ. 
Милош, Јелача Ђ. Ђуро. Карамарковић Л. Петар, 
Милошевић Д. Мила, Недимовић В. Бранко, 1>ић Д. 
Миладин, Поштић П Дмитар, Поткоњац М. Мирко, 
Шобот Ј. Миле. Узелац Р. Миле и Ву гу рић А. Јосо; 

ст. водници: Бешенски М. Фрањо, Цетим М. 
Асим, Добријевић А Емил, Кантар М. Софија, Коз-
лина М. Гојко, Луд ић П Ива-н, Модрић М. Милован, 
Рацо П. Јово. Рл тгм?новић М. Илија, Шерепец С. 
А н д р е а и Зорић В. Лука; 

водници: Бјеливук Н Милош, Девић М. Милош, 
Савковић Н. Јово, Шужбарић Ш. Милан и Вила Ј. 
Никола; 

мл, водници: Бркић М. Ђоко и Цветичанин А. 
Урош; 

Бутерин И. Иван, Дејановић Д. Петар и Јуришић 
А. Јосип; 

бор«ци: Калинић С. Милан, Николић Ј. Радивоје, 
Падежни Ј. Милош, Савковић А. Стјепан и Стикавац 
Л. Милорад. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
поручници: Пзокаљ Р. Стево. Ћулибрк М. Ду-

шан, Ћургуз С. Милан, Димић Т. Мчрко, Грегановић 
П. Јозо, Јока И. Јово, Карановић Ђ. Душан, Клипа 
Ђ. Милан, Крстановић И Или;а, Костић С. Драган, 
Лафтар Ј. Мијо, Маћзр С. Гајо, Миоковић М Ми-
линко, Митровић М Перо, Нешић Н Стојан, Пара-
диновић С. Драго. Павишић Ј. Митино, Павлица Л. 
Петао, Павловић М Иво, Павловић П. Васо, Шевац 
Д. Јован, Радовић П, Ђуро, Р е б е к и Ј. Стхепзд, 
Судар Ј. Ђурађ, Шевић Н. Гојко, Тијанић Ђ. Живко, 
Тишма Ј Дане. Топић Н. Иван, Васић С. Љубомир, 
Видојевић Г. Ђуро, Витез И Павао, Вучковић М. 
Љубомир, Вучковић П. Перо, Жганец Ф. Ива« и 
Жугић В. Вељко; 

потпоручник: Аџић Р. Милан, Б^ста Б. Раде, 
Дамјановић Н. Миро, Дамјановић Ј. Владо, Фурда 
Ђ. Виктор. Грбић В. Мд|0К0, Грубишић Ђ. Саво, 
Јерковић М. Иван, Јовановић Д. Степан, Лазаревић 
Р Марко, Лаиновић П. Славко, Мађар С. Гајо, 
Микулић Ф Маријан, Милетић Л. Владо, Орељ Д. 
Милан, Остојић С. Светозар, Пајевић Ј. Душ<ш, 
Павковић Г. Владо. Поповић Р. Ђуро, Радовић П. 
Ђуро, Рак А. Јоза, Угрица Т Милан, Вуличевић Ђ. 
Милат и Зелић П. Богдан; 

заставниче Башић М. Алил, Богојевић П. Бран-
ко, Бубле Л. Дује, Дадић М, Мустафа, Дошен П. 
Никица Ињац Ј. Марко, Јеловић М. Никола. Јер-
говић А. Марко, Кецман М. Стево, Масникоса С. 
Душан, Крањац Т. Иван, Крчмар С. Никола, Кучар 
М, Милан М^живчан В. Марко, Поткрајац М. Мирко 
и Вуковић Ш. Драго; 

Авдић X. Мето , Медић Р. Ђуро и Зековић М. 
Новак; 

ст. водници: Буваћ М. Милош. Фриц Ј. Мирко, 
Мезлзо Ф. Владо, Н о в к о в и ћ С. Јован, Обрадовић 
В Живко, Радаковић М. Раде и СтоЈанов-ић К. 
Лазагс; , 

водници: Цакић А. Богосав, Илић 3. Саво, Мај-
стороеић Ђ. Данс, Маравић М. Илија, Сенчанин Р. 
Ђуро и Вељковић М. Илија; 

д е с е т т и : Костадинов^ С. Александар и Мр-
Зкљак Ј. Мито; 

борци: Цвитано-вић Д. Томислав, Еминовић Е. 
Рамадан, Илић Р. -Живорад, Николић Ј. Рака, Пер-
шић А. Мартин, Пепић М. Милан и Радоић С. 
Момир 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник: Топовчић П. Радован; 
потпоручник Микулић М. Мицика; 
заставници: Човић Д. Душан, Ремерт Л. Ђуро и 

Рудаи Д. Стошн; 
ст. водници: Ђукић Ј, Србо, Киш Ј. Андрија, 

Половина Ђ. Јово и Витасовић И, Јова«; 

водници: Јазбец Ј. Вилим, Лончар М. Марко, 
Остојић С. Јагош и Жагар Ј. Фрањо; 

мл водници: Фабјанец Ш. Фрањо, Мандић А. 
Данило, Ме тус Ј. Бруно, Пушеља П. Гојко и Са-
пунџић Г. Јован; 

борци: Цигорски Ф. Јосип, Чучковић Ј. Стево, 
Ђурковић П. Гаврило, Јелесин П. Милош, Јовановић 
Ч Драгослав. Кузмић Ј. Стјепан, Мариш Т. Томо, 
Павловић Д .Петар, Петрић И Светислав. Познић А. 
Милан, Протић Д. Станимир, Симић Д. Ра томи?, 
Станишић И. Јован, Стефановић Т. Драгољуб, Ша-
рик Ђ. Ђуро [ТЈјачић Ђ. Љубомир, Владисављевић 
Ч. Богдан и Живановић С. Милан. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
заставници: Ђорђевић С. Петар и Обренић Д. 

Милога; 
Милошевић М. Петар, Стефановић Б. Радован, 

Керолт Ј Фрања, Тодоровић М. Тиосав, Петровић 
С. Славко, Капиџић X Мурат, Витасовић Н. Јосип, 
Николић Ђ. Милан. Вуковић М. Р^дић, ФилаковићН. 
Иван, Косић Н. Драгутин, Домаћиновић М. Лука, 
Ђурић Д Светислав, Милошевић С, Петао, Стано-
јевић М. Момир Пламенић М. Раденко, Бранковић' 
Љ. Миодраг и Јовановић А. Јеврем; 

мл. водници: Лазаревић М. Радисав и Максимо-
вић В. Божидар; 

десетар Ђорђевић Ђ. Љубиша; 
борци: Обрадовић М. Александар, Ђурђевић Т. 

Светозар. Стојановић М. Милутин, Сакал И. Иштван, 
Омаста Ђ Ђуро, Јовановић Ч. Милослав, Марковић' 
Н. Андрија. Ђорђевић В. Радосав, Стевовић М. Мио-
драг, Милојковић Ч РРдојко, Јовановић С. Драгиша,, 
Стекић И. Божидар, Радојчић Р. Драгутин, Обра-
довић М. Александар, Петровић С. Антун, Радовз-
новић С. Љубивоје, Милинковић М. Драгиша, г па-
овац П. Милорад и Т а б а к о в а С. Живорад 

Бр 413 
9 август 1946 го дин.-, 

Белград 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничич, е р др И. Рибар, е, р. 

ОА ЗЕМСШГШЖНИ ЛИСТОВИ 
НАРОДНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ХРВАТСКЕ 

„Народне новине'* службениот лист на Народната 
Република Хрватска, во бројот 139 од 26 ноември 
1946 година, објавуат: 

Правилник за примањата во натура на службе-
ниците на Министерството на социалната политика; 

Решење за начинот на набавуењето на рациотаи-
рани индустриски производи; 

Список на. предметите на индустриското про-
изводство и начинот на кој што ке се набавуат врз 
основа на потрошуачките карти за индустриски про-
изводи; 

Одлука за попишуење на индустриската стока; 
Решење за одвојуење Околискиот суд во Мет-

ковикј од надлежноста на Окружниот суд во Сплит 
и За спојуење на надлежноста на Окружниот суд во 
Дубровник. 

УРАДНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" 00 
бројот 74 од 23 ноември 1946 година објавуе: 

Закон за Президиумот на Уставотворната скуп-
штина на Народната Република Словенија. 



Страна 32 - Број 98 СЛУЖБЕН ЛИСТ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСКЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 51 од 27 ноември 1946 го-
дина, објавуе: 

Уредба за Советот на тремот; 
Уредба за Сточарскиот завод; 
Уредба за Пониското поледелско школо И > Вања 

Лука; 
Уредба за Земската пастувска станица Бут мир 

кај Сарајево; 
Уредба за Земската пастувска станица Буџак кај 

Бања Лука; 
Наредба за укинуење Правилникот за фондовите 

на ученичките уплати за школските збирки; 
Напатствие за прометот со стока на која што и 

се одредени единствени пролавачни цени. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народну Република Маке-

донија " во бројот 16 од 29 мај 1946 толика објавуе: 
Решење за дневниците на службениците за слу-

жбени патуења во границата на државата; 
Решење за одолееше на Дирекцијата за граде-

жен материал при Управата на државните куиопро-
дајни дирекции и претпријатието за Македонија 
„ДОКУП" да можат лр отворат свои складишта во 
Скопје, Велес, Шти»п, Прилеп, Битола и Куманово; 

Правилник за полагање испит на дактилограф-
скиот течај; 

Измени и дополнуења на Правилникот за држа-
вните трговски гимназии во Македонија за т а л -
ената 1945/46 година; 

Решење за спојувањето на текстилните фабрики 
„Кузман Јосифовски-Питу", „Тулбенд" и „Армаган"; 

Напатствие за извршуење собирниот буџет на 
расходите и приходите за 1946 година на Народната 
Република Македонија и за правилната примена, на 
одредбите на Финансискиот закон со истиот буџет; 

Напатствие за уведуење, одобруење и собирање 
допринос на народните одбори во Македонија за 
1946 година; 

Напатствие за застапуење на Министерството на 
финансиите на Народната Република Македонија и 
надлештвата, претпријатијата и ооганизациите под 
директна контрола на истото Министерство вред 
судовите и другите народни влгети; 

Одлука на Министерот на трговијата и снабду-
вањето за стажот на учениците од трговските гим-
назии. 

И С П Р А В К А 
Во Уредбата за организација и надлежност на 

Државниот завод за гоциално осигуруење, објавена 
во бр. 94 „Службениот лист ФНРЈ" од 22 ноември 
1946 година,, се поткрале следни грешки: 

1) во првиот ред одозгора на ставот 2 членот 3 
место зборовите „народна република" треба да стои 
„народните републики"; 

2) во првиот р е д одоздола точката.-^) членот 4 
место зборот „осигурувањето" треба да стои „осигу-
р -жиците"; 

3) во четвртиот ред одозгора на ставот 1 чле-
нот 14 мегју зборовите „средишта" и „филиалата" 
треба да се стави збор „на подрачјето";* 

Петок, 6. декември 1946 

4) во шестиот ред одоздола на ставот 1 членот 
15 место зборот „филиалата" треба да стои .»фили-
алите"; 

5) во третиот ред одоздола на ставот 3) членот 
17 место зборот „синдикалните" треба да стон „со-
јузните"; 

6) во третиот ред одозгора на ставот 1 членот 
18 место зборот „поможуат" треба да стои „по-
можуе"; 

7) во третиот ред одоздола на ставот 1 членот 
20 место зборот „доказ" треба да стои „основ"; 

8) во првиот ред одоздола на ставот 3 членот 20 
место зборот „лекарски" треба да стои „лекари"; 

9) во третиот и четвртиот ред одоздола на чле-
нот 21 место зборовите: „Комитетот за народно 
здравје" треба да стои: „Комитетот за заштита на 
таро дното здравје". 

Бр. 1906, — Од Комитетот за законодавство * 
изградба на народната власт на Владата ФНРЈ, 2 
декември 1946 година. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

677. Закон за национализација на приватните 
стопански претпријатија — 1245 

678. Уредба за исплата принадлежностите на 
работниците, намештениците и службе-
ниците кои што се повикани на отслужу-
ење редовниот воен срок 1247 

679. Уредба за служба на офицерите, генера-
лите, адмиралите и воените чиновници 
на Југословенската армија 1248 

680. Правилник за извршував Законот за др-
жавјанство на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија 1254 

681. Правилник за измена и до<полнуење Пра-
вилникот за накнада трошкоеите за слу-
жбени патуења и селидби на сојузните 
службеници, на службениците од соју. 
зните соооштителни и другите самостој-
ни установи и неговите измени и допол-
нуења — 1263 

682. Наредба за ревизија на рентите и пен-
зиите ка ј установи од социалното осигу-
руење —- — 1263 

683. Наредба за разврстуење работниците, 
•намештениците и службениците спрема 
тежината на работата во Ц!ел на одреду-
в а в нивните права од социално.то оси-
гурував — 1263 

684. Наредба за професионалните оболуења 
кои што ло прописите за социалното 
осигуруење се сметаат за несрекја во 
работата — — 1266 

685. Решење за укинуење и ликвидација на 
преостанатите државни фондови — — 1266 

686. Решење за завршетокот на оепатриаци-
јата на државјаните на Федеративна 
Народна Република Југославија од Турска 1267 

687. Решење за завршетокот на оепатриаци-
јата на државјаните на Федеративна 
Народна Република Југославија од Ру-
мунија — — 1257 

688. Решење за завршетокот >на репатриани-
јЅта на' државјаните *на "Федеративна На-
родна Република Југославија од Јужно- ^ 
Афричка Унија (Келтаун) — 126Ѕ- * 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија" — Белград, 
Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр, ЗД «•* 

Лечат на Југословенското штампарско претпријатие! Белград 


