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102. 
На основу чл, 74 ст. I тач. 5 Устава ФНРЈ, a у 

циљу правилне примене законских прописа, Прези-
дијум Наредне скупштине ФНРЈ даје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
ЗАКОНА O УСТАНОВЉЕН^ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ, 
И O ПЕНЗИОНИ САЊУ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

ЗА ПРИМЕНУ НА ПРИПОЈЕНИМ ПОДРУЧЈУ 

C обзиром ва правио стање које Је постојало на 
подручју пр;иitoјсччод територији Федеративна На-
родне Републике Југославије иа лопову Уговора o 
Миру са Италијом пре прикључења Југославија, као 
и е o6?.:rpoiM ка мтгиенкцу да је припојено подручје 
по калитуламѓи Италије постало окупирамо по-
дручје, проткан Закопа o устаиовљењу права mal 
пензију и ) пеншоиисању државних службеника Ж. 
19 новембра 1Р4в године имају се у погледу лица 
^припојена!« подручја, као и у погледу лина која ће 
се ino <праву опшие доселити на .подручје Федератив* 
не Народне Р е п л и к е Југославија, разумети и при-
менити ка следећи1 начин. 

I. Прописи чл. 2 тач- 4 и 5 прилењ ив аћ е се тако 
да се чињенвд* помету 'е У тим прописима узимају 
у обзир само уколико су постојале после 8 септем-
бра 1943 године. 

I l Прописи чл. 3 примениће се тако што ће се 
уместо дана 6 новембра 1945 године узети дан IG 
септембар 1947 године. 

III. Прописе чл. 4 ст, 2, та*ч. IO, 12 л 13 приме-
ниће се, и то: 

I) пропис тач- IO и 12 примениће се У оним слу* 
.чајевима где су - заносне верске — просветне аутоно-
мије и школе имале национално обележје и где је 
настава вршена на национално^ језику Хедног од 
'југословенска народа, е тим да се код лица која су 
тек по ослобођењу ступила у државну службу на 
припој еном лодручју ке тражи услов ^ п о с р е д н о с т ' 
-преласка У државну службу; 

2} пропис тач. 13 и Dei ме muhe се у свим ^ ч а ј е -
вима за пензију гле је тамзо време било признато 
као време које се рачуна' за пензију по специјалан^ 
југословенски« законима пре 6 априла 1941 године« 

Пропис чл. 4 ст. 3 приметиће се ua лица која су 
била' италијански државни службеници. На лица која 
су ступила у државну службу Федеративке Народне 
Републике Југославије примениће се "»saj пропис 
тако, што ће се као дан ступања у државну службу 
узимати 16 септембар 1947 године уместо I септем-
бар 1923 године, 

IV. Пензиски Јекови из чл.*8 одређују се е обзи. 
ром на степен (градо) односио звања која оу односна 

лица постигла У државној служби по ит албанским • 
прописима, a према следећој табели: 

s sr св 
« - и 
s сз § Степен (градо) односно зва-
g ње по општим прописима 
C g 0О 

o t c c 4 

I i и 2 — 

m 3 
i v 4 I 
v 5 2 

VI 6 3 
VL! 7 4 

VIH 8 5 
IX 9 6 
X IO преко 5 год. службе 7 преко 5 год-

службе 
XI IO до 5 (год* службе 7 до 5 год. 

службе 
х и l i 8 

хш службеници 12 е тен ека, 
вод »ицн I класе и њима 
од гов арајући чинови 9 

XIV службеници 13 степену 
водници И и НТ класе и 
њима ")ДГЗ'В np a ју ћи чико,зи IO 

XV намес« и слични службе-
нине са преко 20 година 
службе, као и наредници 
односно одговарајући ЧИ-
НОВИ II 

XVI комеси и слични службе-

XVI! 

x v m 

тици до 20 год, службе, 
уши јер« и сличим службе-
ници са преко 20 год- служ-
бе, као и поднаредшоди од-
т о р о њима одговарајући • 
чинови 12 
ушијери и слични службе-
ници до '20 год. службе, 
служитељи са преко 20 год. 
службо и каплари 13 
служитељи до 20 год, служ-
бе и редови 14 

Лица која су била пензиони сака пре ступања на 
снагу нег сли јамског Зл кона o државним службеници^ 
из 1923 голине a нису била разврстана у степен 
(градо) односно звање по новим прописима, увредиће 
се у пензии ке основе ло трећој колони табеле про-
писане у чл*. 8 Закона, 
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Уколико би то у појединим случајевима било 
немогуће као и у свим случајевима где декрети o 
пензијама не садрже ознаку степена (градо) К О Ј И ЈЕ 
уживалац пензије" постигао у државној служби по • 
италијанскиот прописима Министарство рада НР 
Хрватске односно НР Сл јв ени je издаваће ужи-
ваоцима пензија са ирми ој еног подручја као и ли-
цима која се по праву садије населе на подручје 
Федеративне Народне Републике Југославије, ради 
уврштавања у пензионе основе потврду o томе према 
•звању означеном у декрету, на основу предлога над-
лежног среског односно градског НО-а. 

V. Прописи чл- 13 ст. 2 примениће се и на поро-
дице оних лица која су из разлога поменутих у овом 
пропису отпуштена из државне службе у Италији пре 
њене капитулација. 

VI. Првотне и чл- 23 и 24 примениће се тако што 
ће се као меродавни дае за навршење прописаних 
година старости узети 16 септембар 1947 године 
уместо 6 новембар 1945 године. 

Vil. Пропие чл. 29 неће се примењивати на лица 
којима je пензија односно помоћ, потпора и слично 
одрађена на . основу специ јалних игалијанских про-
писа као народно признање« 

VILI. Препис чл- 39 CIT. 3 примениће се тако да ће 
се припадност уживалаца пешића појединим народ-
ним P ЕП уб лик ама ЗЈХ адели ти прама месту сталног 
становања иа дан 16 септембра .1947 године. Код 
лица која се по праву сашије доселе на подручје 
Федеративна Народне Републике Југославија после 
6 септембра 1947 године важиће припадност народној 
републици према месту у коме се стално настани. 

IX. Као дан од када припада црпио на пензију у 
смислу чл. 4 ј ст. I кажи за лица са пр ипо j еног по-
дручја I октобар 1947 године, а за лица која се по 
праву опције . доцније поселе на подручју Федера-
тие«е Народне Републике Југославије важи први 
дан следећег месеца по њиховом досељењу на по-
дручје Фед&ративне Народне Републике Југославије. 

X. Прописи чл- 46. 47 и 48 примениће се тако, 
што ће се уместо дана 6 априла 1941 године узети 
дан капитулација Италије 9 септембар 1943 године, 
а уместо 6 новембар 1945 године узети дан 16 сеп-
тембар 1947 године. 

XI- Пропис чл. 49 от. I неће се примењивати за 
лица са припојено-г подручја као ни за лица која се 
по праву о п а д е доцније населе на подручју Феде-
ративне Народне Републике Југославија, већ ће сва 
решења доносити органи предвиђени у чл. 40. 

ХИ- Пропис чл. 52 примењив&ће се на припо-
јеним подручју тек по истеку рока од године дана, 
рачунајући од 16 септембра 1947 године. 

XIII. Као дан ступања на снагу закона У смислу 
ч л > 49—52 важи 16 септембар 1947 године. 

С.бр. 296 
23 фебруара 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, е p. ДР Иван Рибар, с. р. 

103. 

На основу чл. 74, ст, I тач. 5 Устава ФНРЈ, а У 
циљу правилне примене закона, Президијум Народне 
скупштине ФНРЈ да је 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
ЧЛАНОВА 43 И 44 ЗАКОНА O ДРЖАВНИМ 

СЛУЖБЕ НИЦИМA * 

По члану 43 Закона o државним служоеницима 
службеник si држава могу прекинути, одређени служ* 
бен ички однос уз претходан отказ- Рок откада!!, 
може бити краћи од мјесец д а ш ни дужи од toećlf 
месеци, ^ одређује се по прописима сваке струке 
према врсти, звању и годинама службе. По члану, 
44 ст. I истог закона службеник коме је служба 
отказана има право m отпремнину, ако је У држав-
ној служби провео најмање три године- Отпремнина 
•износи до шест година службе једноструку, иза шест 
до десет година двоструку, а иза .десет година че-
твероструку месечну плату коју је службеник при-
мао у последњем месецу службе-

Према смислу напред наведених прописа, речи 
„•године службе" и „државна служба" треба схватиш 
тако да се за отказни рок kdo и за висину отпрем-
нине рачуна само оно време које је службеник про-
вео у ефективној држ запој служби неир ек,иде io до 
истека отказног рока, и то без обзира да ли је ово 
време проведено код ис тот државног надлештва, 
установе или предузећа или код равних, тако да ако 
је служба раније била прекинута услед отказа, време 
проведено пре тога отказа не рачуна се за отпрем-
нину. 

С. бр. 293 
23 фебруара 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине" 

Ф е д е р а л н е Народне Репубилкв Југославија 

Секретар, Претседник, 

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

104. 

Ila основу чл. 74, ст- I, тач- 5 Устана ФНРЈ, a у 
циљу правилне примање закона, Президијум Народне 
скупштине ФНРЈ даде 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 

СТ. I, ЧЛ. I ЗАКОНА O ОБАВЕЗНОЈ СЛУЖБИ 
МЕДИВДШСКОГ ОСОБЉА 

Као медицинско особље, у смислу ст. I, чл. I За-
кона o обавезној служби медицинскзг особља, сма-
трају .се : медицински лаборант, болничар, медицински 
хигијеничар, масер, дечја н е г о в а т е л к а , бабица, ме-
дицински техничар, медицинска сестра (помоћник), 
старија медицинска сестра (помоћник), зубни техни-
чар, зубар, лекар, лекар специјалиста, лекар при-
маријус, здравствени референт, здравствени саветник, 
виши здравствени саветник, ап отен ар е ки лаборант, 
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фармацевтски помоћник, фармацеут и фармацевтски 
саветник. 

с.бр. m 
23 фебруара 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине' 
Федеративне Народне Републике Југославије 

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

105. 
На основу ч«. 74 ст. I, тач. 5 Устава ФНРЈ, a у 

циљу правилне примене закана, Президијум Народне 
скупштине ФНРЈ даје 

ОБАВЕЗНО ТУМАЧЕЊЕ 
СТАВА 2 ЧЛАНА 16 ЗАКОНА O РАТНИМ ВОЈНИМ 

ИНВАЛИДИМА 

Став 2 члана IG Закана o ратним војним низали-
дема, допуњен чланом I За« ои a o изменама и допу-
нама Закона ратним војним инвалилима („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 106 47), треба схватити тако 
да родитељи, ЈСД И баба ужиззју половину инвалид-
и н е ако су запослени, смештени односно имају од-
ређене приходе, како то прописује чл. 12 тог закона. 
У погледу услова које родитељи, дед и баба морају 
попуњавати да би уопште имали право »a ипв a луд-
ницу, важе остали пронеси донесен« на основу За-
кона o ратним војним инвалидима (Уредба o иш<а-
лидским ирина длежноспима, са изменама и допунама 
прописаним Уредбо<м o из ме« ам з и допунама Уредбе 
o инвалидним принадлежностима, „Службени лист 
ФНРЈ", бр. 56/47). 

C. 5р 295 
23 фебруара 1948 године 

Президијум Народне скупштине 
Федератнвне Народне Републике Југославије 

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

106. 
На основу чл. 19 Основне уредбе o «ри.ннадлеж-

ности ма савезних државних службеника, у сагласно-
сти са Претседник k Владе ФНРЈ и Министром фи-
нансија ФНРЈ, приписујем 

П Р А В И Л И Н К 
O ДОДАЦИМА ПО ЕФЕКТУ РАДА ЗА СЛУЖБЕ-

НИКЕ УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ 

Члан I 

За службенике унутрашње пловидбе устав отља«-
вају се додаци по ефекту радари то: 

1) додатна« за премаше ње месечне норме реда У 
виртуелним бруто-тонским километрима; 

2) додата®: за премашена месечне гаор*ме • р«ада У 
нет o - т опек им километрима за т е р е т а н е , 'Трикове и 
др вањице; 

3) додатак з а иремашење месечне норме барено-
вања материјала и *§оро®а$Ра елев акором. 

— Додатак за премашена месечне норме рада 
у виртуелним Оруто-тонским километрима 

Члан 2 
За премашена месечне норме рада парних и мо-

торен, X тегљача и моторним теретњака у виртуелним 
бруто-тонским километрима припада посади за сва-
ких I ООО виртуелних бруто-тонских километара преко 
норме додатак за премашена норме рада и то 1,5 
пута основни новчани став. 

Основни новчани став за плакање 1000 вирту-
елних бруто-тонских километара добија се када се 
основна месечна плата сваког појединог службеника 
из посаде подели са месечном нормом рада у 1000 
виртуелних бруто-тонских километара-

Члан* 3 
Под виртуелним бруто-гоне ким километрима по-

дразумевају :е стварни Срут o-тонски километри оства-
рени на појединим секторима пловног пута редуци-
рани множењем са к о е ф и ц и е н т и појединог сектора 
Ва бруто-тоноке километре основног сектора пловног 
-пута Молдава—Гење (узводно). 

Члан 4 
Месечне вар-ма рада преставља одређени број 

вс ир ту е лг пх бр-уто-тоиских километара Koje треба 
плодни објекат да оствари за нормом утврђено вре-
ме чистог либијског кр е тат Гл a за месец лана-

Чла« 5 
Месечна норма рада се утврђује за сваки пловат 

објекат на основу његових вучјих и товарних ка-
рактеристике. и независна је од броја календарских 
даи a У месецу и годишњег доба.. Месечну норму рана 
утврђује Генерални директор унутрашње пловидбе. 

Члан 6 
Додатак з.а пр ем ani е ње месечне норма рада У 

вир ту ел,ним бруто-тонским километрима заводи се за 
службенике на пословима: морнара, редара, И крмар a, 
I крчмара, заповедника брода, помоћника заповедника 
брода, ложача (мазала), управитеља моторног чамца, 
управитеља строја и помоћнике управитеља строја. 

Члан 7 
3»а време моје пловни објекат У току месеца Аро* 

веле у планској »правци или је ван саобраћаја због 
отварања и затварања пловидбе, као и за време када 
врши грабуљање плићака, или даје помоћ другом 
објекту, или врши премештање багера (ел ев аф ор a) 
које утиче на испуњење норме, врши се коректура 
месечне норме сп as мерно броју пропуштен их дана. 

Проценти за премашена месечне норме рачунају 
им се-увек од основне месечне, a не од кориговане 
норме. 

II. — Додатак за премашен^ месечне норме Рада 
у нето-тонским километрима за теретане, тенкове и 

дрварице 

Члан 8 
С л у ж б е н а т а на пословима морнара и кр мара 

теретњака, танкова и дре ар и ца за премашена месечне 
норме У кето-тонским километрима припада на сва-
ких 1000 нето-тонских километара преко норме до* 
датак за премашена норме рада и то 1,5 пута основна 
мов чани став-

Основни новчани став се добија када се основна 
месечна плата сваког појединог службеника подели 
са месечном корпом рада у 1000 нето-тонских mtio* 
метара. ' ' 
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Нерад г рада представља одр еђеин број нето-тон-
оких километара, које пловни објекат треба да 
оствари за нормом утврђено време чистог линијског 
кретања за месец дана-

III. — Додатак за премашена месечне норме баге-
рован>а материјала и истовара елеватором 

Члан 9 

За прем а т е љ е месечне норме бајеров ања мате-
ријала ni И1Сто.вара елевлФором припада нормирано j 
пос а ш бат ере ког каравана или елев1аггор.а аа сваки 
кубен метар преко норме додатак и то 1,5 пута 
основен новчани став. 

Основни новчани став за једа« кубни метар изба-
геров SKOT или ИСТОВАРЕНИОТ материјала добија се де-
љењем основне месечне -плате појединог службеника 
са месечном нормом багера или елеватора. 

Члан IO 

Додатак за преметање месечне норме б sir еро« 
ваног материјама и истовара ел ев атором заводи се за 
службенике иа пословима.; морнара, редара, Il крчма-
ра, I крмара, руковаоц a багера (елеватора), помоћ-
ника руковао-ца багера (елевастора), заповедни.ка бро-
да и помоћника заповедника брода, ложата (мавара), 
управитеља строја, помоћнике управитеља строја и 
техничара каравана. 

Члан l i 

Норма рада представља број кубних метара нзба-
repoB-aiHor или иотов ар еног материјала у месецу. При-
ликом одређивања норме узима се у >бзир врста 
6airepa ил« е к в а т о р а и постројења tla њима, врста 
материјала који се багерује, као и сви остали услови 
рада ша теренцу-

Члан 12 

За случај да на багеру или е к в а т о р у раде'" две 
или три смене, подела овог додатка на поједине 
смене врши се сразмерно броју кубних метара изба-
героваеог, a код е л е к т о р а летов ар еног, материјала 
сваке смене-

IV. — Прелазне и завршне одредбе 

Члан 13 

Начин одређивања норми и упутства за обрачун 
ших додатака прописује Генерални директор уну-
трашње пловидбе ло одобрењу Министра! саобра-
ћаја ФНРЈ-

Члан 14 

Додади везани са премашењем норме могу се 
заводити у оним ортанизациољим јединицама У који-
ма норме буду утврђене. 

.Члан 15 

Додаци по овом правилнику исплаћиваће се од 
I јагуара 1948 године изгубев додатка за премашена 
месечне норме багаров ања материј|аота и истовара 
елеватором, који ће ов н е ш аћ ив ати од I октобра 
1947 године. 

Члан 16 

Ова] правилник ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративна Народне Ре-;, 
публике Југославија", 

М.С.бр. 2094/48 
19 фебруара 1948 годиш* 

Београд 
Министар саобраћаја. 

Тодор Вујасиновић, с- р-
Сагласни: 

Претседник Владо ФНРЈ 
u Министар народне одбране, 

Маршал Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
Митинга p финалеи ја, 

Сретен Жујовић, с. р. 

107. 
На основу члана 30 Основне уредбе o принад-* 

лежностима савезних државних службеника, у спо-
разуму са Министром финансија ФНРЈ и Претсед-
ником Комитета за. законодавство и изградњу на-
родне власти Владе ФНРЈ, a по одобрењу Претсед-
н и к Владе ФНРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
0 ПРЕМИСЛИЛ! ДОДАЦИМА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ 

ЦИВИЛНОГ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА 

Члан I 
За службенике цивилног ваздушног саобраћаја 

уетановљавају се премиски додаци, и то: 
1) премиски додатак за прелетени километар или 

премиски додатак по часу летења; 
2) премиски додатак на исправно прелетене ки-

лометре; 
3) додатак з а ноћни рад и ноћно летење; 
4) додатак за живот ван места базног аеро-

дрома; 
5) додатак за исхрану; 
6) премиски додатак за пробне летове; и 
7) премиски додатак за испуњење норме летења 

авиона. 

I. — Премиски додатак за прелетенн километар или 
премиски додатак по часу летења 

Члан 2 
! Премиски додатак за прелетели километар за-
води се за службенике цивилног ваздушног саобра-
ћаја на дужности: шефа пилота, I пилота, Il пилота, 
одговорног вође ваздухо.плова за поштански или ро-
бни саобраћај, шефа навигатора, шефа ралиотеле-
гр.2(фиста, навигатора, радиотелеграфиста-летача, ме« 
хаиичара-летача и стеварда, када лете у. редовном 
или нередовном: ваздушном саобраћају. 

* Члан 3 
Премиски додатак за гарелетени километар 

износи: 
1) службенику који врши дужност 

шефа пилота — 50 пара/км 
2) службенику који врши дужност 

1 пилота или дужност одговорног вође 
, ваздухоплова за поштански или робни 

саобраћај — —. 40 пара/км 



Среда, 25 фебруар 1948 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број; 16 — Страна 189 

,.|3) службенику ко ји врши дужност 
Il пилота — "30 пара/км 

4) службенику који врши дужност 
шефа навигатора или шефа радиоте-
леграфиста — — — 40 пара./км 

5) службенику који врши дужност 
навигатора или радиотелеграфисте-
јлетача или механичара-летача 30 и а р а к м 

„ 6) службенику који врши дужност 
стеварда — 25 пар а,/км 

Члан 4 
Премиски додатак по часу летења заводи се за 

службенике цивилног ваздушног саобраћаја на ду-
жностима пилота или осталих чланова посаде, a на 
•авионима: чија максимална тежина не прелази 2 тоне, 

- чија је максимална тежина од 2 до 5 тона и чи.',а је 
максимална тежина преко 5 тона, када лете ван ре-
довног или нередовног ваздушчог саобраћаја — као 
и повећани премиски додатак за пилоте, ако лете 
као наставници пилотаже, дању или ноћу. 

Члан 5 
A. — Премиски додатак по часу летења износи: 
1) службенику који врши дужност 

пилота, одговорног вође ваздухоплова 
за летење на авиону чија максимална 
тежина не прелази 2 тоне у полетању 45 динара;/час 

2) службенику који врши -дужност 
пилота, одговорног вође вазаухоплова, 
за летење на а®ипнУ чија је максимална 
тежина од 2 до. 5 тона у полетању — 65 динар a,/час 

Ако на оваквом авиону лете и дру-
ги службеници, као здређени чланови 
посаде тога авиона, припада им по — 30 динар a h a е 

3) службенику који врши дужност 
пилота, одговорног воће ваздухоплова, 
за летење на авиону, чија максимална 
тежина оа 5 до IO тона v полетању — 75 дкнара/час 

Ако на оваквом авиону чете и дру-
ги службеници као одређени чланови 
посаде тога авиона, припада им по — 40 дин ар a/час 

4) службенику коч!и врши дужност 
пилота, одговорног вође ваздухоплова, 
sa летење на авиону чија је максимал-
на тежина преко IO тона у полетању 85 динара/час 

Ако на оваквом авиону лете и 
други службеници као одређени чла-
нови посаде т^.та геиона припада им по 40 динар а/час 

Б. — Поређани премиски додата« по часу ле-
тења за пилоте који лете као наставници пилотаже 
износи као у тач. A. — под I). 2), 3) и 4) овога члана, 
и то: 

за летење дзњ*Г увећан за 20динара/час 
за летење ноћу увећан за ЗОдикара/час 

Члан 6 
Километража се рачуна прсмп броју пр е летећих 

километара нд службеном итинереру. 
Главни управник цивилног ваздушног саобра-

ћа ј a одређује посебним одлуком удаљеност у ки-
лометрима за сваку линију. 

Премиски дотатак по часовима летења и увећани 
премиски додатак по часу летења рачуна се према 
броју часова летења Kofe је пилот (a са њим и чла-
нови посаде) или наставник пилотаже ефективно 
провео у ваздуху *д полетања до. слетања. 

Члан 7 
Премиски додатак за прелетени километар од-

носно по часу летења, пе припада наведеним слу-
жбеницима цивилног ваздушног саобраћаја набро-
јаним у члановима 2 и 4 овог правилника, у случају 

неизвршења задатка услед ^ о п р а в д а н и х разлога. 
Ако за неизвршење постоје оправдани разлози, при-
пада им 50% односног додатка За сваки случај 
неизвршења, задатка, доноси посебно решење o ис-
плати додатка директор предузећа. 

II. — Премиски додатак на исправно прелетене 
километре 

Члан 8 
Премиски додатак на исправно прелетени кило-

метар заводи се за службенике цивилног ваздушног 
саобраћаја на дужностима: шефа пилота, шефа 
навигатора, шефа радиотелеграфиста. I пилота, на-
вигатора. радчогелеграфисте-летача и механичара, 
летача, за исправио прелетене километре у преду-
зећу за ваздушни саобраћај или установи цивилног 

' ваздухоиловства код којих је наведе«и члан посаде 
авиона на служби, a у редовном или нередовном 
ваздушном саобраћају, као и ван редовног или не-
редовног ваздушног саобраћаја, 

Члан 9 
Премиски додатак на исправно прелетене кило-

метре припада за сваких прелетених 25.000 км и има 
периодична повећања, те износи: 

1) службенику који врши дужност шефа пилота, 
шефа навигатора, шефа радиотелеграфиста и 

• I пилота у времену: 
а) до 100.ООО им 750.— динара 
б) после прелетели* 100.000 до 

250.000 км — 1.500.— „ 
в) после прелетели« 250.000 до 

500.000 км — 2.250.— 
г) после прелетених 500.000 до 

750.000.— км — 3.000.— 
д) после прелетених 750.000 до 

1,000.000 км 3,750 — 
ђ) .шоле лрелетених 1,000.000 км 

и на даље — — 4.500.— „ 
2) службенику који врши дужност навигатора, 

радпотелеграфисте-летача и механичара-летача У 
времену: • * 

а) до «100.000 км — 500,— динара 
б) после прелетели* 100.000 до 

250.000 км — I .-000.— 
в) после прелетених 250 000 до 

500.000 кдс 1.500,— 
г) после о п л е т е н и х 500 000 до 

750.000 км 2.000.— „ 
д) п о с е прелетених 750.000 до 

1,000.000 гсм 2 500.— 
ђ) после прелетених 1,000.000 км 

и из даље — 3 000.— „ 

Члан IO ' 
Висина премиског додатка на »оправио преле-

т е о километре по чл. 9 тач. i и 2 има се рачунати* 
за сваког члана посаде почев од дана ступања на 
снагу овог правилника.. 

Члан l i 
Премиски додатак на исправно nip ел стене кило-

метре не исплаћује се ако се односни члан посаде 
авиона за време док прелеће одређених 25 000 км 
огреши o ма коју одредбу заздушног саобраћаја или 
доведе до удес? авиона својом кривицом. 

За сваки овакав случај, доноси посебно решење 
директор предузећа за ваздушни саобраћај односно 
установе цивилног ваздухопловства. 
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III. — Додатак за ноћни рад и ноћно летење 

Члан 12 
Додатак за ноћни рал заводи се за службенике 

цивилног ваздушног саобраћаја, изузев летачког 
особља (лица наведена у члану 2 овог правилника), 
a који стално раде ноћу по распореду прописаном 
од стране надлежног старешине. 

. Члан 13 
Додатак ноћни рад износи за сваку ноћ једа« 

(1)% основне месечне плате 
Као ноћни рад подразумева се свака служба која 

се завршава после 23.00 часа или почиње пре 04.00 
часа. 

Члан 14 
Додатак за ноћно летење заводи се за службе-

нике цивилног ваздушног саобраћаја на летачких 
дужностима" наведеним у члану 2 овог припадника« 

Члан 15 
Додатак за ноћно лечење износи за св&:<а пре-

летели километар или извршени час летења трилесет 
(30)% основног премиски додатка за прелетани 
километар или гар елисног додатка пс часу летења, 
предвиђеног У члановима 3 и 5 — A. овог правила 
ника 

Као ноћно летење подразумева се свако летење 
које се врши у времену: 1/2 часа по заласку сунца 
до 1/2 часа псе изласка сунца, према годишњим a 
месним приликама 

Главни управник цивилног ваздушног саобра-
ћаја ио потреби, према званичним подацима државне 
мете еколошке службе утврђује, за одређени вре-
менски период и аеродроме, часове изласку и за-
ласку суша. ^ 

IV. 4 - Додатак за живог ван места базног 
' ; аеродрома 

Члан 16 

л Додатак за живот ван места базног аеродрома 
заводи се за службенике цивилног ваздушног сао-
браћаја на дужностима чланова посаде авион* . У 
редовном или нередовном ваздушном саобраћају, 
као и ван редовног или нередовног ваздушног сао-
браћаја, када се баве ван места свога базног аеро-
дрома, у земљи или иностранству. 

Члан 17 

Додатак за, живот ван места- базног аеродрома 
износи: 

A. — у земљи, у динарима ФНРЈ e 
1) Ако је укључено ноћивање, a није ооезое-

ђено бесплатно преноћиште: а) до 12 часова, једна половина дневнице, 
б) преко 12 часова дела дневница односног 

службеника. t 
2) Ако није укључено ноћивање, или je укљу-

чено ноћивање, али је обезбеђено бесплатно пре-
ноћиште: а) до 12 часова нема права на дневницу, 

б) преко 12 часова пола дневнице односног 

с л у ж о ^ и т б а в љ е њ е в а н > л е с т а б а з и о г аеродрома 
дуже од 24 часа, тада за стицање права. на дневницу 
за то време важе услови тачк A/l. 

Б. — У иностранству, у валути земље у Kojoj се 
баве: 

1) Ако је укључено ноћивање: 
a) до 12 часова односно 24 часа, цела дневница 

односног службеника за ту земљу. 
2) Ако није укључено ноћивање: 

а) до 12 часова, једна половина дневнице и 
б) преко 12 часова цела дневница односног 

службеника за ту земљу. 
Када је бављење ван места оазнрг^зешЈДЈЗОма. 

у иностранству дуже од 24 часа, т а л е в а * 
права на дневницу за то време важе-

V. — Додатак за исхрану 

Члан 18 
Додата* за исхрану заводи се за службеник^ 

цивилног ваздушног саобо-аћзја на дужностима ле-
тача у редовном или нередовном ваздушном саобра-
ћају као и ван редовног или нередовног ваздушног 
саобраћа,a 

Члан 19 
Додатак за исхрану се састоји од 2 оброка хране 

дневно, no правилу у иступи, и не моле прећи износ 
од 1.500.— динара месечно. 

Предузеће 3i ваздушни саобраћај иди установа 
цивилног ваздухопловстаа има се постарати да oko-

издавање оброка у натури. * * . 

Члан 20 
Састав, калориску вредност, начни издавања и 

остале детаље за исхрану службеника-летача .про-
писаће главни управник цивилног ваздушног сао-
браћаја . 

VF. — Премиски додатак за пробне .ле! Об.. 

Члан 21 
Премиски додатак з-з пробне летове зазодиГсе 

за службенике цивилног ваздушног' с а о б р а ћ а ј н а 
дужностима пилота и оставих члѕнсв-а* посаде авиона,' 
који се први луг испитује у ваздуху: као. сер неки 
т.ип, после генералне ревизије и после измене .мото-
ра или сваке"друге оправке ко ја ' захтева испитивање* 
j ваздуху. " " J " 

Члан 22 
Премиски додатак за пробне летове износи:' 
1) За испитивање сериског типа у ваздуху: 

а) пилоту, одговорном вођи 
ваздухоплова — 1.000.— динара: 

б) осталим члановима лосаде 
по — 750.— . 

2) За испитивање после генералне ревизија j r 
ваздуху: 

а) пилоту, одговорном вођи 
воздухоплова — — 500.— динара 

б) осталим члановима посаде 
по — — 400.— „ 

3) За испитивање после измене мотора у ваздуху 
и сваке друге оправке која захтева испитивање у 
ваздуху: 

а) пилоту, одговорном - вођи 
ваздучонлова — — -200.— динара 

б) осталим члановима посаде 
по —. — — ISO. 

Пилота, одговорног вођу ваздухоплова и број 
чланова посрде за испитивање авиона у ваздуху 
одредиће код сваког .посебног случаја директор пре-
дузећа за ваздушни саобраћај односно установе 



СЛУЖБЕНИ лист 
Х Ј ^ *ѕдЕ»ДО18НЕ НАРОДОВ »КП УБЛ и KI ЈУГОСПДКИЈ» 

ОГЛАСНИ ДЕО 
ј ш ш к ц и ј е 

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ ЗА 1948 ГОДИНУ 
„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" 

Дирекција „Службеног листа ФНРЈ" одредила је 
ове цене прегплате на „Службени лист ФНРЈ" у 
1948 години: 

За целу годину претплата Је 400.— динара ако 
се положи одједном ц најдаље до 31 марта 1948 го-
дине, а после тога рока 430— динара. 

Претплата само зј« једно полугође је 225.— ди-
нара. 

Годишња пјретплата за иностранство је 700.— 
динара. 

Ако 'претплата није положена до 31 марта, без 
обзира. Да ли се претплатник дивио или не, после 
31 марта претплата за све износи 450.— Динара за 
целу 1948 годину 

„СЛУЖБЕНА САОПШТЕН*A САВЕЗНОГ УРЕДА 
ЗЛ ЦЕНЕ* 

Претплата за „Службена саопштења Савезног 
уреда за цене" — посебно издаше „Службеног лимета 
ФНРЈ" за целу 194$ годину наноси 200.— динара, 
ако се претплата положи одједном и најдаље до 31 
марта 1948 године a после тога рока 220.— динара. 

Претплата за једно полугође је НО.— динара. 
Ако претплата није положена до 31 марта, без 

обзира да ли се претплатник јавио или не, после 
31 марта претплата за све износи 220.— динара за 
целу 1948 годину. 

Б И Л Т Е Н 

КОМИТЕТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ 
НАРОДНЕ ВЛАСТИ ВЛАДЕ ФНРЈ 

Комитет за законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ наставиће у 1948 години са 
издавањем свога БИЛТЕНА. Претплата износи за 
целу 1948 годину 120.— динара. 

БИЛТЕН ће и Даље доносити упутства и правна 
мишљења како Комитета за законодавство и изград-
њу народне власти Владе ФНРЈ тако и савезних 
министарстава у којима се расправља проблематика 
изградње и развоја нашег државног и правног 
система; законодавне и правне акте страних држава 
као и преглед њиховог права и законодавства; 
најинтересантнија обавезна тумачења Президијума 
Народне скупштине ФНРЈ са образложењима и мо-
тивима за њихово доношење и други материал који 

ће бити од интереса и корис i и како свим државним 
органима који се непосредно баве изградњом нашег 
правног поретка тако и ширим круговима правника« 

Претплата се полаже преко „Службеног листа 
ФНРЈ" на текући рачун бр. 1—470880 са назначењем 
тачне адреса (име и грозиме, н.̂ т̂тв установе или 
предузећа, места и улице, a за сва мања места и 
гшглодц.п поита). 

Претплату треба послати одмах и изричито на 
чеку или1 упутници нагласити да јс за БИЛТЕН. 

С Л У Ж Б Е Н Е О Б Ј А В Е 
РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА Olliil ГЕДРЖАВПОГ ЗНД ЧАЈА ,/ШСа 'ОЗ-
'»0813d0W0II — HUHEAiroU OMhVSVffEII и о н 

СКРАЋЕН НАЗИВ ФИРМЕ „ПОМОРСТВО" 

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

На основу решења Министарства финансија 
ФАРЈ IV бр. 3756 од 30 јануара 1948 почине уписано 
је у Регистар државних привредних предузећа оп-
штедржавног зн^ча^ под ревним бројем 331, св. Il, 
државно привредно предузеће општедржаБног зна-
чаја под фирмом: 

„ТИСКОВНО И ИЗДАВАЧКО ПОДУЗЕЋЕ — ПО-
МОРСТВО" СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ 

I „ПОМОРСТВО" 

са седиштем у Сплиту. 
Предузеће je основано решењем Владе ФНРЈ 

IV бр. 7523/2 од 2 јануара 1948 голине. 
Предмет пословања предузећа ;е: издавање ча« 

сописа и књига из области поморства и штампање 
Образаца и формулара потребних установама и пре-
дузећима ресора Минис!арства поморства.. 

Фирму потписује Оскар Магазиновић, директор 
предузећа v границама овлашћења. 

IV бр. 3756. —Из Министарства финансија ФНРЈ, 
30 јануара 194S године. K 85 i-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ПОДУЗЕЋЕ 
ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ — СПЛИТ, A 
КОЈЕ ЈЕ НАСТАЛО СПАЈАЊЕМ ПРЕДУЗЕЋА: 
ПОДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ И 
ЈАВНА СКЛАДИШТА — ШИБЕНИК, ПОДУЗЕЋА 
ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ И ЈАВНА СКЛА-
ДИШТА - ДУБРОВНИК И ПОДУЗЕЋА ЗА МЕЂУ-
НАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ И Ј\ВНА СКЛАДИШТА — 

СПЛИТ 

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

; На основу решења Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр. 5292 од 9 фебруара 1948 године упи-
сано је у Регистар државних привредних предузећа* 
општедржавног значаја под редним бројем 342, св. 
Il, државно привредно п!р.едузеће општедржавног 
значака под фирмом: 

ПОДУЗЕЋЕ' .ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ — 
' ' СПЛИТ 

СКРАЋЕНА НАЗИВ ФИРМЕ „ТРАНС ЈУГ — СПЛИТ" 

са седиштем у Сплиту. 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 

IV бр. 6580/2 од 25 децембра 1947 године. 
Предмет пословања предузећа је: обављање 

свих послова међународне шпедиције, као и осталих 
послова., који су у вези са пословањем међународие 
шпедиције. 

Предузеће има испоставе у Дубровнику, Шибе-
нику и Плочама. 

Фирму потписује: Пипци Хрвоје, директор пре* 
дузећа, „у; случају његове спреченост и Чавлина 
Аћим, .помоћник директора у границама овлашћења. 
? - IV бр.: 5292. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, фебруара 1948 године. K 94 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА РУДНИК 

АЗБЕСТА „СТРАГАРИ" 

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

На основу решења Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр. 5114 од 7 фебруара 1948 године упи-
сано је у Регистар државних привредних предузећа 
оиштедржавног значаја под редним бројем 340, 
св. Il, државно (привредно предузеће општедржавног 
значаја под фирмом: 

РУДНИК АЗБЕСТА „СТРАГАРА 

са Седиштем у Стражарима, Среза орашачког. 
. Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 

IV бр. 6887/2 од 20 децембра 1947 године. 
' Предмет пословања предузећа Је: вађење азбе-

стов рудаче и сепарације азбеетних влакана' и аз -
бестнсмг брашна; организовање и вођење других 
послова који су са радом предузећа у непосредној 
вези/ ' 

Фирму потписује Милан Гајић", директор преду-
зећа, a у случају његове о п р е з н о с т и инжињер Ни-
кола Врховац, заменик директора у границама 
овлашћења. 

IV бр. 5114. ~ Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 7 фебруара 1948 године. K 93 M 

ИЗМЕНА РЕШЕЊА ВЛАДЕ ФНРЈ IV БР. 103 ОД 
8 АПРИЛА 1947 ГОДИНЕ O ОСНИВАЊУ ПРЕДУ-
ЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ И ЈАВНА СКЛА. 

ДИШТА, СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ 

rC .Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног, закона o државним привредним предузе-

ћима и чл. 18 Правилника o р е п у т а ц и ј и државни* 
привредних предузећа^ објављује : 

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 6580/7 о д 25 де-
цембра 1947 године мења се решење Владе Ф Н Р Ј 
IV бр. 103 од 8 априла 1947 године o оснивању пре-
дузећа ошптедржаввог значаја предузећа за међу-, 

народну 'шпедицију и јавна- складишта, са седиштем 
V Београду и гласи: 
ч. Предузеће ће пословати под фирмом: Предузеће 
за међународну шпедицију — Београд* 

\ Предмет (пословања п р е д у з е ћ а ^ обављање свих 
послова међународне шпедиције kab^iH'осталих по-, 
слова који су у вези са ов и м** п o сло в&њег^ 

IV бр. 5068. — Из Мшистар^ва^; -фи§ансија 
ФНРЈ, 7 фебруара 1948 године. • ~ ' d& 9&U-i; 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ П т и г с д п ш u r e * 
ДУЗЕЋА ОПШТЕ ДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ПОДУЗЕ-, 
ЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ _ ЗАГРЕБ, 
A КОЈЕ ЈЕ НАСТАЛО СПАЈАЊЕМ ПОДУЗЕЋА. ЗА 
МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ И ЈАВНА С К Л А Д А 
ШТА — СЛАВОНСКИ 'i И ПОДУЗЕЋА ЗА МЕ* 

ЂУ H АР O ДНУ ШПЕДИЦИЈУ ti ЈАВНА * 
СКЛАДИШТА — ЗАГРЕБ 

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

На основу решења Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр. 5291 од 9 фебруара 1948 године упи-
сано је у Регистар државних 'привредних предузећа' 
гшштедржавног значаја под редним бројем 341, св. И 
државно привредно предузеће општедржавног зна-
чаја под фирмом: 

ПОДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ — 
ЗАГРЕБ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ: „ТРАНСЈУН 

— ЗАГРЕБ'1 

са седиштем у Загребу. . . 
Предузеће је основано р е ш е њ е м « . В ^ д е ^ Ф В Ш 

IV бр. 6580/3 од 26 децембра 1947; 
Предмет пословања предузећа ^"е: рбављање- свих 

послова м е ђ у н а р о д а шпедиције ц .послова равних 
и слободних царинских складишта. Rao m осталих, 
послова моји су е тим у вези. 

Предузеће има испоставе у Оои/еку^ lf(o|ppi{di^ 
Вуковару, Сиску и Славонском Броду. ^•'{v.f* 'ј^Г; 

Фирму потписује Проспер Ковачеви^ директор; 
предузећа a у случају његове спреченост^ Владимир 
Шерцл, заменик директора у границама овлашћења. 

IV бр. 5291. —' Из Министарства. фЈШанеија 
ФНРЈ, 9 фебруара 1948 године. ' " ' K 97-, Kil 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ П Р Е -
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ПРЕДУЗЕ* 
ЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ — САРА« 
JEBO СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ „ТРАНСЈУГ - i 

САРАЈЕВО" 

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

На основу решења Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр. 5293 од 9 фебруара 1948 године упи- . 
сано је у Регистар државних привредних предузећа 
ршитедржавног значаја тод-;редним бројем 843,,св. tt 
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државно привредно предузеће општедржавног зна. 
Hala под фирмом: 

ПРЕДУЗЕЋЕ З А МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ — 
САРАЈЕВО СКРАЋЕНИ НАЗИВ ФИРМЕ 

„ТРАНСЈУГ — САРАЈЕВО" 

•са седиштем у Сарајеву. 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 

IV бр. 6580/1 од 25 децембра 1947 године. 
Предмет пословања предузећа је : обављање свих 

послова м е ђ у н а р о д е шпедиције као и осталих по-
слова који су у вези са пословањем међународне 
шпедиције. 

Предузеће има испоставу у Босанском Броду. 
Фирму потписује Андрејевић Ото, директор пре-

дузећа, a у случају његове спречености Мојсе Папо, 
помоћник директора у границама овлашћења. 

IV f o o i 5293. — Из Министарства финансија1 

ФНРЈ, 9 фебруара 1948 године. K 96 1-1 

UNION BANK OF SCOTLAND LTD. LONDON 

Ovim se objavljuje cia pet garantnih pisama Union 
bank of Scotland Ltd. London, od 28 septembra 1938 
godine na ukupan iznos od £ 33.150 (svako na iznos 
od po £ 6.630), koja su 14 novembra 1938 godine bila 
položena kod tadanje Državne h'ipotekarne banke kao 
garancija za račun fiirme Chemical Industries Limited 
— London za izvršenje ugovora zaključenog 24 juna 
1938 godine sa bivšim Ministarstvom vojske i morna-
rice (Ministarstva Str. pov, AT, br. 4093), nemaju nika-
kvu dalju važnost. 

Бг . 148." — Iz Ministarstva narodne odbrane FNRJ, 
27 januara 1948 godine, Beograd. 

K S9 1-1 

ИЗГУБЉЕНЕ ИСПРАВЕ 
ПАРТИЗАНСКА звезду III реда, број 7220, ОРДЕН 
> васлуте за народ II реда бр. 2160, ОРДЕН за 
: храброст бр. 8629 и ПОЉСКИ Ј ^ т и з а н с к и крст 
са уверењима o праву ношења ових ордена изгубио 

сам и оглашавам их неважећим. — Пајић Илија., 
потпуковник, Ниш. Ml 1-1! 

'ФРДЕгН за храброст бр. 25289 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Туфегџић Бранимиру Ја* 
бучје-. 137 1-1 

. .ОРДЕН за храброст бр. 467 изгубио -сам и оглаша-
вам га неважећим. — Бурсаћ Милош, Београд. 

* 143 1-1 

9 Р Д Е Н за храброст бр. 5832, ОРДЕН за храброст 
; бр 321941, ОРДЕН заслуге за народ III реда бр. 

78982, МЕДАЉУ за храброст и ОРДЕН братства и 
јединства II реда као и ПОТВРДЕ ових одлико-
вања изгубио сам и оглашавам их неважећим. — 
Раде Кевић, поручник. Зрењанин. 142 1-1 

[ОРДЕН за храброст бр. 33665 изгубио сам дГоглаша-. 
вам га неважећим. — Милошевић Милић, капетан, 
Ћуприја. 141 1-Г 

»ЈПАРТИЗАНСКУ СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 7383 взгу-
био сам u оглашавам ј е неважећом, — Марковић 
П. Бранко, Панчево. 140 1-1 

У В Е Р Е Њ Е Ордена заслуге за народ III реда бр. 
43798 оглашавам неважећим.— Јулка Брестовачки, 
Београд, Дунавска ул. 8. 138 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 1580 оглашавам неважећим. 
— Петар Шишак, капетан, Београд. 139 M 

УВЕРЕЊЕ и М Е Д А Љ У заслуге за народ изгубио' 
сам и оглашавам неважећим. — Јован Пиксиадес, 
Кисач. K 69 1-1 

ОРДЕН за храброст fo. 35621, оглашавам неваже-
ћим. — Стојан Николић, заставник при Казнено-
поправном дому у Нишу, . K 68 1-1 

ЛБГИТИМАЦИЈУ Ордена за храброст, ЛЕГИТИМА-
ЦИЈУ Медаље за храброст, и УВЕРЕЊЕ Ордена 
заслуге за народ, оглашавам неважећим. — Анте 
Петковић, Славонска Пожега, K бб 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ „ П а р т и з а н к е споменице Ш \ " бо. 
2176, изгубио сам, и оглашавам неважећом, — Дра-
гољуб Пећанац, Сарајево. K 76 1-1 

М Е Д А Љ У заслуге за народ изгубио сам и оглаша-
вам неважећом. — Савић М. Влајко, Јабука. 

K 64 I-* 
„П АРТИЗ АНС КУ СПОМЕНИЦУ 1941" изгубио сам. и 

оглашавам је неважећом. — Миле Н. Драгишић, 
поручник, Сарајево. K 78 1-1 

МЕДАЉУ заслуге за народ, изгубио сам и оглаша-
вам je неважећом. —Андрејески Ристо. K 63 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 41164, оглашавам неваже-
ћим. — Прибиловић Иван, »потпоручник, Битољ 

K 77 1-1 
УВЕРЕЊЕ Ордена заслуге за, народ III реда изгубио 

сам и оглашавам га неважећим. — Перо JaHvninh, 
Загреб. K Џ l - l 

ОРДЕН за храброст бр. 43095, оглашавам неваже-
ћим. — Поповић С. Јово, поручник, Владичин Хан. 

K -71 1.1 
ОРДЕН за храброст, изгубио сам и оглашавам га 

неважећим. — Иван Јелушић. K 70 M 

К Њ И Ж И Ц У „ П а р т и з а н к е споменице 1941", оглаша-
ван неважећом. — Ивановић Ђорђина, потпоруч-
ник. 135 m 

ОРДЕН за храброст бр. 30839 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Бранко Добрић, Змајево, 
Нови Сад. i s i 1.1 

ОРДЕН за храброст бр. 30911, изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Радојко М. Николић, за-
ставник, Губеревац. 150 1-1 

УВЕРЕЊЕ за ношење Ордена заслуге за народ III 
реда и УВЕРЕЊЕ за ношењу Ордена за храброст 
изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Мићо . 
Ј а т и ћ , поручник, Београд. 149 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 65665, ОРДЕН заслуге за 
народ III реда. бр. 12944 и МЕДАЉУ за храброст 
изгубио сам и оглашавам их неважећим. — Чедо-
мир Лабовић, Београд. 148 1-1 

ОРДЕН заслуга за народ II реда бр. 2059] изгубио 
сам и оглашавам га неважећим. — Петар Трбовић, 
капетан, Београд. 147 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 58447 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Бранко Шијан, потпоруч-
ник, Ријека. . 146 1.1 

ОРДЕН за храброст бр. 376&6 изгубио сам и огла-
шавам га неважећим. — Вујасии Остоја, старији: 
водник, Крагујевац. 145a 1-1 

ОРДЕН з а храброст бр. 73086 и МЕДАЉУ за хра-
брост изгубио сам и оглашавам их неважећим. — 
Тепавац Раде, старији водник, Крагујевац. 

146 1.1 
ОРДЕН за храброст бр. 38753 изгубио сам и огла-

шавам га неважећим. — Славко Станишић, no-
; ручник, Сарајево. 152 1-1 



Страна IV —"6pOj-16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда, 25 "фебруар 1 Ш 

ЗБИРКА ЗАКОНА 
ОСНОВНИ ЗАКОН O ПРЕКРШАЈНА^ 

Основни закон o прекрша.,има са о б р а з л о ж е н а 
Савезног министра унутрашњих послова A Ранко-
вића изишао је мз штампе као 19 свеска Збирке за-
кона ФНРЈ Књига je изишла на сва четири језика. 

Цена је 8 динара. 

ЗБИРКА ПРОПИСА O СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ 

Збирка прописа o социјалном осигурању на хрват-
ском и слокенсчком де^и^у изишла it као свеска I 
„Збирке прописа из радног права" у издању „Слу-
жбеног листа ФНРЈ" Предговор савезног министра 
Вицка Крстуловића. У овој књизи сакупљени су сви 
савезни поописи који ev досада објављени из ове 
области. Књига је неопходна свим руководиоцима 
предузећа и установа, синдикалиим рукпводиоцима, 
рел^сгрима, народним одборима итд. 

О^з Збирка прог иса u социјалном осигурању 
уствари је друго издаше раније објачљене књиге 
под истим насловом ta ср-пском Језику ,У овој књизи 
другог издања сакупљени су сви важећи прописи 
из области социјалног осигурања, v пречиш-ћеним 
т е к с т о в и * . Онд се разликује од. првог издања У 
томе. што садржи сзе нов<е, измењене и допуњене 
прописе, КОЈИ су дене сени од априла месеца до крала 
оце године, то "значи после изласка из штампе првог 
издања <н* о п е к о м језику 

Књига има 22 табака. На крају је дат регистар 
по појмовима, КОЈИ омогућава врло брзо сналажење 
у овој обимној материји. 

Печа је Дин 35.— Може се добити преко „Слу-
жбеног листа ФНРЈ" и свих књижара у земљи. 

ПРОПИСИ O ПЛАТАМА ОСОБЉА У ТРГОВАЧКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ЗАДРУГАМА СА УПУТСТВИМА 

У издању „Службеног листа ФНРЈ" као свеска 3 
„Збирке прописа из радног права" изишли су ових 
дана Прописи o платама особља у трговачким преду-
зећима и задругама са детаљним упутствима за при-
мену уредбе и обрачунавање зараде службеника и 
намештеник у државним трговачким предузећима и 
њиховим продавницама, задруама и продавницама 
друштвених и масовних организација. Књига je 
изишла на сва четири народна језика Неопходна je 
свим директсрима и осталим руководиоцима држав-
них трговачких предузећа, као и свим намештени-
цима државних трговачких и откупних предузећа, 
синдикални руководиоцима, да би се упознали и 
пратили правилну примену и извршење овог за наше 
прилике потпуно новог система плаћања особља 
запосленог у трговачком апарату. 

Цена је Дин. 7.—. 

ЗАКОНИ O С Т А Р А Т Е Љ К У И УСВОЈЕЊУ 
Закони o старатељству и усвојењу изишли ev из 

штампе као свеска бр 16 Зб»хрке закона ФНРЈ 
у издању „Службеног детета ФНРЈ" са предговприм 
и регистром на сва четири народна језика. Цена 
8.— динара. 

ЗБИРКА ПРОПИСА O СТРУКАМА И ПЛАТАМА 
ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

У издању Сл\/<0 11'и /• 1 >\ 
„Збирке закона" изишла је Збирка прописа o стру-
кама и платама државних службеника. 

У овој књизи сакупљене су све " уредбе o етру*, 
кама, наредбе е распореду звања струка у врсте, 
ур-едбе o платама државних службеника и правна« 
ници за њихово извршење. На тај начин овде etf 
објављени прописи којима се спроводи у живот За« 
кон o државним службеницине тако да ће веом* 
корисно послужити свим руководиоцима. персонал« 
ним оеферентима државним с л у ж б е н и ц и ^ итд. 

Предговор су дали др A. Балтић и В. Николић. 
На крају кн,иге- je регистар који омогућује лако! 
сналажење у овој опсежној Мат^ијиЈ^ 

Књига има 52S страна на хартије. 
Књига је изишло на сва четири к а р о ^ а ^ З е з р ј а ^ 

Цена је Дин. 50— 

КОНТИ ПЛАН ЗА yrOCtHTEJbĆtB() 

Контни план за угостителство cgt упутством 
практичну примену изишао 4е из штампе. 

Цена је 20 динара. 

ОСНОВНИ РАСПОРЕД КОНТА (КОНТНИ ПЛАН) ЗА 
ДРЖАВНА ПОЉОПРИВРЕДНА ДОБРА 

Контни план за државна пољопривредна добра 
изишао је из штампе у издању' „Службеног лист« 
ФЃ1РЈ" са упутствима За његову лрактичн / пр оденуо 
Издање je латиницом. 

Цена 25 динара. 

ОСНОВНИ РАСПОРЕД КОНТА (КОНТНИ ПЛАЧ) 
ЗА РУДАРСТВО И ИНДУСТРИЈУ 

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

Поред основног р а з р е д а конта, књига садржи 
увод v коме су изложена начмн^ питања, и опширна* 
упутства за примену новог ко&јјшс j m a i a , з а рудар* 
ство и индустрију. 

Књига je штампана само латиницом и Са ири? 
лозима стаје Дин. 25.—. 

ОСНОВНИ РАСПОРЕД КОНТА (КОНТНИ ПЛАНУ 
ЗА ТРГОВИНУ 

Основни распоред конта (поитни план) за трг®* 
вину са предговором и детаљним упутствима за при? 
мену новог контног плана, изишао је у. издању 
„Службеног листа ФНРЈ'". 

Књига је изишла само латиницом и стаје 
Дин. 25.—. 

ОСНОВНИ РАСПОРЕД РАЧУНА (КОНТНИ ПЛАН) 
ЗА КРЕДИТНА ПРЕДУЗЕЋА 

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

Поред новог распореда рачуна, објављена СХ 
упутства За његову практичну примену. 

Књига је штампана само латиницом. 
Цена је Дин. 12.—, 
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цивилног ваздухошовства, на чији се рачун врши 
испитиваше. 

L V I I . — Премиски додатак за испуњење норме 
летења авиона 

Члан 23 

Премиски додатак за испуњење норме летења 
авиона заводи се зи службенике цивилног вазду-
шног саобраћаја на пословима авио-механичарз еки-
*е за одржавање авиона ЗР исправан РАТ мотора и 
авиона у току прелетања нормом одређеног 6c« i a 
километара, за које време не сме бити никаквих ква-
рова ни ломова ни на једном делу ваздухоплова. 

Члан 24 

Премиски додатак за испуњење норме летења 
авиона износи: 

25 пара на I прелетани километар и припада 
оној екипи авио-мехаиичарч која одржава авион, 
када норма летења авиона буче испуњена 

За сваки тил авиона (поему ,,ачини, бооју мо-
тора и тежини авиона4* одређује главни управник 
цивилног ваздушног саобраћаја норму километара и 
услова за њено испуњење. 

VIH. — Завршне одредбе 

Члан 25 
Упутство за обрачун премногих додатака пред-

виђених овим правилником прописује главни упраз-
них цивилног ваздушног саобраћаја, .io одобрењу 
Министра саобраћаја ФНРЈ. 

Члан 26 

Премиски додатак по овом, правилнику испла-
ћ и в а н се ол i јануара 1948 године, g премиски до-
датак за испуњене норме летења авиона, када норме 
буду испуњене. 

Члан 27 

Ова ј правилник ступа на . снагу даном , објављи-
вање у »»Службеном листу Фелерагивне Народне, 
Републике Југослвије" . 

Бр,. 2093 
-фебруара 1948' године 

Београд 
Министар, саобраћаја,, 

Тодор Вујасиновић, с. р. 
Претседник комитета за законодавство' 
и изградњу народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Министар финансија, 

Сретен Жујовић, с. р. 

Одобравам, 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал. Ју гос л авије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

108. 
На основу члана 2 и 12 Опште уредбе o комите-

тима Владе ФНРЈ. Комитет sa социјално старање 
при Влади ФНРЈ. v сагласности i * П р е т с е д н и к . 
Владе ФНРЈ, прописује 

П Р А В И Л Н И К 

O ОСНИВАЊУ ДЕЧЈЕГ ОДМАРАЛИШТА 
У СЕЛЦУ 

Члан I 
Оснива се Дечје дааралиште v Селцу као са-

везна установа. 

Члпн 2 
У ово одмаралиште примаће се деца из свих 

народних република Федеративна Народне Републике 
Југославије. 

Члрн 3 
Пословима одмаралиште руководи управник кога 

поставља Претседник Комитета за социјално старање 
при Влади ФНРЈ. 

Члан 4 
Одмаралиште има потребан број стручног л по-

моћног особља 

Члан 5 
Одмаралиште има посебан предрачун лрихода и 

расхода који улази v састав предрачуна прихода и 
расхода Комитета за социјално старање Фи Влади 
ФНРЈ 

Удо a BIH и« одмаралишта ЈЕ ааредбо даван ЗА извр-
шење предрачуна. 

Члан .6 
Ближе одредбе o организацији и условима ари-

мања деце у одмаралиште прописаће Комитет за 
социјално старање при Влади ФНРЈ, 

Члан 7 
Ова ј правилник ступа па снагу даном објавлЈИ-

вањ? у „Службеном листу Федерзтивне Народне Ре-
публике Југославија". 

Бр. 120« 
16 фебруара 1948 године 

Београд 
Претседник Комитета 
за . социјалне варање 

при Влади ФНРЈ и 
Министар без ресора, 

Кирило Савић, с. р. 
Сагласан 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Мар цм i Југославија 
Јост« Броз-Титоу с. p 

109« 
На основу члана 18 Закона o овзравању потписа, 

рукописа и преписа,, .a у циљу спровођења наведено** 
закона, пропису i ем 

У П У Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗАКОНА O ОВЕРАВАЊУ ПОТПИ-

СА, РУКОПИСА И ПРЕПИСА 

I. — У смислу члана 2 Закона ,o оверавању пот-
писа, рукописа.и преписа,, оверавање, потписа, руко-
писа и преписа врше, среска, судови »двоено градски 
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или реонски народни одбори, као и сваки онај месни 
народни одбор кој« одреди влада народне републике, 
без обзира »а боравиште, лица које тражи оверу. 

II. — Оверавање потписа (рудознака), рукописа 
или преписа врши службеник кога за то одреди прет-
седник среског суда односно претседник извршног 
одбора градског или реон е ког народног одбора или 
претседник месног народног одбора. 

III. — Оверавање се врши у судској згради одно-
сно v згради народног одбора.-

Оверавање потписа и рукописа може срески суд 
односно народни одбор на своме подручју вршити 
и изван судске зграде односно зграде народног од-
бора ако је лице које тражи оверу л отписа или ру-
копис q спречено ла дође у суд односно у народни 
одбор. 

Лице Koje тражи оверу потписа или рукописа из-
ван судске зграде односно зграде народног одбора 
дужно је да претходно положи потребан износ на 
име дневнице и осталих трошкова у смислу важећих 
прописа o накнади трошкова за службена путовања. 

Оверавање поеписа не може се вршити изван суд-
ске зграде односно зграде народног одбора. 

IV. — Овеоавање потписа,. рукописа и преписа 
уводи се у уписник за оверавање, који се води по 
прописаном обрасцу. 

За »вепавање није потребна претходна молба и 
цео поступак оверавања утврђује се. по правилу, у 
упитнику за оверавања. 

Уписници за оверавања чуваће се десет година. 
V. — Кад се оверавање врши изван зграде суда 

односно наводног одбора саставиће се o оверавању 
записник кош мора да садржи све податке из упи-
сника. Подаци из записника накнадно ће се увести У 
уписник, a y ступцу за примедбе упутиће се на за-
писник. Уколико се у потврди o овери tle би могао 
навести 6poi уписника за оверавање, навешће се ме-
сто у коме је оверавање изер лено и датум. 

VI. — Уписивање у уписник за оверавање врши 
се према томе, шта је предмет оверавања: потпис 
(рукознак). рукопис или препис. 

Ако се оверава потпис или рукопис попуниће сс 
ступци I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l i , 12 и 13. 

Кад се >веоава препис попуниће се ступци I, 2, 
IO, И, 12 и 13. 

VH. — При.попуњавању појединих стубаца у упи-
сник v за »веравање поступаће се овако: 

1) кад стубац не долази у обзир — попуниће се 
водоравном цртом; 

2) ступци 4, 5 и 7, кад долазе у обзир, попуниће 
се речју „да"; 

3) у ступцу 6, нбред осталог, означиће се уоби-
чајени назив исправе (пуномоћје, уговор« o купо-
вини и продаји или o трампи или o поклону, изјава 
•итд.); 

4) у ступцу 12 означиће се увек околности које 
треба посебно истаћи ра хи ближег разјашњења; 

5) пошто одређени службеник унесе потребне по-
датке у одговарајуће ступце, лице које оверава пот-
пис или рукопис, a по потреби и сведоци, ставиће 
своје потписе, ако су неписмени— рукознак, у ступ-
це 3 и 8; и 

6) кад треба оверити изЈаву лица.које нема обе 
руке, потписаће га службеник који врши оверу a ако 

'такво лице не зна читати ил« је слепо прочитаће му 
се садржина исправе и све то забележити како у 
ступцу 12 тако и у потврди o овери. 

VIH. — Свака исправа на којој се оверава потпис 
или рукопис предмет је посебног уписа у упитнику за 
оверавања. Ако се истовремено имају оверити пот-
писи односно рукописи једног или више лица на више 
»справа, свака ће се исправа посебно завести у упи-
снину за оверавања. Ово важи и за преписе. 

IX. — Такса за оверу лепи се у случају овере 
потписа или рукописа, на самој исправи, a У случају 
овере преписа на самом препису. Такса за оверу по-
ништава се по прописима Закона o таксама и Пра-
вилника за извршење овог закона. 

У уписнину за оверавање, у ступцу l i , увек ће 
се означити да ли је наплаћена такса за оверу или 
која друга такса и колико, a ако није, зашто није. 

X. — Оверавање се врши потврдом која се ставља 
на исправу односно на препис. Потврда o овери пот-
писа односно рукописа ставља се поред или испод 
потписа, a потврда o овери преписа испод текста који 
се оверава Потврда, се ставља штамбиљем или .писа-
ћом машином. 

Потврда o овери ставиће се на исправу односно 
препис тек пошто се у уписнику за оверавања-изврше 
сви уписи и ставе потребни потписи. 

XI. — Потврда o овери потписа односно рукописа 
мора да садржи све оно што је прописано у чл. 3—8 
Закона o оверавању потписа, рукописа и преписа. 4 

Потврда ) овери потписа односно рукописа гла-
си: „Потврђује се да је (име и презиме, занимање, 
место становања, улица и број) својеручно потписао 
ову исправу (или: признао за свој потпис на озој 
исправи). Истоветност именованог утврђена је на 
основу личне карте (навести број личне карте и орган 
који је исту издао, или: сведочењем — навести име 
и презиме сведока, бројеве њихових личних карата 
и орган који је исте издао). Такса за овер^ у динара 
. . . . наплаћена је и поништена." Следује 'назив на-
длештва, број и датум овере, потпис службеника и 
печат надлештва. 

ХП. — Кад се ради o овери потписа односно ру-
кописа лица из чл. 5 Закона o оверавању потписа, 
рукописа и преписа, онда потврда o овери мора да 
садржи још и ову клаузулу: „Садржина ове исправе 
прочитана је односно преведена именованом (или: 
садржина ове исграве »помоћу тумачд прочитана je 
односно преведена именованом)". 

Ако је у питању овера из чл. 8 Закопq o овера-
вању потписа, рукописа и преписа, потврда овере, 
поред осталог, мора да садржи ЈОШ И следећу кла-
узулу: „Именовани је овлашћен на заступање на 
основу (навести акт којим ге овлашћење на засту-
пање потврђује/ ' . 

XIII. — У смислу чл 14 Закона o оверавању пот-4 

писа, рукописа и преписа оверавање потписа на ме-
ници или чеку лица неписмених или ко;а не могу 
писати, врши искључиво срески суд придржгвајући 
се при том и прописа Закона o меници или Закона o 
чеку (чл, 102 и 103 Закона o меници и чл. 23 тач. 16 
Закона з чеку). 

XIV. — Оверавање исправа (јазних лли прива-
тних) које су намењене за употребу иностранству, 
врше искључиво срески судови и то претседник суда 
или судија к >га он одреди. 

XV. — Приликом овере преписа поступиће се у 
свему по чл. 9—12 Закона o лзерзвању потписа, ру-
кописа и преписа. Потврда o овери -преписа гласи: 
„Потврђује се да је овај препис истоветан са њего-
вим изворником (или: са његовим овереним или про-
стим преписом), који је написан мастилом (или: пи-
саћом машином, оловком и томе слично) и који се 
састоји од . . . табака. Изворна исправа (или: оверен 
препис) налази се код (навести надлештво или име 
лица ако је 4изворну исправу донео подносилац уз 
назначење и места становања подносиоца). Такса за 
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оверу (у динара . . . наплаћена 'је m поништена V. 
Следује назив надлештва, број и датум овере, пот-
тс службеника и печат надлештва. 

XVI. — Ако су у изворној исправи нека места 
исправљена, прецртана, уметнута или додана, као и 
ако је исправа поцепана или је иначе по спољаш-
њем облику очито сумњива, то ће све навести у по-
тврди o овери преписа. 

Приликом овере преписа само једног дела исправе 
мора се из преписа јасно видети да су поједини де-
лови у препису испуштени као непотребни. 

У случају из чл. 12 Закона o оверавању потписа, 
рукописа и преписа треба у ступцу 12 приметити да 
је упоређење преписа са изворном исправом извршио 
судски тумач. 

XVII. — Препис списа из чл. 17 Закона ) овера-
вању -потписа, рукописа и преписа врши службеник 
кога За, то овласти старешина организационе једи-
нице. Пре него што се препис изда сравниће се са 
изворником. 

lio. 
На основу чл. 37 Закона o уређењу и деловању 

кредитног система преписујем 

У П У Т С Т В О 
G КРЕДИТНОМ ПОСЛОВАЊУ ЗЕМЉОРАДНИЧКИ 

НАБАВНО ПРОДАЈНИХ ЗАДРУГА 

1) Земљорадници набавно-продајне задруге (у 
даљем тексту „задруге") могу се, по претходној са-
гласности среског задружног пословног савеза, бави-
ти лрикупљањем улога на штедњу « краткорочним 
кредитовањем својих чланова. -Задруге су дужне да 
da ту сврху организују отсек за штедњу и кредит, 
a срески задружни посл o еин .савез Да стално води 
надзор тад задругама које се баве и овим посло-
вима. 

2) -Делокруг рада по пословима из тач. I) овог 
упутства је (прикупљање слободних новчаних сред-
става у селу на штедњу путем штедних књижица и 
краткорочно кредитирање задругара у привредне и 
потрошачке сврхе. 

3) Улоге на штедне књижице примаће задруге, 
if то: 

а) без отказа u 
б) са отказом. 
На ове улоге примениће се каматне стопе .про-

писане Уредбом o i*активирању каматних стопа 
(„Службени лист .'ФНРЈ' бр. 49/46). 

По улозима предатим Ca отказом — отказни рок 
de може бити краћи од 6 месеци. Улог са отказом 
може се исплатити1 и пре истека отказног рока, у 

Потврда овере из претходног става гласи: „Да 
је ова^ препис веран изворнику који се налази у ар-
хиви (навести надлештво или установу) под бр. . . . 
тврди по наплати таксе"; Следује датум, потпис служ-
беника и печат надлештва. 

Оверавање преписа из чл. 17 наведеног закона 
не уводи се у уписник за оверавање. 

XVIIL — Образац за вођење уписника за ове-
равања саставни је део овог упутства. 

XIX. — Ово упутство етула на снагу даном об-
јављивање у „Службеном листу Федеративне Народ-
не Републике Југославије". 

Бр. 285 
17 фебруар 1948 године 

Београд 

Министар правосуђа, 
Фране Фрол с* р.-

ком случају задруга обрачунава камату предвиђену 
за улоге без отказа. 

4) Задруге могу прикупљати штедне улоге л на 
та ј начин што ће вредност продатих количина пољо-
привредних производа путем задруге по .пристанку 
задругара у целости или делимично уложити на 
штедну књижицу задругара. 

5) Прикупљена средства на штедњу задруге мо-
гу првенствено употребити за допуну потребних нор-
мираних обртних средства . 

Вишак прикупљен их штедних улога задруге 
улажу код свог среског задружног пословног са-
веза уз услове предвиђене у тач. 3) овог упутства. 

Срески задружни пословни савез може да упо-
требљава примљене улоге задруга такође у циљу 
попуне својих потребних нормираних обртних сред-
става, a вишак је дужан д^ уложи на штедни рачун 
код надлежног седишта Народне банке. 

6) Задруге могу ^редиговати задругаре до из-
носа од 40% пр,изумљених средста»ва по улозима на 
штедњу, под следећим условима: 

а) кредитују се само они задругар« ко ји поред 
снабдевања код задруге, такође и своје пољопри-
вредне производе уновчава ју преко задруге; 

б) кредити се одобравају за привредне сврхе, a 
у потрошачке само ако се ради o т е ж о ј болести 
личној и у породици или o другим важним поро-
дичним потребама; 

в) висина -појединог кредита не сме прећ^ ди^ 
нара 5*000.—, рок тр а ј ања до 12 месеци, a кс матна 
стопа највише 5% (пет о д сто) г в и ш њ е « 
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7) Ближа упутства o кредитном пословању на-
бави o-продајних задруга^ прописаће Комитет за за-
др угарство Владе ФКРЈ•»•ио" претходној- »сагласности 
Министарства "финансија ФНРЈ. 

Бр. 4667 
4 фебруара 1948 године 

Београд 
Министар финаншја, 

Сретен Жујовић, с. р. 

lil. 
На основу чл- 3 Уредбе D исплати прим аол емшо -

сти р-адш-цима, наменат е »надима и службаницима, који 
су позвани на отслужење редовног војног рока, a У 
сагласности са Пр ет седмицом Блаце ФНРЈ преписујем 

У П У Т С Т В О 
O СПРОВОЂЕЊУ УРЕДБЕ O ИСПЛАТИ ПРИНАД-
ЛЕЖНОСТН РАДНИЦИМА, НАМЕШТЕНИЦИМА И 
СЛУЖБЕННЦИМА КОЈИ СУ ПОЗВАНИ НА ОТСЛУ-

VilUbE РЕДОВНОГ ВОЈНОГ РОКА 

i ; Рс;да;;<ци*та, намешеткициада и службеници ма, 
кој« се пз потреби службе преузимају односно nipe-
м е диа ју из једног државног п р е у з е ћ а , установе ИЛИ 
надлештва у друго државну предузеће, установу ИЛИ 
надлештво рачуна се у непрекидно запослење од 
два месеца из чл. I уредбе и време које су ова лица 
већ провела у државном предузећу, установи или 
надлештву непосредно пре преузимања односно 
премештаја. Ово исто важи и за раднике и на-
мештеник који се преузимају из задружних и при-
ватних предузећа и установа као и из друштвених 
организација на рад односно службу у државна 
предузећа, установе или надлештва, 

2) Раденку, намештенику односно службенику 
који је по зв ги еа одслужење редовност војног рока у 
току отказног рока, дужан је послодавац исплатити 
принаалежности у смислу чл- I уредбе, пошто у време 
позива отказни pok још није истекао, те је радан 
однос још постојао. 

Ово право не припада геко је радише, намештеник 
или службеник престао са радом односно разрешен 
оа дужности, по споразуму са послодавца , пре исте-
ка отказног рока и аре добијања1 позива за опслу-
жеше рока. 

3) Време боловања разума се у н-шрекиг'»о запо-
слење оа два месеца из чл. I уредбе. Прети a томе, 
раднику, намештеник^ односно службенику који је 
у току последња два месеца пре престанка радног 
односа због одласка на отслужена редовног војног 
рока био надесно в|р*м-е т а боловању, гарит ада гараво 
на ирми адл е лености- из- чл- I уредбе-

4) Радницима, намештенишма и слу жб етницима, 
уколико испуњавају услове из чл. I уредбе, припадају 
редовне принадлежности (зарада; ллас&а) за наредних 
30 дана, рачунајући од д-аеа престанка рада односио 
разрешења оа дужности због позива на отслужена 
редовног војног рока, a према износу који су при-
мили за протеклих 30 дана. 

Према томе, гад ници ллаћени по часу имају, од 
дана претанка рада, право на 26 редов«нх надница 
ва редовно>радно време, a радници-платани по аосор-
дном оистшу — на 26 просечних дневних зарада, 
заједно са додатком из чл .3 Уредбе о: регулисању 
надница и плата раоника и нам еш тесних a у државно-
лривредаим и ^при»атш!м предузећима, приватним 
установама и организам}*« a-

Радницима плаћеним по Уредби o платама рад-
ника и ученика у прађемтарству дрншд&ју, '»вред 
26 о о м о н т х ''Дневних" -пласта о&ртунштх * по чл. } 8 
уредбе, односно 26 просечних дневних аиворадаих за-

града, 'коју су имали у току последњих 30 д а ш пре 
п р е с т а в а ' радног односа, још«и п о в е ћ а њ а из чл. 40, 
l i . и 12 Уредбе' o платнима р^дшвк^а и ученика у нра^ 

-.ђевин аркаду. 
Овако обрачунате прииадл ежности п р м ада ЈУ 

- радницима и у случају да су у току га зел ед њих 30 
дана аре^,престанка рашког односа због одласка на 
отслужење редовног војног рока били извесно в р ш е 
на боловању. 

5) Радника, нам&штеиика односно службеника, 
КОЈИ је позван на отслужење редовног војног рока, 
дужан је послодавац разрешити од дужности остав-
л а ј у ћ и му довољно времена да може посвршавати 
послове у вези са одлажењем у војску и на време 
се Јавити команди. 

(ij Радник, намештам™ или службешиќ, који ј<е 
позван на послужење редовног војног рока, па из 
војске буде отпуштен због припремане или трајне 
неспособноста или из других разлога, није дужан да 
врати тиши одради принаалежности које је примим 
по ур еа ои- Према томе, оваквим лицима после по* 
i-ов ног ступања у службу .почињу тећи редовне нове 
п P'HIH а д л е ж н о с ти . 

7) Принадлежности, које се исплаћују по Уредби 
o исплати прки.ацлеж-ногга радницима, н смештени-
Диме! и служи обидам a који су позвали на отслужена 
редовног војног рока, опорезују се по прописима 
Уредбе ) порезу ha до ЕК. 

Од принадлежности, које се исплаћују радни-
цима, намештеиицима и службеницима по Уредби o 
»сн лати ^ '»надлежности ратницима, нам е штетити ма 
и службеници ма KOJIH су ПОЗВАЛИ на одслужење ре-
довног воји«ог рока, неће се наплаћивати допринос 
за социјално осигурање, јер ове при надлежности не-
мају карактер редовне зарад© осигураник a-

8) Принадлежности по Уредби o исплати при-
надлежности радницима, намештеницима и службе-
ницима, KOjH су пззвани на отслужен^ редовног: 
војног рока, исплаћив.а'ћ.е се и лицима поаваним »a 
дослужење редовног војног рока, уколико испуњавају 
услове из чл. I уредбе, без обзира шио су приликом 
ранијег позивања у војску примили овакве припад* 
лежности. 

9) Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративна Народне 
Република Ј у г о с л в и ј е " . 

Бр. 492 
13 јануара 1948 године 

Београд 
Министар рада. 

Љубчо Арсов, е. p. 
C гел зе ап, 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

112. 
На основу чл. 16 Уредбе o контроли извоза п 

увоза a У вези чл. 2 под г) Уредбе o Трговинско j ко-
мори ФНРЈ издајем 

Н А Р Е Д Б У 
O ИЗДАВАЊУ УВЕРЕЊА O ПОРЕКЛУ РОБЕ 

НАМЕЊЕНЕ ЗА ИЗВОЗ 
I. Т р г о в с к а комора ФНРЈ има искључиво пра-

во ; »одавала уверења o ; пореклу робе намењене за 
швоз. 
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2. Начи« и поступак издавања уверења o пореклу 
робе прописаће у границама c&oje надлежности Трго-
винска комора ФНРЈ. 

3. За невршење ове наредбе стараће се Трговин-
ска комора ФНРЈ-

4- Ова наредба ступа иа снагу одма«. 

ХИ бр. 8264 
23 ј ашу ар a 1948 год ине 

Београд 
Министар спољне трговине, 

Мелентије Поповић, с, р. 
Сагласан, 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

И З . 

На основу члана 13 Закона o удружењима, збо-
ровима и другим јавним скуповима a по испуњењу 
услова из члана 14, 15 и 16 закона, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

O ОДОБРЕЊУ ОСНИВАЊА И РАДА КУЛТУРНОМ 
ДРУШТВУ ЈУГОСЛАВИЈА—РУМУНИЈА 

Одобрава се према поднетим ПРЕВИДИМО И про-
граму оснивање и рад Културном друштву Југославија 
—Румунима са седиштем у Београду a са делатношћу 
на територији Федер ативне Народне Републике 
Југослав иј е. 

IV бр. 1894 
6 фебруара 1948 године 

Београд 
Министар унутрашњих послова, 

Александар Ранковић, с. р. 

ОДЛИКОВ&Н>бч 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
4 Републике Југославија 

На основу члажа 2 Закона o орденима и меда-
љама' a на предлог Врховног команданта оружгних 
•енara ФНРЈ 

p е ш и o j е 
д а се за локазг-ну храброст и стечене заслуге 

за -народ у току народаоослободилачке борбе одли-
кују* 

ОРДЕНОМ. ЗА ХРАБРОСТ: 
ст, водници: Бујићшћ Голуба Недељко, Ивановић 

Жике Саво* Каешовац Рудолфа Рудолф, Маленић 
Светозара Бошко* Скваза Јосипа Вилим' и Совиљ 
.Ђуре Илија; ~ 

водник Гулан Божа Милан; 
борци: В е љ о в и ћ Светозара Стеван и Вукман 

Лазе Миле. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ.ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
ст. водници: Алич Анте Мћлош, Чачаревић Ан-

дрије Јован, Драговчић Мате Анте, Ђукић Михајла 
Никола, Јерковић Лаза Слободан, Јуришић М л а д ^ а 
Митова«, Куњашић Марка Марко, Косановић Јураја 
Јурај, Лукавац Марка Јово, Масановић Андрије 
Павле, Милковић Totoa- Фрањо, Новаковић Милоша 

Никола.. Пецо тић- Анте Фрањо, Павловић Петра Дра-
гиша. Пешо Пе1г«а Јуре. Радонић Малка Павле, Ракић 
Лазе Богдан. Скваза Јосипа Вилим Совиљ Ђуре 
Илија, Стојановски Ђорђа Стеф до. Странчар Андрије 
Станко, Сумић Нивата Богдан, Шехић Сале Муха-
рем, Шошкић Милета Неђељко, Тмушић Анте Алек-
сандар, Труснавец Ивана Хилариј и Вревић Јусуфа 
Фехим; 

водници: Баус Николе Љубомир. Друсковић Ви-
да Вид, Галић Милана Марко, Михорић Ернеста Ер-
нест, Митевски Злате Анђелко, Навалушић Марка 
Војин, Никачевић Велимира Звонимир, Радичанин 
Турс Стево, Симић Јована Драгољуб и Вулић Љ . 
Видак, 

мл водници: Азировић Немана Миливој; Дражић 
Вида Миле, Гајић Петра Милан, Радуљ Мате Славко, 
Рајшић Лазе Раде, Станишић Ђоке Душан, Бекчев-
ски Антонија Коле -и Вељковић Димитрија Алек-
сандар; 

борци: Јеленковић Рака Видан, Ратковић Николе 
Стеван, Томић Френа Вјекослав и Вукман Лаве Миле. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Боровић Антона Тугомир, Ботић 

Владислава Милисав, Цера« Јанка Вујо, Ђурић Ни-
коле Милош, Мандић Анте Пајо. Марја,носић Батри-
ћа Панто, Мезе Едварда Едвард, Микић Остоје Чедо, 
Миљанић Стеве Владимир, Перовић Радоја Василије 
и Дрљача Пана Јово; 

водници- Гајић Живка Миодраг, Илчешан Изгна 
Душан, Копривник Ивана Антон. Кристов Серафина 
Вангел, Мартиновић Марка Божо и Павлица Петра 
Мане; 

мл. водници: Гађа Тома Мирко, Ковачевић Све-
тислава Богосав, Малалан Ивана Луција«, М а р ј а -
новић Јакова Владо, Миладиновски Коча Ђорђе, 
Шалинић Ивана Фрањо, Штрбац Мијата Милош и 
Вељковић Димитрија Александар; 

борци: Пеичић Петра Петар, Струхар Јована Ан-
дрија и Вулелила Симе Томо. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
ет. водници: Рутар Андрије Ива« и Сладојевић 

Јована Јово; 
водници: Барабан Лудо Иван, Баус Николе Љ у -

бомир, Богићевић Радмана Миодраг, Бол чи h Ивана 
Станислав, Низали Живка Мате. Боровић Јована Сте-
ван, Ћировић Михајла Милован. Ч е к о в и ћ Марка 
Ђуро, Драшковић В О Ј И М И Р a Танасије, Ђурић Вла-
димира Миодраг, Фрлета Анте Јосип, Јанковић Че* 
демире* Томислав, I рујичић Јове Милутин, Костић 
Славка Миливоје, Криштић Ивана Томо, Листеш Бла-
же Иван, Марковић Петра Илија, Марин Јована Ла-
зар, Мерљан Андрије Мирко* Милосавл»евић Петро-
нија Миодраг, Обрадовић Димитрија Јован. Ојданић. 
Милоја Милутин, Павловић Влајка Чедомир Перић 
Душана Стојан Лешевић Ђорђа Рајко, Петковић Ца-
на Гојко, Петргчпћ Станислава Рајко* Поповић Пан-
телије Ci анка Пре драговић' Стокава Радан; Радић 
Ан^е Иван; Радона.новић«Добросава Драгољуб, Рекић 
Асана Кадир, Ресимир Илије Борко, Рикале- Јова 
Младен, Саздовски Кинов Живко, Симић Јована 
Драгољуб, Симић- Новака Милорад, Симић Алек-
сандра Радосав, Станковић Љубисава Стаменко. Ста-
нојевић Новака Милутин, Стефановић Петра Трајко, 
С т о ј и ч е в и ћ Александра Војислав, Томашевић Илије 
Анте, Томашевић Јоксима Милован Трбовић Рада 
Михајло, Уприн Матије Данило* Видулин Симе Си-
мун, Врдољак Јакова Аугусти«, Вуковић Милутина 
Драгутин, Зонић Боре Анте и Станојевић Петка Бо-
жидар; 

мл водници: Алексић Богољуба Драгослав, Авра-
мовчевић Глигора Ристо, Црноглавац Вељка Милен, 
Цветановски Стојана Трајко, Цветковић Никодије 
Драгомир, Дабић Душана Здравко. Даничић Деси-
мира Милија, Давидовић Петра Милош, Димитр«-
јовић Мирка Стамен, Динчић Тихомира Станко, Ђор-
ђевић Стојана Ђорђе, Ђуковић Богдана Драгаша, 
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Ђуровић Милоше Момчило. Гајић Петра Милан, Га-
лавонић Јована Чедомир, Глигоријевић Ђорђа Ми-
лорад, Грабунђија Васе Љубо, Гранашевић Стефана 
Стево, Грбић Анте Неђо, Гвоздшчевић Алексе Пе-
тар, Илијевски Ангела Илија, Каузларић Ивана Вељ-
ко, Килибарда Пазара Петар, Кончаловић Симе Ми-
лош, Корица Николе Милан, Ко ста дин ов е ки Стојче 
•.Ђорђе, Ковачевић Ристе Милош, Крстић Михаила 
Светомир. Кулуџан Николе Станко, Лагор Бранка 
Боро, Малалан Ивана Луција^, Манић Симе Каменко, 
ЅМанојловск« Мите Крсто, Марјановић Николе Ми-
лутин, Маријановић Јакова Владо, Миленковић Сто-
јана Боривоје, Миловановић Илије Селимир, Мило--
Бановић Милоја Татомир, Минић »Манојла Ђорђе 
Николић Драгомира Николу, Новковић Љубомира 
Богосав, Попев Светозара Лазар, Ристић Обрада Ми-
лорад, Ризовски Недељка Але и Даничић Тодора 
Илија; 

мл. водници: Савић Стојана Лазар, Симић Ми-
лоша Михајло, Станковић Тихомира Владимир, Сто-
јановић Николе Петар. Стојковић Влајка Петар, Шће-
пановић Милоша Милојица, Теумфиловић Милутина-
Славомир, Токић Ловре Иван, Васић Чедомира Ми« 
лорад, Врачевић Шерифа Хасан, Вујаклија Адама! 
Милан, Вукшић Јожа Живко, Вулић Живана Алек-
сандар, Зарић Илије Витомир и Живановић Радо-
мира Живомир; 

десетар«: Богојевић Милутина Сафроније i 
Рамковски Василија Иван; 

борци: Будисављевић Буде Соко, Ђорђевић Пав-
ла Добривоје Филета И Л И Ј С Никола, Јанковић Жи-
војина Живота, Милошевић.Стојана Војислав, Перић 
Луке Игњације, Суботић Радована Петар и Варга 
Ђуре Ђура. 

- Бо. 620 
21 новембра '947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије'* 
у*броју 9 од IO фебруара 1948 године објављује: 

Указ o проглашењу предузећа локалног значаја 
„Рад" и „Раковица" из Београда за предузећа ре* 
пу бл иранског значаја; 

Решење o одређивању седишта и територијалне 
надлежности контроле мера и драгоцених метала на 
територији Народне Републике Србије; 

Упутство o допуни Упутства o раопоређивању 
•грађевинских радника по групама према врсти посла 
и спреми; 

Упутство е уређењу, руковођењу и одржавању 
орманчић? са сашити гасим срдсгвима за пружање 
.прве помоћи у несрећи при раду. 

У броју IO од 12 фебруара 1948 године оо-
"јављ^е. . 

Пословник Задано давног одбора Народне скуп-
штине Народне Републике Србије. 

'СЛУЖБЕНИ ЛИГТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" v 6pojy 5 од 4 фебруара 1948 године 
објавл^ује: - ' ____ 

Уредбу o куповању дрвета и дрвних »производа 
из недржавни* шума и поседа; 

Наредбу o броју судија и судија-поротника на-
родних судова; 

Наредбу o измени основне плате за звање „ве-
терина,р" и „виши ветеринар" и одређивању основне 
плате за новоуведено звање „ветеринар-специјали-
ста" у ветеринарској струци; 

Наредбу o одређивању основне плате за ново* 
уведено звање „виши научни сарадник" и o измеша 
основне плате-зз звање „научни \сарадник" . у про-
светео-научној струци; • 

Правилник o регулисању плата ^астрјника-
зграда; 

Правилник o полагању зуботехничкогќг^цзубар^ 
ско-.помоћничког испита ЈН испита. 
техничаре. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" 'jr, 
броју 5 од 2 фебруара 1949 године објављује: 
Објашњење за примену члана 20 и 21 Правилника 
o накнадама носиоцима ауторских права за извођење 
и приказивање књижевних и уметничких дела. 

У броју 6 од 7 фебруара 1948 године објављује: 
Уредбу o оснивању Грађевинског техникума На* 

родне Републике Словеније; 
Правилник o расподели и употреби државних 

личких ауЈомобила и мотоцикла и потрошњи то-
рне i за ова возила; 

Правилник o исплати инвалидски* принадле* 
жности: 

Решење o ловостају у Народној Републици Сло* 
венији. 
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102. Обавезно тумачење Заковало установу. . 

љењу права на пензију « o лен зи они са њу;- ' .. 
државних службеника, за лриману-ра^три.< . .•::/-
•нојевом »подручју _ 1$5 

103. Обавезно тумачење чланова 43 и •44-.-3af:V 
кона .o државним службеници^ — 186. 

104. Обавезно тумачење ст. lf чл. I Закона бЧ 
обавезној служби медици н << r особља 

105. Обавезно тумачења става 2 члана 16 За-
кона o ратним војним инвалидима 1 • 18У 

106. Правилник o додацима по ефекту рада . 4 

за службенике унутрашње пловидбе 187; ' 
107. Правилник o премногим додацима за слу-

жбенике цивилног лаздушног саобраћаја 188 
108. Правилник o оснивању Дечјег одмарали-

шта у Селцу — — 191 
109. Упутство за извршење Закона, o овера-

вању потписа, рукописа и преписа 191 
НС. Упутство o кредитном пословању земљо-

речничких иабавко-продајних задруга — 193 
l i l . Упутство o спровођењу Уредбе o исплати 

лринадлеж«ости радницима, намештени-
цима и службеницима ко0и су позвани на 
отслужена редовног војног рока- 194 

11'2. Наредба- o издавању уверења o (пореклу 
робе намењене за извоз 194 

113. Решење o одобрењу оснивања и рада Кул-
турном друштву Југославија—Румунија 195 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Неш 

СКОР штампарског 

издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
овић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа Југословен« 
предузећа, Београд 


