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108. 

На основу чл. 74 тач. 16 Устав,а! ФНРЈ, % на .пред-
лог Владе ФНРЈ, Президијум Нар,одне скупштине 
Федеративне Народну; Републ,ике Ј у г о с л в и ј е издаје 

У К А З 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА РЕПУБЛИЧКОГ 
И ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕ-

ЛРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Предузеће републичког значаја — Државни 
рудник угља; Бања, Лука; и 

Предузеће локалног значаја — Окрајна. Жага 
Домак ал, Камник одређују се за/ предузећа опште-
држадног значаја. 

Влада ФНРЈ извршиће овај указ. 

У. бр. 1(73 
11 фебруара 1949 годи,не 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Оперативне Народне Републике Југославије 

Секретар, 
Миле Перуничић, с. р. 

Претседник, 
др Иван Рибар, с. р-

109. 
На основу чл. 57 Основног за,кона, о државним 

привредним предузећима, а на предлог Министра 
финансија ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОДОБРАВАЊУ ЗАВРШНИХ РАЧУНА ДРЖАВ-
НИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА САВЕЗНОГ И 

РЕПУБЛИКАНСКОГ ЗНАЧАЈА 

Члан 1 

По завршетку пословне године предузећа закљу-
чују пословна књиге и састављају завршни, радун. 

Завршни рачун обухвата: 
а) биланс предузећа, 
б) обрачун извршења финансиоког плана, и 
в) извештај о пословању. 

,Дирекције односно управе по истеку године зак-
ључују овек! дословне књиге и састављају зшрншм 
радун о извршењу свог предрачуна прихода и ра-
схода. 

Члан 
По једгн примера,к састављеног завршног рачуна 

предузећа достављају надлежној дирекцији ,односно 
управи, надлежном ресорном министарству и надле-
жном министарству финансија, а дирекције односно 
управе надлежном ресорном министарству и надле-
жном министарству финансија. 

Одређени стручни службеници дирекција одно-
сн,о министарстава врше претходни преглед завршних 
рачуна) и састављају извештај за комисију за расмл-
трање завршног рачуна. 

Члан 3 
Расматрање завршних рачуна предузећа врши 

комисија за расмзтрање за.вршних рачуна код ди-
рекције односно управе коју ч на почетку године 
обр?зује надлежни ,ресорни министар. 

На. челу комисије стоји генерални односно глав-
ни директор. На,длежни ресорни министа.р и надле-
жни министар фин.ансија одређују у комисију своје 
нретставнике 

Комисија пс расм,отрењу завршних рачуна до-
носи закључке, а затим одређује седницу за распра-
ву завршних рачуна на основу донетих закључака. 

- Члан 4 
Седница,ма комисије на којима се расправља 

завршни рачун обавезно присуствују директор и шеф 
р21чуновадств1а предузећа. Директор и шеф рачуно-
водства предузећа подносе комисији детаљан изве-
штај о извршењу производног и финансијског плана 
и дају сва потребна објашњења! по завршном рачуну. 

Члан 5 
Комисија по потреби врши исправке у завршним 

рачунима,, а, затим ставља свој предлог у погледу 
одобрења завршног рачуна вишој комисији. 

Члан 6 
Дирекције односно управе, на основу распра,в-

љених завршних рачуна предузећа под својим руко-
Водством, састављају збирни за,вршни'рачун и до-
ста,ВЉЗЈУ га, заједно са завршним рачунима, преду-
зећа, надлежном ресорном министарству на преглед 
и одобрење. 

Члан 7 
Расматрање збирних завршних рачуна, завршног 

рачуна дирекције; а по потреби и завршних рачуна' 
појединих (предузећа, врши виша комисија за расмз-
трање завршних рачуна код ресорног министарства, 
коју на почетку године образује надлежни ресорни 
министар. Виша комисија, ће оба.везно р а с и п а т и 
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зшршне рачуне предузећа по којима предлог ко ми-
је из чл. 3 и 5 ове уредбе није донет једноглави). 

На челу више комисије стоји помоћник ресорног 
јинистра за план Надлежни министар фи гамбија 

Одређује у вишу комисију свог петставник . 
ј' Виша комисија по расмотрењу свих завршних 
крачуна доноси закључке, а затим одређује ,сед ницу 

за расправу ових завршних рачуна на основу доне-
тих закључака. 

а 
Члш 8 

Седницама више комисије на којима се раслраз-
љају поднети заврш и! рачуни" бб-авезно присуствују 
генерални односио главни директор, директор плана, 
ком ер ци јални директор и шеф финаисиског плани 
дирекције уносно управе, који подносе детаљан 
извештај з извршењу производног и збирног финан-
сиоког плана дирекције односно упра,ве, о остваре-
ном фин еписком резултату у протеклој години и о 
целокупном пословању пр-едузећа и дирекције, 

Чл.и 9 
Виша комисија по потреби врши исправке у под-

нетим завршним рачунима, а затим их подноси на 
одобрење надлежном ресорном министру 'са/ -БОЈИМ 
предлогом. 

Члан 10 
Одобрене завршне рачуне ресорни министар до-

ставља надлежном министру финансија на сагласност. 

Члан 11 
Надлежни министар финансија анализира финан-

сиски резултат и даје своју са.гласност на расподелу 
постигнуте добити односно за покриће губитка. 

Члан 12 
Надлежни министар финансија може ставити сво-

је примедбе на достављене му завршне рачуне у 
року од 15 даш по пријему рачуна. Ако ресорни 
министар ув 'жи примедбе министра финансија, сао-
бразиће своје одобрење овим примедбама, а у про-
тивном изнеће оспорене завршне' рачуне надлежној 
влади на решењ. и то у року од.10 дана по при-
јему примедаба министра финансија.-

Ако министар финансија у рп,чу од 15 дана ло 
пријему завршних рачуна, не стави своје примедбе, 
сматра се да 1е дао своју сагласност на достављене 
завршне рачуне. 

Члан 13 
После примљене"4 саглас-ности и,з-завршне ра,чун г, 

св ако министарство саста,вља збирни завршни рачун 
за цео ресор и доставља га надлежном министру фи-
нансија. 

Збирни завршни рачуни државних привредних 
предузећа чине' саставни део завршног рачуна о 
извршењу одговарајућег буџета. 

Члан 14 
'Министарства финансија народних република 

састављају сумарни преглед збирних завршних ра-
чуна и подносе га са својим извештајем влади на-
родне републике и Министарству финансија ФНРЈ. 

Члан 15 
Министарство финансија ФНРЈ саставља сума-рни 

преглед збирних завршних рачуна за, савезна преду-
зећа и општи преглед збирних завршних рачуна! за 

сва савезна и републиканска предузећа, и подноси их 
са. својим извештачем Влади ФНРЈ, 

Члан 16 
Влада ФНРЈ одређује наредбом свака године 

рокове у кој,има се морају саставити, прегледати и 
одобрити завршни ра-чуни државних привредних'пре. 
дузећа савези )г и републиманског значаја и њихо-
вих дирекција 

Члан 17 -
Уколико се поједина предузећа, налазе под не-

посредним администр-тивно-оператшзким руковод-
СТБОМ министарства, преглед завршних ра,чуна озих 
предузећа врши виша комисија. 

Члан 18 
Одобра,вање завршних рачуна државних при-

вредних 'предузећа покрајинског и обласног значаја 
врши се по прописима ове уредбе. 

Вл.аде н-ародних република донеће прописе о 
одобрава,њу завршних рачуна државних привредних 
предузећа локалног значаја, придржава ју^ се на-
чела ове уредбе 

Минист рства финансија народних република са-
стављају сумарни преглед завршних рачуна држав-
них привредних предузећа локалног значаја и до-
стављају га Министарству финансија ФНРЈ. 

Члан 19 
По истом поступку врши се преглед и одобра-

вање ликвидационих биланса државних привредних 
предузећа коЈа су престала са радом. 

Члан 20 
Ближа упутства за спровођен-.е ове уредбе про-

писује Министар фина.нсија-ФНРЈ. 

Члан 21 
Ова уредба ступа н,а снагу даном обј,вљивања 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републи-
ке Југославије". л 

^ ' 

8 фебруара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
- и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с, р. 

Мин-истар финансија, 
Добривоје Радосављев,ић, с. р. 

ИО. 
Н- основу ил. 1 Закона о овл,ашћењу Влади 

ФНРЈ з-а! доношење уредаба по питањима! с-:з на-
родне прив-реде, Влада ФНРЈ, на (предло-г Претсед-
н и к Привредног саве па- Вл де ФНРЈ, дене си 

У Р Е Д Б У 

О ТРОШКОВИМА ДРЖАВНИХ БАНАКА И 
ДРЖАВНОГ ОСИГУРАВАЈУЋЕГ ЗАВОДА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Сви прописи ове уредбе прим-ењују се на др-

жавне банке општедржедног значаја и на Државни 
оси-гурава ју ћи заво-д. 
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На државне б:кке репу бл ̂ канског и локалног 
значаја примењују се салио заједничке одредбе ове 
ур-едбе (чл. 2—22) Под државним банкама локалног 
значаје подразумевају се у смислу ове уредбе и 
месне штедионице. 

Владе народних република прописаће према на-
чалима ове уредбе Посебне одредбе за- државне 
банке републикавског и локалног значаја. 

Прописи ове уредбе не примењују се на- и.нду-
стриоку делатност државних банака и Државног оси-
гурава јућег заводи и на друге њихове делатности, 
које не сачињавају њихову основну делатност. 

На те делатности 'пр.имењују се одговарајући 
прописи. 

И, — ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

1. — Трошкови и остали расходи 
Чл,ан 2 

Под тро,шковима државних банака ,и Државног 
осигурава ју Нег завода подразумевају се у смислу 
прописа ове уредбе следећи расходи (елементи струк-
туре трошкова): 

1) редовни расхода, 
2) допринос за аш ор ти лацију; 
3) редовни допринос Фснду руководства преду-

зећа; 
4) редовни допринос Фонду за ра цмок а л из а цг-т ј у; 
б) до-прштос за подизање кадрова; 
6) издаци односно доприноси у друге наменске 

фондове према посебним прописима који /важе 
за поједине д р ж а н е батке односно Државни 
о сигурна вају ћи з код. 

Поред трошкова ''тач. 1—6 пр ет хеди от сташа), 
државне банке и Државни о-сигу р---е ауући завод могу 
имат,и и посебне, ванредне и непословне расходе 
(чл. 19 уредбе). 

Члан 3 
Који издаци падају на терет појединих фондом 

предузећа, уколико то вије прописано одредбама 
ове уредбе или другим прописима!, прописује за др-
жавне банке и ДПЖ?1РНИ оси-гуравају ћи завод Ми-
нистар финансија' ФНР.Ј. 

а) Редонни' расходи 
Чл ан 4 

Редовни расходи обухватају све личне и матери-
ј а л ^ издатке државних б-нака и Државног осигу-
рао 21 ју ћ ег завода у вези са њиховом основном- де-
латно.шћу. 

Подела редовних расхода врши се на основу 
костних планова које прописује Министар финан-
сија ФНРЈ. Даљу поделу ових расхода прописује, по 
потреби, Министар финансија ФНРЈ за државне бан-
ке опште држ а ен ог значаја и за Државни1 осигуррв^ 
јући завод, а министар финансија' народне репуб-
лике за( д р ж а н е банке репуб ликанског и локалног 
з н а ч а ј . 

б) Допринос за амортизацију 
Члан 5 

Доприносом! за' амортизацију обезбеђују се сред-
ства за заодену и з-а велике оправке основних сред-
става државних банака и Државног осигурава.ју ћег 
завода.. 

Допринос за амо.ртиззнију дели се ва део кој,и 
служи за замену основних средстава и на део који 
служи за велике сн травке. 

Део доприноса! за аодортиаацију који служи за 
замену основних средстав-а уплаћују државне банке 

и Државни осигурадајуКи завод у Општедрж-вни 
ам орт излишни фонд а онај део тот доприноса који 
служи за велике оправке уплаћују др-жавне банке 
и Државни осигуравају ћи за-вод у аморткз^нвсни 
фонд предузећа. 

Члан 6 
Ср ед стоика. ко;е уплате држ-авне банке општедр-

жгвног значаја и Др жанин осигуравају ћи завод у 
Опни те државни вод ортиз-авиони фонд располаже Вла1-
да ФНРЈ. 

Влада народних република донеће пронесе о рас-
полагању средствим-а к-^ја уплаћују државне банке 
републиканеког и локалног значаја у Општедржавни 
аморти згади они ф-онд. 

Државне банке и Државни осигурава ју ћи завод 
самостздео располажу средствима се т ш-ог-тизаци-
оног фонда ва основу сводих фи н,ан си сита планова. 

Члан 7 
Годишњи допринос за амортизацију израчунз"-

вају саме држа;Ене банке и Државни осигуравајући 
завод, и то- на о-снову прописаних отпи сних стопа и 
н-аба-вне- вредности основних средстава. 

От пи сне стоне за по.једине групе основних 
средстава приписује Министар финансија ФНРЈ, с 
обзиром иа рок трајања основних средстава и на 
потребе великих оправки. 

Министар фингнсија, у сагласности сз- Претсед-
ником Савезне планске комисије, одређује колики 
део доприноса! за амортизацију уп,лаћују државна 
банке и Државни осигуравајући завод у Општедр-
жавни 'гшортизациони фонд а колики део у ^-ар-
ти зациони фонд предузећа. 

Члан 8 
Државне банке и Државни оситурзваући завод 

су дужни да у а'Мортизацн не фондове уплате цео 
планирани годишњи допринос за амсртизацију. 

Виш:к допринос? за амсртизацију који је услед 
п-ремашења-радног плана остварен преко -пл анир еног 
годи.шњег и з в х а сматр-а: се као уштеда државне 
банке и Државног осигурав^јућег завода (чл. 22 ст. 
2 уредбе). 

Ако државн-е! банка и Државни осигурава ју ћи 
завод не остваре план-ирани годишњи износ допри-
носа за амортизацију услед тога- што нису у потпу-
ности извршили радни пл и, неостепрена разлива у 
доприносу за- аодортазацију иретставља непредвиђени 
ванредни расход државне банке односно Дожгв-ног 
осигур?вајућег завода. 

Члан 9 
с 

Одредбе чл. 6, 7, 8, 9 и 12 Уредбе о Олштедр-
жавном амор ти зани он ом фонду рударске и индуст-
р и ј е производње и Амор ти зависном фонду држав-
них рударских и индустриских предузећа- („Службе-
ни лист ФНРЈ" бр 15/47) важе и за државне банке 
и за Држ.авни осигурађају-ћи. з^вгд.-

В) Допринос фонду РУКОВОДСТВТ 
Члан 10 

При свакој државној бзнци и при Државном 
оснгур^вајућем анта енду постоји фонд руководећа. 
У дрокавним банкама које имају фи-лијале и у Др-
жавном осигуравају ћем заводу фонд рук ов-од стем 
постоји и при свакој пословној јединици. 

Доприносом за) фонд руковод-ства државне банке 
и Државни о-сигургвајући завод обезбеђују ср-ед-
ства!: 
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1) за посебно награђивње службеника .који су 
се истакли на раду, рационадизатсра!, но.ва.тора и 
ударцима као и других радника који су се нарочито 
истакли Ш' р-аду; 

2) за изгра-дњу станова службенит и радника!; 
2) за изградњу социјалних установа за службе-

нике и раднике (обданишта1, дечје јасле, амбуланте, 
опоравили шта!, мензе и сл.); 

4) зи изградњу културно-просветн,их установа за 
службенике и раднике (клубови, библиотеке, чита-
онице, биоскопи, (^некултурни објекти и сл.). 

Из фонда руководства не могу се наг ра ђин а-ти 
службеници који руководе државним банкама, Др-
жавним осигурава ју ћим заводом сднооно пословним 
јединицама и њихови заменили'. 

Члан 11 
Фондом руководства управља руки.води.!ац др-

жавне бликс, Државног ооиту рафа,јућег завода од-
носно пословне јединице. Ови су дужни да се о упо-
треби средстава Ф ида руководства саветују са син-
д ик ал но м ор га нил" пиј о м. 

У случају нг сл. гања о употреби средстава фонда 
синдикална организација може своје при мед Се до-
ставити ад мини стр ативис-ош ера тавном руководио цу 
односно ру кочо дио цу државне банке односно ДР-
ЖАВНОЈ ссигуравзјуће' завода. 

Руководилац државна банке, Државног осигура-
вај,ућег завод? односно пословне јединице израдиће, 
по саветовању са односном с т ж ш ^ л т м организа-
цијом, план употреба средстава фонда руководства 
за сваку пословну годину. 

Овлашћује се Министар финансија ФНРЈ да но 
указаној погреби, а нсп претходном мишљењу Цен-
тралног одбора Савеза синдикате Ј-ус ос ла ви је, про-
пише начи?' поливања и издржавамо заједничких 
објеката! друштвеног стандарда из средстава фск-
дгва руководства више пословних једиш гр у сквиру 
једне д р ж а в е банке односно Државног осигургва-
јућег закона. 

Чљзи 12 
Средства фонда руководства остварују се, по 

правилу, из редовног и ванредног доприноса; 
Годишњи редовни допринос фонду руководства 

за- планирани о-бим ж е л е ш е (плански редовни до-
принос) за св-аку државну банку општедржаенот зна-
чаја и Државни осигуравају^ завод одређује Ми-
нистар фин ис^ј,а ФНРЈ, а за ев ку државну банку 
републиканског и локалног значаја министар финан-
сија народне републике, и то иа основу упутстава 
која .прописује Претседник Привредног савета Владе 
ФНРЈ, на предлог Министра финансија ФНРЈ, а шо 
претходном мишљењу, Централног одбора Савеза 
синдиката Јутславије . 

Код државних банака које питају филијале и код 
Државног осигуравтајућег завода плански раденик 
допринос фонду руководства, одређен у смислу прет-
ходног става за државну банку односно Државни 
оси гурава ју ћи завод, ртаспоређује државна банка од-
носно Државни1 осигурава!ју ћи завод на све своје 
пословне јединице сразмерно броју радника и служ-
беника!. 

Плански редовни допринос фонду руководства, 
одређен у смислу претходних ставова, изражава се у 
постотку од износа! планских трошкова (чл. 2 уредбе) 
за планирани обим пословања, и го како за! свак-у 
државну банку односно Државни ос ису ређају ћи зе--
всд тако и за сваку пословну јединицу. 

Стварни редовни допринос фонду руководства 
израчунава се применом постотку, утврђеног у сми-
слу претходног става, на планске трошкове д р ж а -

не банке, Државног осигурава ју ћаг завода односно 
пословне јединице за остварени обим та: словака. 

Ванредни допринос фонду руководства остварује 
се из оног дела годишњих уштеда који је постигнут 
з лагањем радног колектива, и го постоцима које 
одређује Претседник Привредног савета" Вл де ФНРЈ, 
на предлог Министра финансије ФНРЈ, а по прет-
ходном мишљењу Централног одбора Савеза син-
диката Ју гос лави је. 

Код државних банака које и'ма;у фидије.";^ и 
код Државног осигу рађају ће г завода ванредни до-' 
прив!ос фонду руководства утврђује се за сваку по-
словну јединицу према' индивидуално^! резултату, 
уштеда дотичне јединице, а- на основу роототааоа од-
ређенх у смислу претходног става. 

Члан 13 I 
У случају да државн,а банка односно Држ ени 

осигуравају ћи завод има стварне редовне расходе 
по једној основи, која служи за планир-ање трошкова 
(чл. 17 ст. 1 и 5 уредбе), неоправдано веће од плани-
раних, администратида.но-оперзтивни руководилац ће 
наредити да се редовни допринос фонду руководства 
не уноси у фонд за одређено време, али највише за 
једну годину, иди до одређеног износ , већ да се 
употреби за покриће овог непредвиђеног расхода. 
Административно'Оперативни руководилац Цени оп-! 
равданост таквог преко ра че газ (чл. 22 ст. 4 уредбе). 

По прописима претходног ста^а поступиће се и 
у случају ка,да ад монисти) ати в е р о н е рат нани руково-
дилац утврди да су неоправдано настали непредви-
ђени посебни, ванредни и непослу ЕНИ расходи, или 
да су ови расходи, иако предвиђени, били неоправ-
дано већи од планираних (чл. 22 ст. 5 уредбе). 

Члан 14 
Све државне банке и Државни осигуравају ћи 

зав!0д под руководите ом једно-г административно-опе-
^ ат ив н,ог руководиоца дужни еу да уплаћују цен-
тралном фонду рулссшо.дства код 'административно 
оперативн-ог руковод-иоца 5% од износа уплаћених у 
овој фонд руководства, 

Код државних банака који има,ју ф илијаде и код 
Државног осигурава ју ћес завода у централни фонд 
код административно-оперативног руководиоца упла^ 
ћују и све пословне јединице 5% од износа упла-
ћен,их у њихове фондове руков,одства. 

Средства' централног фонда руководства служе 
за посебно, нарраЈуивЕнл службеника који руково.де 
д,ржавним банкама, Државним ос мг даааа 'ју ћим заво-
дом односно пословним јединицама!, њихових заме-
ника и нарочит,о истакнутих радника и службеника у. 
подручним државним банкама односно Државном 
осигурава ју ћем заведу. 

Централним фондом ру,ководства! управиш -адми-
нистративно-оперативни рук водилац. 

д) Допринос фонду за рационализацију. 

Члан 15 
Доприносом фон,ду за рапион,алигадилоу обезбе-

ђују се средства за бољу орт низадију пословати, за 
техничку ра ци она лизали ју рада!, з а усавршавање хи1-
гијепских и сигурносна уређаја!, за специјалну рек-
ламу и пробна санду и сл. 

Средства! фонда за радиок' лизадију остварују се 
из редовног и ванредног доприноса!. 

Годишњи редовни допринос фонду за) ранчева-
лиз пију за планирани обим п о с л о в н а (плански- ре-
довни допринос) за сваку државну банку очштедр-
жавног знана-ј,а и за Државни осигурати ући завод 
одређује Министар финансиј.а ФНРЈ, а за сеансу др-
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жавеу банку републи канског и лаввзоилор значаја ми-
нистар финансија наро-дн.е републике. 

План-ски ре,довни допринос фонду за -рационацци-
ааздиј-у, одређен у смислу пр ет ходног ст,ава, изра-
жава се у постотку од износа планских трошкова 
(чл. 2 уредбе) за ил1 гета рани о-бим (пословања дотичне 
државна банке односио' Државног осигурашајућег 
вав-ода. 

Стварни редовни до,принос фонду за рониоца ди-
к ц и ј у израчунава се (применом утврђеног ПОСТОТКУ 
из (претходно,г става на паганске трошкове државне 
банке односно Државног осигуравају ћег завада за 
-остварени обим пословања, уз то само до планира-
ног годишњег изи Јоса. 

Вишак доприноса фонду за рационална, пију, 
мо-ји1 је услед нремашења радног штака ос творен 
Преко планираног годишњег износа, сматра се као 
уштеда државне банке односио Држ-авног осигура-
ва јућег завода (чл. 22 ст. 2 уредбе). 

Ванредни допринос фонду за раднога ,лиз'-цију 
остварује се из постигнут их годи-шњих уштеда др-
жавне банке односно Државног осигуракајућег за-
вода), и то у нано-су сд 50% тих уштед а умањених за 
ванредни допринос фпн,лу руководства израчун,ат у 
смислу чл. 12 ст. 6 ов-е уредбе. 

ђ) Допринос за подизање кадрова 

Члан 16 -
Доприн-осом за ог:,дизање кадр-ова о-без-беђују се 

средства за стручно подизање кадрова у државним 
бан ха ма- и у Држав,ном осигурава ју ћем заводу. 

Годи-шњи допринос за (п-одизање кадров-а- за пла-
нирани с б им пословања (плански допринос) за- сва-
ку држ-авну банку отаитедрж-авмог значаја- и за Др-
жавни осигурава јућкг зав-од одређује Министар фи-
н-ансија ФНРЈ, а за шаку државну банку републи-
К-анског и л-окалног зн-ачаја- МЈ: ни ст ар финансија па-
ро дне републ-ике. 

Плански допринос за подизање кадрова, одр-еђен 
у смислу претходн-ог става, изража,ва се у постотку 
од износа планских трошкова (члан 2 уредбе) за пла. 
тира-ни обим пословања дотичне држав-не банке од-
носно Државног осигуравајућег завода. 

Ства-рни допринос за подизање кадрова израчу-
нава се- применом утврђеног постотка из претходн-ог 
става на планске трошкове државне банке односно 
Државног осигурзвајућег завода за остварени обим 
Пословања. . ^ 

М,инистар фиксне ија ФНРЈ за/ државне банке 
општедржавног значај и за Државни осигуравајући 
Вавод, а министри финансија народних република за 
државне банке републик-гнског и локалног значаја, 
одређују' који део доприноса за подизање кадрова 
остаје д,ржавној банци односно' Државном осигурава-
јућем заводу за подизање кадрова а који део се упла-
ћује у корист административно-оперативног руково-
диоца у сврху подизања кадрова. 

Државне банке, Државни осигуравајући завод и 
њихови административно-оперативни руководиоци су 
дужни да неутрошени део оствареног доприноса за 
Подизање кадров-а уплате у буџет надлежног органа. 

2. — Планирање трошкова 
Члан 17 

Трошкови државних банака и Државног осигура-
вајућег завода (члан 2 уредбе) за планирани обим по-
словања, а по-дељени на елементе -структуре трошко-
ва,, пла-нирају се у укупним износима за цел^? по-словну 
Годину. Овако планирани укупни износ трон'ко ва- за 
Све елементе структуре своди се на планирани обим 
Пословања државне банке односно Државног осигу-
р-авајућег з,авода изражен у оп ер аци јам а, Једна хи-

љада операциј-а претставља основу за планирање. 
Износ тр-ошкова за једну основу (1.000 операција) 
претставља индивидуалне планске трошкове дотичне 
банке односно Државног осигурав-а ју ћег завода у од-
носној пословној години. 

Индивидуа-лни п з-н-ски трошкови за поједине еле-
менте структуре трошкова из члана 2 ове уредбе 
изражава-ју се у п-ос то ци-ма од, укупних индивидуал-
них план-ских трошкова. 

/една државна банка односно Државни осигура, 
вајући-завод може имати јединствену структуру тро-
шкова- изражену у иост-сцима за целокупну своју 
основну дела-тност или различиту према гранама де-
латности. 

Операција је свака услуга коју државна банка 
односно Држ,авни осигуравају^^ завод чини клијенту 
а која, се може свести на^ одређени технички поступак. 
Шта се сматра операцијом у појединим гра-нама осн-ов-
не делатности државних ба-нака општедржавног зна-
чаја и Држ-а,вног осигура-вајућег завода, утврђује Ми-
нистар финансија ФНРЈ, а У државним банкама репу-
блпканског и лок-алног знача-ја министар финансија 
народне рен уб таке, на основу упутства Министра 
финансија- ФНРЈ 

Министар финансија ФНРЈ, може по потреби, за 
поједине гра-не основне де-ла,тности неке држ,ав.не бен-
ке односно Државног осигуравајућег завода одредити 
и неку другу основу за Планирање трошкова. 

Основе за планирање из овог члана су уједно и 
основе за обрачун стварних трошкова за остварени 
обим пословања. 

Државне банке које имају филијале и Државни 
осигуравајући за-вод планирају трошкове и ,прате 
извршење пла-ну и по пословним јединицама и укуп-
но за цело предузеће. При израчунам ању индивидуал-
них планских трошкова таквих државних банака од-
носно Државног осигуравајућег завод-а као целине 
узимају се у обрачун трошкови и обим пословањ-а 
свих подручних посл-овних јединац-а!. 

Члан 18 
Министар финансија ФНРЈ прописује структуру 

трошкова (члан 2 уредбе). Он одобрав-а индивилуалки 
плански износ трошкова (члан 17 ст-ав 1 уредбе) за 
сваку држав,ну банку општедржавног значаја и за Др-
жавни осигуравајући за-вод и за сваку годину. 

Прописи народне републике, донесени на основу 
члана 1 став,а 3 ОЕе уредбе, одредиће органе који ће 
одобравати индивидуалне планске износе тр- -нова 
државних банака републмканског и локалног значаја. 

3. — Посебни ванредни и непословни 
расходи и њихово планирање 

Члан 19 
Посебни расходи су они издаци или доприноси за. 

пос-ебне ,наменске фондове државне банке односно Др-
жавног осигуравајућег завода који су у вези оа основ-
н-ом делатношћу државне банке одно-сно Државног 
о-сигурав,ајућег завида, али не могу ући у структуру 
трошкова, јер се њихово планирање не може свести 
на операције државних банака односно Државног 
о с и г у р а в а ј у ^ завода, или државна банка од-носно 
Државни осигуранајући завод не може битно дело-
вати на њихову висину (на пример пл-аћене кам-ате 
трошкови'пословања са иностранством). 

Ванредни расходи су они који се не појављују 
редовно а у вези су са основном делатношћу (на при-
мер ненаплативи парнични трошкови, пенали, новчане 
ка-зне и друго). 

Непословни расходи су они који нису у вези са 
пословном делатношћу државне банке односно Др-
жавног осигуравајућег завода (на пример расходи 
управљане и подржавања зграда) за становање ндр.). 
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Предвиђени посебни, ванредни и непословни рас-
ходи се планирају у фина,нсиском плану државн,е ба,н-
ке односно Државног осигуравајућег завода. 

Непредв,иђени посебни, ванредни и непословни 
расходи посебно се евидентирају у књиговодству др-
жавве банке односно Држ,авног осигуравајућег зга)-
вода. 

4. — Приходи и њихово планирање 
Члан 20 

Приходи државних бана,к,а и Државног осигурава-
јућег завода могу бити редовни, посебни, ванредни Н 
непословни. 

Редовни и посебни приходи у начелу одговарају 
трошковим,а односно посебним расходима, и ти при-
ходи се остварују на основу прописаних цена услуга. 

У посебним одредбама ове уредбе је прописано 
које врсте редовн,их прихода и које врсте посебн,их 
пр,ихода имају поједине државне банке општедржав-
ног значаја и Државни осигуравају^ завод. Прописи 
на,родних република донесени на основу члана 1 став 
3 ове уредбе, одредиће врсте редовних и посебних при 
хода државних банака република,нског и локалног 
значаја. 

Ванредни приходи су они који се не појављују 
редовно а у вези су са основном делатношћу (на при-
мер наплаћена отписана потраживање, наплаћени пе-
вали и др.). 

Непословни приходи су они који нису у вези га 
пословном делатношћу државне банке односно Др-
жавног осигуравајућег за,вода на пример кирија од 
зграде за становање и др.). 

Предвиђени посебни, ванредни и непословни при-
ходи се планирају у финансиском плану државне бан-
ке односно Државног осигур-авајућег завода. 

Непредвиђени посебни, ванредни и непословни 
приходи посебн,о се евидентирају у књиговодству др-
жавне банке односно Државног осигуравајућег за-
вода. 

5. — Покривање трошкова и расхода 
Члан 21 

Државне банке и Државни осигуравајући завод 
покривају све своЈе трошкове ег посебне расходе, по 
правилу, из редовних и посебних прихода ва основу 
прописаних цена услуга. 

Цене услуга за сваку државну банку и за Државни 
осигуравају^ завод прописује Министар финансија 
ФНР.Ј. Каматне сто,пе прописује Министар' финансиј,а 
ФНРЈ у сагласности са Пр е тс е,дниккж Привредног са-
вета Владе ФНРЈ, и то у границама максималних ка-
м,атних сто,па, прописаних Уредбом о максимирању 
каматних стопа. За поједине врсте услуга државних 
банака републиканског и локалног з-начаја М-инистар 
финансија ФНРЈ м-оже то овлашћење прописивања 
цена пренети на министра финансија на,родне р-епу-
блике. 

Код државних банака које имају филијале и код 
Државног ооитуравајућег зав-ода цене услуге су је-
динствен, е за цело предузеће. 

Ван,редне р-асходе покр,ивају државне банке и 
Државни осигурава ју ћизаво д, по правилу, из ва,нред-
них прихода, а непословне р-асходе из непослозних 
прихода. -ч 

Ако се збир годишњих планских расхода (тро-
шкова, посебних, ванредних и пепо словн,их расхода) 
за планирани обим пословања не покрије годишњим 
збиром пла,нских прихода (р-едовних, посебн-их, ван-
редних и непословних), разлика се покрива планира-
ном дот-ацијом из буџета. 

6. — Обрачун остварених расхода и 
прихода 
Члан 22 

Коначни о-брачул о-стварен-их укупних расх-ода! и 
прихода државне банке и Државног осигурав-ајућеГ 
завода вр-ши се по истеку пословне године. 

Као уштеде државних банака и Државн,ог осигу-
равајућег завода сматрају се, поред остварених уште-
да на планским редовним расходима по једној основи 
за планирање (члан 17 став 1 ТЈ 5 уредбе), још и до-
принос за амортизацију и допринос фонду за рацио-
нализацију који су оствар-ени преко планираних го-
дишњих износа (члан 8 став 2 и члан 15 став 6 
уредбе). 

Остварене уштеде из претходног става употреб-
љава ју се: 

1) за ванредни допринос фонду руководства у 
смислу члана 12 става 6 ове уредбе а највише до 50% 
односних уштеда; 

2) за ванредни допринос фонду за рацио нали за-
шију у смислу члана, 16 ст,гш 7 ове уредбе, и то 50% 
од износа који остане пошто се издвоји ванредни 
допринос фонду руководства по тачци 1 овог става; и 

3) остатак за уплату у буџет. 
У случају премашена планских р-едовних расхода 

поступиће се по пропису чла-на 13 ове уредбе. 
Административно-оперативни ,руководилац испи-

тује н-епредвиђене посебне, ванредне и непословне 
расходе и одлучује о њиховој оправданости. Ако су 
ти расходи били оправдани, административво-опера-
тивни руководилац одређује из којих ће се прихода 
покрити (првенствено из истородних непредвиђених 
прих-ода). Неоправдани непр-едвиђени расходи, као и 
неоправдано настали вишак предвиђених расхода из-
над планираних износа, падају на терет оних службе, 
пима односн-о радника који су их проузроковало од-
носно по члану 13 ове уредбе, потпуно или делимично, 
на терет фонда руководства. 

Вишак ства,рних укупних прихода над стварним 
укупним расходима уплаћује се у буџет. Адмивистрач 
тивно-оперативни руководилац доноси решење о по. 
при-ћу рав лике која- настаје ако су укупни стварн,и 
приходи мањи од укупних стварних расхода. 

III. — ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ ЗА ДРЖАВНЕ БАНКЕ 
ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗА ДРЖАВНИ 

ОСИГУРАВАЈУЋИ ЗАВОД 

1. — Народна банка ФНРЈ 
Члан 23 

Поред елемената трошков,а означених под 1—5 у 
члану 3 ове уредбе, Народна банка ФНРЈ има још сле-
дећи елеменат трошкова: 

Допринос фонду ризика платног промета. 

Члан 24 
Посебни расходи Народне банке ФНРЈ су: 
1) расходи у вези са емисијом; 
2) расходи по пословима са иностранством, стра. 

ним валута-ма,, племенитим металима и сребром; 
3) намаче по пасивни-м ,пословима; и 
4) расходи за извршење ванредних зад.атака, 

Члан 25 
Редовн.и приходи Народне банке ФНРЈ су: 
1) провизија и 
2) приходи од продатих образац-а-. 

Члан 26 
Посебни приходи Народне банке ФНРЈ су: 
1) трв-гходи у ве,зи оа! емисијом; 
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2) приходи по пословима са иностранством, стра-
ним валутама, племенитим металима и сребром; 

3) камата по активним пословима,; и 
4) приходи од извршења 'ванредних задатака. 

2. — Држ'2(вна инвестициона банка ФНРЈ 
Члан 27 

Посебни расходи Државне инвестиционе банске 
ФНРЈ су: 

1) трошкови контроле инвестицноних 'радова; 
2) посебни расходи у вези са државним дуговима; 
3) камата по пасивним пословима; и 
4) расходи за извршење ванредних задатака. 

Члан 28 
Редовни приходи Државне инвестиционе банке 

ФНРЈ су: 
1) провизија за послове финансирања; и 
2) провизија за остале послове. 

Члан 29 
Посебни приходи Државне инвестиционе банке 

ФНРЈ су: ч 
1) камата по активним пословима; и 
2) приходи од извршења ванредних задатака. 

3. — Држ-авни осигуравају^ завод ФНРЈ 
Члан 30 

Поред^ елемената трошкова означених под Г—5 у 
члану 3 ове уредбе, Државни осигурава ју^ завод 
ФНРЈ има још следеће елементе трошкова: 

1) техничка премија (допринос фонду осигурања); 
2) допринос фонду трошкова реосигурања; 
3) допринос фонду превентивних и репресивних 

мера; и 
4) порез ва промет производа (услуга). 

Члан 31 
Посебни расходи Државног осигуравајућег завода 

ФНРЈ су: 
1) расходи из послова преузетих реосигурања; 
2) камата на математику резерву по осигурању 

лица; и 
3) расходи за извршење ванредних задатака. 

Члан 32 
Редовни приход Државног оскгур-авајућег завода 

ФНРЈ је пена оситур. љз- (бруто премија). 

Члан 33 
Посебни приходи Државног осигурава,ју Нег за-

вода ФНРЈ су: 
1) приходи из прслов1а преузетих ре оси гурања!; 
2) приходи од уложене математичке резерве по 

осигурању лица; и 
3) приходи од извршења ванредних задатака. 
Приходи по одбитку расхода из послова преузе-

тих реоаигур^пњ,А- књиже се у корист фонда- за МОЈ-
криће губитака из послова преузетих реосигурања. 

4. — Остала предузећа под руководство^! 
Министарства финансија ФНРЈ 

Члан 34 
Овлашћује се Министар финансија ФНРЈ да на-

чела и прописе ове уредбе прошири и на друга пре-
дузећа из своје надлежности. 

IV. - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35 
Ближе, прописе за извршење ове уредбе доноси 

Министар финансија ФНРЈ. 

. Члан 36 
Овлашћује се Министар финансија ФНРЈ да сход-

но прописи.ма ове уредбе донесе прописе о доприно-
сима фонду руководства и фонду за рационализацију 
државних банака и Државног осигуравајућег завода 
и пр-едузећа из члан-а 34 ове уредбе за Пословне го-
дине 1946, 1947 и 1948. 

Члан 37 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југослвије" . 

26 јануара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Привредног са,вета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

111. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за до-ношење уредаба по питањима из народне 
привреде, Владз ФНРЈ, на предлог Мин.истра лаке 
индустрије ФНРЈ и Министра трговине и снабдевања 
ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

о ИЗМЕНИ и ДОПУНИ УРЕДБЕ О ОТКУПУ И 
РАСПОДЕЛИ / СИРОВИХ ЖИЗОТИЊСКИХ КОЖА 

Члан 1 
У чла,ну 4 додаје се нови став 4 који гла-си: 
„Министар трговине и снабдевања ФНРЈ. у спо-

разуму са Министром лаке индустрије ФНРЈ, може 
прописати да се и градским домаћинствима за пре-
дате свињске и ситне коже дају поред накнаде и 
бонови- по претходном ставу." 

Члан 2 
У члану 10 додаје се нови став 3 који гласи: 
,.Мгхнист^р лаке индустрије ФНРЈ, у сагласности 

оги Министром пољопривреде ФНРЈ, прописаће по-
требне мере за очување сирових кожа од оштећења 
при клању стоке и скидању коже." 

Члан 3 
У члану 12 на краЈу тачке 6 уместо тачке ставља 

се т-ачка и занета, и додају нове тачке 7) и 8) које 
гласе: 

,Ј) Лица која се при клању стоке и скидању 
коже не придржавају прописа издатих у циљу очу-
вања сирових кожа од оштећења, и услед тога, или 
иначе својим нем-аром при раду, оштете кожу или 
проузрокују њено оштећење; 

8) Руководиоци и други одговорни службеници 
(на-мештеници) који на кланиц-ама и другим местима 
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клања стоке не преузимају довољне мере да се пра-
вилном применом постојећих прописа спречи оште-
ћење кожа при клању стоке и скидању коже." 

Члан 4 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у ,,Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југослвије" . 

10 јануара 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар ла,ке индустрије, 
Јосип Цази, с. р. 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

112. 
На основу чл. 16 Уредбе о одобравању завршних 

рачуна државних привредних предузећа савезног и 
републиканског значаја, на предлог Министра фи-
нансија ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

0 РОКОВИМА ЗА САСТАВЉАЊЕ, ПРЕГЛЕДАЊЕ 
и ОДОБРАВАЊЕ ЗАВРШНИХ РАЧУНА ЗА 1948 
ГОДИНУ ДРЖАВНИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

САВЕЗНОГ И РЕПУБЛИКАНСКОГ ЗНАЧАЈА 

1) Предузећа су дужна да саставе и доставе 
завршне рачуне за 1948 годину надлежној дирекцији 
односно управи, надлежном ресорном министарству 
и надлежном министарству финансија до 28 фебру-
ара 1949 године. 

Дирекције односно управе са,ставиће и доставиће 
своје завршне рачуне до 20 фебруара 1949 године. 
' Министар финансија ФНРЈ ће накнадно СВОЈОМ 

наредбом одредити рокове за пољопривредн,а и гра-
ђевинска предузећа, као и предузећа у ресору Мини-
старства поморства,.- 4 

2) Дирекције односно управе, ресорна министар-
ства и надлежна министарства финансија дужна су 
да до 31 марта 1949 године изврше претходни пре-
глед завршних рачуна (ет. 2 чл. 1 уредбе). 

3) Комисије за расматрање завршних рачуна 
дужне су да до 28 априла 1949 године заврше ра-
справљ"ње и ставе своје предлоге у погледу одо-
бра,вања за све завршне рачуне предузећа, а дирек-
ције саставља-ју збирне завршне ра,чуне до 30 априла 
1949 године. 

4) Више комисије з,а р гсм атр ање завршних ра-
чуна, дужне су да до 15 ма.ја 1949 године изврше 
преглед завршних рачуна и да их поднесу на одо-
брење надлежно,м ресорном министру. 

5) Ресорна министарства дужн,а су да до 15 ј,уна 
1949 године саставе збирне завршне рачуне ресора и 
да их доставе надлежном министарству финансија. 

6) Министарства финансија народних република 
дужна су да до 15 јуна 1949 године саставе сумарни 
преглед за сва републиканска предузећа и да га под-
несу влади народне републике и Министарству фи-
н,а,нсија ФНРЈ. 

7) Министарство финансија ФНРЈ дужно је да до 
1 Јула 1949 године састави сумарни преглед за сва са," 
жезна предузећа, а до 10 јула 1949 године да састави 

општи сумарни преглед за сва савезна и република^ 
ска предузећа, и да их поднесе Влади ФНРЈ, 

8) За одржавање рокова одговорни су: 
а) директори предузећа у погледу рокова одре-

ђених за предузећа,; 
б) генерални односн,о гл,авни директори у по-

гледу рокова одређених за комисије и за дирекције 
односно управе; и 

в) помоћници министара за план у погледу ро-
кова одређених за више комисије односно за рокове 
одређене за министарства. 

9) Ова наредба ступа на снагу д.а,ном објављи-
ван^ У „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије 

IV бр. 1085 
8 фебруара 1949 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

113. 
- На основу чл, 11 ст. 1 Уредбе о елементима цене 
коштања, акумулацији, фонду руководств,а и цен-
тралном фонду држа,вних индустријских произвео ђач-
ких предузећа локалног значаја, Влада ФНРЈ, из 

, предлог Пр ет седи,ика Привредног савета Владе 
ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОДАЈНИХ ЦЕНА ПРОИЗВОДА 
ДРЖАВНИХ ИНДУСТРИСКИХ ПРОИЗВОЂАЧКИ.Х 

ПРЕДУЗЕЋА ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА У 
СЛОБОДНОЈ ПРОДАЈИ 

1) Прода.јне цене производа државних индустри-
спих производачких .предузећа локалног знач.ај,а, у 
слободној продаји предлаже директор предузећа, а 
одобрава надлежни срески односно градски народни 
одбор. 

2) Срески односно градски народни одбор је ду-
жан да води регистар одређених цена за ,производе 
подручних предузећа на,мењена за слободну про-

,даду. На основу тих регистара срески односио град-
ско? народни одбори подносиће извештаје надлежнем 
органу. 

Предузеће је дужно да о оствареним предај-ама 
својих производа у слободној продаји подноси из-
вештаче надлежном органу. 

Министар трпе,вине и снабдевања народне репу-
блике,' у сагласности са министром комуналних по-
слова! и министром финансија народне републике, 
прописаће рокове и начин на који ће предузећа ег-
ереши односн.о градски наредни одбори подносити 
извештаје у смислу претходних ставови-, као и ор-

4 гаде мојима ће се ти извештаји подносити. 
3) Министар трговине и снабдевања ФНРЈ одре-

диће упутством које ће податке о одређеним ценама 
у слободној продаји и на' који начин министри грго- , 
вине и снабдева,њ,а на.родних република до-стављани 
Министру трговине и снабдевања ФНРЈ. 

4) Контролу о одређеним ценама У слободној 
продаји за производе државних индустриеких, про-
нзвођачких предузећа локалног значака врши мини-
стар' трговине и снабдевања народне републике моји 
је овлашћен да: у оквиру упутства Министра! грго-
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едине и снабдевала ФНРЈ одреди измену одређене 
цене у слободној продаји: 

а) било одређивањем м,г,кси масног износа тржи-
шне добити? зз поједине производе, израженог у 
стопама, факторима! или у апсолутним изн,ос,има; 

б) било одређмвањем продајних цена за поје-
дине ире изводе. 

б) Ова наредба ступа на снагу одмах. 

IV бр , 1160 
8 фебруара) 1949 година 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р, 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

114. 
На основу чл. 2 Уредбе о продаји пољоприв,ред-

них производа везаној са правом иа куповину одре-
ђених индустријских производ,а по нижим јединстве-
ним ценама, на предлог Претседник Привредног 
савета Вдаде ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 
о ИЗМЕНИ НАРЕДБЕ О ДРЖАВНИМ ГВЕЗАНИМ) 

ЦЕНАМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 
1 — у Наредби о државним (везаним) ценама 

пољопривре,дних производа („Службени лист ФНРЈ" 
Ор. 12 од 11 фебруара 1948 године) тач. 1, одељак Ш, 
став Б мења се и гласи: 
Свињске коже са коврџавом или равном длаком 

сирове и свеже за 1 кг 
Кв ал ите I И Ш IV 
Динара 22 17,60 13,20 8,20 
Горње цене важе за произвођаче улазне маре 

франко откупно место. 
2. — Ова, наре,дба ступа на сна,гу данзм објав-

љивање у „Службеном листу Фед вратише Народне 
Републике Ју посланије". 

IV бр. 1161/49 
8 фебруара 1949 године 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југосл азије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседник Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

115. 
На основу члана 15 Уредбе о платама радника 

у рударству, у сагласности са Министром рада ФНРЈ, 
прописујемо 

П Р А В И Л Н И К 
о ДОДАТКУ ЗА РАД У РУДАРСТВУ КОЈИ СЕ 
ОБАВЉА ПОД НАРОЧИТО ТЕШКИМ УСЛОВИМА 

Члан 1 
Као рад под нарочито тешким условима сма-

тра се: 

1) Рад при температура јамског ваздуха од ила 
преко 30° Целзија; 

2) Рад при слабом и истрошеном јиадском ваздуху 
у подручју напуштених радова и пожара; 

3) Рад на нарочито мокрим радилиштима. 

Члан 2 
Радницима који раде под условима наведеним 

у чл. 1 припада, ЗА време док ти услови траЈу, дода^ 
тек по ефективном радном часу, и то: 

1) Код јамских послова: 

Динар,а 
а) при температура од 30 до 34° Целзија 1.— 
б) при температура од 35 до 36'Целзија 1.50 
в) при температури преко 36° Целзија 2.— 
Уколико је поред горњих температура 

релатив,на, влага ваздуха изнад 40%, горњи 
додаци се повећавају за 0.50 

2) Код јамских послова при слабом и 
истрошеном ваздуху у ПОДРУЧЈУ на,пуштених 
радова, и пожара 0.50 

8) Код ја,мских послова на нарочито 
мокрим радилиштима: 

1̂) где водени млазеви прате радилиште, 
на пример, код терања и отварања нових 
дубинских хо,ризоната и окана — — 1.— 

б) где код терања нископа и окана 
прилив воде изискује да радници морају 
радити стојећи у води 1.50 

в ) т д е поред воде наведене под б) 
отежава рад још и вода са стр опа' и из бокова 2.— 

Члан 3 
Уколико би радницима припадало више додатака 

из чл. 2 по разним основима, њихов укупан износ не 
може бити већи од динара 4.— по РАДНОМ часу. 

Члан 4 

Директор предузећа односно од њега овлашћено 
лице утврђује постојање и трајање околности из 
члана 1 овог правилника, које повлаче право на по-
себан додатак. 

Члан 5 

Овај правилник ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије'', а обрачун и плаћање по њему 
вршиће се од 1 јануара 1949 године. 

Бр. 14951 
14 децембра 1948 године 

Београд 
Министар рударства, 

Светозар Вукмановић, с, р. 
Министар тешке индустрија 

Франц Лескошек, с. р. 
Сагласан, 

Министар рада, 
Љубио Арсов, с. р, 
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116. 

На основу чл, 33 Уредбе о порезу на промет 
производа! („Службени лист ФНРЈ" бр. 24/47) про-
пису ј ем 

У П У Т С Т В О 

о НАЧИНУ ОБРАЧУНАЈУ АЊА ОПШТЕДРЖАВНЕ 
АКУМУЛАЦИЈЕ У 1949 ГОДИНИ 

1) Државна индус вриска произвођачка и друга' 
предузећа локалног значаја на која) се односи Т-ан 
рифз јединственог пор-ез-а на промет производа 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 10/49) плаћају порез иа 
промет производа само по стопама из .по.менуте та-
рифе, и то како на промет производа прсиззедених 
у 1949 години, тако и нт промет пр,оизвода! з-тече-
них на стоваришту на дан Г јануара 1949 године, 
На- ших се односе даљи прописи весина упутства 
оамо по тач. 11—18. 

2) Код државних пољопривредних добједа, пољо-
привредних установа и других државних предузећа 
"која се б:ве прсизводњсм основних производа по-
љопривреде на чији промет не плаћају порез по 
Тарифи, општедрж-шну акумулацију (порез на про-
мет производа) по1 тим производим^ пр одведеним 
у 1949 падини прет-стааљш планирано снижење пуке 
нене коштања за 1948 годину које се појави као 
разлика изм-е-ђу структуре цене производње за 1949 
годи,ну и структуре те цене за 1948 год-ин-у. По оста-
лим п р о и з в о д и м на- чији промет плаћају порез, 
опште државна ^ку-мула-ција се изн-алгјаи к?1о код 
ост.алих предузећа по следећој тач-ки овога- упут-
ст-в-а. 

3) К-од свих осталих преду,зећа! оиштедржавиу 
а ку мула цију (порез на промет производа) по лр с и -
нодима произведеним у 1949 години и по услугама 
извршеним у 1949 Родиш п р е с т а в љ а укупни разлик.а 
између одређене продајне цене произвођача односно 
одређене ниже. јединегвене цене у продаји на мало 
по одбитку трсшиов-а трго-вине (ра-бота) и про-сечно 
планске це-не производње прела структури цена за-
1949 годину. Та разлика садржи не само пор-ез на 
промет производа по стоп,ама из Привремене тарифа 
пореза на промет произв-ода!, в-ећ и одређене уплате 
на Сабирни рачун ! Министарст,ва финансија! ФНРЈ, 
реп-убликакску разлик-у, снижење трошков-а про.из-
водње у 1947 години, снижење пуне цене коштања 
у 1948 години сг онај део општедрж-пвне гну м-ул аци,:е 
који није о-бу-хваћен ни једним .од предњих (видо-ва. 

У погледу производа затечених на стовар-ишту 
на дан 1 јануара 1949 године по којим-а је уплаћено 
снижење трошкова производње за 1947 годину од-
носно снижење Пуне цене коштања 1948 годину, 
односно по к-ојима су предузећа дужна д-а сва! сни-
жења уплате у 1949 -години као дуг из претходник 
годи.на, неће се сн-ижење тр-ошкова пр-оизводњ-а за 
1947 годину нити снижење пуне цен-е кошта-ња за 
1948 годину уносити у порез и-а про-мет п,роизво-д-а 
за 1949 годину. 

4) Сва државна привредна .предузећа! ду- - -а су 
да у -лож-у 1949 године уплаћују н-а им-е пораза е з 
промет производа укупан износ општедржавне к у -
мулације по тач. 1, 2 и 3 овога упутства-. 

5) Привредна: предузећа народни-х гл друштвених 
организациј,а! и задружна и прив-ат-на привредна пре-
дузећа! у 1949 години у пла Нива ће на име пореза! на 
про-м-ет производа разлику између одређ-ене прода-јна 
цене (,продајне ц-ене произвођача одн-о-сно ниже уа-
динствене цене у прода.ји ва мало по одбитку рза-
бата) кг одобрена цене производње. 

6) Када је у Привремено^ тарифи пореза н.а 
промет производа као пор-еска основица означена! 
откупна цена, цена производње или продајна! цена, 
а дотичним производим^! надлежни ортак није одр-е-
дио прода-јн,у цену произвођача односно тежу једин-
ствену цену у продаји на! мало!, п-орез на ,пром-ет 
производа плрћа! се по стопама и-з Т-арифе н-а ,от-
купн-у цену, на це-ну производње одн-о-сно од про-
да.јне цене. 

7) Н-а накнаде за услуге по д-елу Б Привремене 
тар,ифе пореза на! пр-омет производа ко-лим-а- су од-
ређене продајне цене општедржавну акумулзцију 
(порез на пр-омет производа) претставља укуп-н-а ра-
злика између одређене накнаде за- услу,гу (одређене 
продајне цене. услуге) и цене произв-одње о-дносн-е 
услуге, тј. цене која у себи садржи добит предузећу. 

У осталим случајевима, у којима! продајне цене 
услуга, нису одређене, порез се идућа! по стотома и 
према пореским основицам-а из дела Б Привремене 
т-арифе пореза ва промет производа 

8) Уколико у извесним сл-учајевим.а1 одређена, ре-
пу бл иканска- разлика није сад,ржана! у продајној цени 
пр-оизвођач-а^, има се укључити у прода.ј,ну цену про-
извођач-а, тако да се добије одго-варајућа прода-јне 
цена произвођ-ач-а! која у себи садржи и републикгн-
ску разлику, 

9) Ни ,у ком од пр-едњих случај е-на (општедр жап-
ца. ^кумулација- (порез ва тромог ге-о извода) не смо 
бити м-аша од износа прорачунатог по пореским сто-
пама из Привремене тарифе пореза на промет произ-
вода одн-осно по стопама! из Тарифе јединственог 
пораза на промет производ-а- локалне производње. 

10) Државна привредна предузећа савезног и ре-
публиканског значаја дужна) су да у р-оку од петка-
ест дана од дана к-ада им буду са-општене просечне 
планске цене производ-ње за 1949 годину састао е спи-
сак -свих СВОЈИХ прои,ЗЕОда одно-сно услуга и да' из-
р!а!чунају стопе но којима ће у ви-ду п-ореза на про-
мет пр-оизвода уплаћивати ову општедрж-гвну с и -
мулацију. С-писак ће се с-аставити по приложеном 
обрасцу Т I. 

У рубрику 1 бележи се редни број за сваку вр-
сту пр:изв-ода одн-осно услуга за јоозе се у следећим 
ру-брикама списка показују различити подаци. 

У рубрику 2 бележи се та.чан наз,ив (прои,звода 
односно услуге и шифра према „Понире мен ој номен-
клатури пр-о-извода", и,здања Савезне план-ске коми-
сије, 1948 године, или п-о неком др-уго-м реду по- ко-ме 
ће пр-едузету лакше бити руковање са, списком ,при-
ликом обрачунао аша и уплате о.п,т те држав-не акуму-
доцијз. — 

У рубрику 3 бележи се тарифни бр-ој (оа озна-
ком тачке и , словна!) Тар,иф.е порша на пр-омет про'-
извода у којем дотични пр-оизвод односно услуга! 
предвиђена-. 

У рубрици 4 треба назначити, који је с-р пан од-
редио пр-одајну цену, б р о ј и датум његовога ре-
шења. 

У рубрику 5 уписује се Јединствена! цена у про-
даји иа мало -к-о-ја је одређена од стране орга,на' за 
одређивање цена и кој-а- је затечен-а на дан 1 јану-
ара' 1949 године. У о-ву рубрику уписује се и она 
продајна цена на мал-о која је одређена од стране 
о.р,гана за одређивање цена. нижсга ранга од земаљ-
с,ког уреда за) цене; 

У рубр-ику б б-ележи се одређена, стопа (п-рсне? 
нат) рабата (трошкова, т-рг сенке), ^ у ру-брику. 7 —' 
апсолутни изно-с рабата! који се д-обија кЈзда се је-
динств-ена! цена у продаји пг,! мал-о пом,ножи сто-нем 
рабата -и прои,звод подели са 100. 
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По одбитку -апсолутног из-носа рабата (и,з рубри-
ке 7) од једииствене цене у п р о д о р иа мало (из ру-
брике б) добија се продајна цена прои,звођача мо-ја-
се бележи у рубрику 8. Међутим ако је о-д стр-ане 
орг зва за одређивана цена- одређена продајна- цема 
произвођача а не једин-ствена цена у продаји на 
-мало, сила ру-брике 5, 6 -и 7 остају непопуњена, а 
Лспуњав-З! се р-убр-ика 8. 

У рубрику 9 бел-ежи се п,ро-сечна! планска цена 
произво,дње по структури цена за 1949 годину. Ту 
се не сме, дакле, уп-исивати индивидуалне планска 
цена трчнмвиндње доти-чног пр-едузећа. 

У рубрику 10 тре-ба унио .ти а-псолутни из,нос 
ану мула није кас р-азлику између суме у ру-брици 8 
и сум-е у рубрици 9, а у ру-брику 11 — стону аку-
мулапције изражену у односу на једин-ствену цену у 
п-родаји на и-ло из рубрике 5 односно- на продајну 
цену, произвођача из рубрике 8, према томе 
која је од свих цела по Тарифи предвиђена за 
пор-еску о-сно-вицу. Сва- се стопа добија када, се ап-
со-лутни износ оку му литије из рубрике 10 по-множи 
са 100 и производ по-дели са једен-стве,н-ом ценом у 
п р о д а ј н-а мало из р-убрике 5 односно са прода-јном 
ценом произвођача из ру-бр-ике 8. Ако је теко изра-
чуната стапа гк-умула-циј-е са вичне децимала, не сме 
се заокружи-в ати на це 7 бро ј, в'е-ћ ако је трећи де-
цимал већи од 5, има се други децимал пов-ећати за 
1. а ако је трећи децимал до 5 има се занемарити 

У рубрици 12 треба- назначити која је цена пред-
в-иђена за п-ореску основ-ицу по Привремесгој тарифи 
пореза из промет п-ро-извода (цена производње, про-
дајна цена п-роизвођзч'41, јединствена! цена- у продаји 
На м-ало, ирод гана цена, откупна цена- итд), а у ру-
бриц,и 13 — пореску стопу која- је по Та,рифи п-ред-
виђена за пр-омет до-тичног производа односно ус-
луге. 

У п-огледу производа однос-но услуга којима 
нису одређене продајне цене ру-брике 4—11 оста-ју 
неиспуњене. 

Овако састављени списак производа- односно 
услуга са израчун ат-о-м акумулоцвдо-м ов-а ће преду-
зећа доставити свом аршини стр-атиено-онерат ив вом 
рукав одао цу на сагласност следећег да-на но са-
ставу. 

11) Државна привредна предузећа локалног зна-
чаја, предузећа! народних и друштвених организа-
ција, задр-уге и задружна предузећа и приватна при-
вредна пр-едузећа- која пла-ћају порез по чл. 10 Уред-
бе о порезу на промет -производа дужна су да та-
кође саставе списак с,војих производа о-дно-сно ус-
луга- по следећим обрасцима: 

е-) за производе односно услуге кој,има је одре-
ђена про-дајна нена од стране надлежног српанзЈ—но 
обрасцу Т II који је истоветан са обрасцем Т I, 
с том РАЗЛИКОМ што у ње-му рубрика 9 гласи-: ,,ОДОЈ-
брена цена производње"; 

б) за производе одн-осно услуге којима цена 
није одређена-—по приложеном обрасцу Т Ш, 

Попуњав-ање појединих рубрика у о-вим обра-
СЦ1И-МП вршиће се према- упутствима датим у тач-
ки 10. 

Спискове неће саста-вљати лекари, адв-окати, ве-
теринари, архите,кти и друга лица која се баве ум-
ни-м радом, а исто тако ни д-рж-авна инду-ст,риска 
произвођач ка- предузећа локалног зн-ачаја у погледу 
производа намењених за слободну про-дају. 

У року од 20 дана од дана ступања на снагу 
овога упутства предња предузећа су дужна д-а са-
стављене списко-ве д-о-ставе повереништву за финан-
сије надлежног среског (градског, рејонског) народ-

ног одбора на одобрење. Надлежни извршни од-
бо-р може одлучити да' спискове држа,вних привред-
них предузећа локалног значаја која не стоје псд 
руководство^ пове-реник-! за финансије одобре њи-
хови а дм,инистр атив - опер-ати-вни руксводиоцн. 

12) Државна пољопривредна д-обра^ пољопри-
вредне установе и друга државна предузећа која не 
плаћаху по Тарифи -порез на промет поновних про-
извода пољопривреде, већ само планирано снижење 
пуне цене ко-шта-ња за 1948 го-дину (тач. 2 -свога 
у-путства), дужни су да- за дотичне производа под-
несу списак по обрасцу Т IV из којега- ће се вид-ети: 
1) редни брОЈ, 2) назив препрода, 3) цен-а произ-
водње по- структури ценз" за 1949 годину, 4) цена 
производње по структури цен-а за 1948 годину. 5) 
разлика изм-еђу рубрике 3 и р-убрике 4 (кој-а прет-
ставка износ општедржавне акумулације у в-иду по-
реза н-а промет производа-) и 6) примедба. 

13) Административно-оперативни руховодиоци 
односно! по верен-и штва за финансије дужни су д-а-
примљеие спи-ск-ош-е прегледају у року од 30 д а ш 
од дана пријем-а, па, уколико нађу да су нсп р,авно 
сасвзђлзени, одо-бриће их стављањем на крају спи-
ска клаузуле: „Стопе пореза на промет производа 
шо овом списку правилно- су обрачунате и по љнмз 
ће се вршити уплата опште државне г кумулац-ије за 
1949 го-дину". Отисак потврђује својим потписом и 
печатом административно-оне ригидни руководилац 

-(генерални ди,ректор, главн-и директор итд) односно 
повереник за финансије. Уколико се при прегледу 
открију грешке у обрачуну стопа акумулације, исте 
ће се исправити, па ће се списак потврдити ставља-
њем клаузуле: ,.Стопе пореза на промет производа 
по овом списку, са изузетком стопа п-од редним бро-
јевима правилно су обрачунате, док су под на-
веденим редним бројевим-а стопе исправљене. Пре-
ма стопама из -овога списка вршиће се уплата опште-
државне акумулације за 1949 годину". Ову клаузулу 
т-акође потписује административно-оперативни руко-

.водилац од-носно повереник за финансије 
Један примерак потврђеног списка администра-

тивно-оперативни руководилац односно повереник 
за фиНанеи. е задржава за сво ју архиву, а други 
примерак доставља- предузећу. Задржани примерци 
спискова сл-ажу се у једну скупину (до-сије) и мо-
раву се исказати контролним органима на њихов за-
хтев. 

14) Потврђени списак предузеће ће држати у 
својој евиденцији. Та-ј- списак ће му служити као 
интерна (индивидуалне) тарифа пореза на промет 
производа за! 1949 годину, јер ће према- стопама из 
по-тврђених спискова- уплаћивати порез на промет 
пр-оизвод,а. Отисак се мора помазати на увид кон-
тролним службени ци-ма прили-ко-м вршења- контр-оле 
о уплати пореза на промет производа. 

16) Ако се у току 1949 године неким пр-оиззо-
дима одно-сно услугама одреде продајне цене или 

, измене цене које су раније о-дређене предузеће је 
дужно да у погледу тих производа одн-осно услуга 
поднесе списак по обрасцу Т II односно Т III у року 
од пет дана од дана саопштења! цена. Даљи поступак 
шо том списку је истоветан као по на-пред по-мену-
тим списковима -

16) Уколико се контролом установи да је опште-
државна ику му лација по списковима показана у ма-
њем износу но што је требало и да су збо-г топа 
предузећа уплатила мање но што оу била дужна!, 
предузећа ће показану ра.злику уплатити у држ-а-вни 
буџет, а одговор-на- лиц-а биће кажњена по одгова-
рајућим прописима,. 

17) Ово упутство ступа на с,нагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Фелера тавне Народне Ре-
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публике Југослвије" , а примењива,ће се од 1 јану-
ара 1949 године. 

Бр. 1.000 
4 фебруара 1949 године! 

Београд 
Министар финансија 

Добривоје Рздогавл,евић, с. р. 

117. 

Вз основу члана 63 Основне уредбе о пр-ојек-
т-овању (./Службени лист ФНРЈ" бр. 48 од 9 јуна 
1948 године), а у сагласности са Претседником Са-
везне иотаи-ске комисије', проп псујем 

ПРИВРЕМЕНО УПУТСТВО 
ЗА САСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ДЕЛА ИНВЕСТИЦИОНЕ ИЗГРАДЊЕ ЗА ИЗРАДУ 
ПРОЈЕКТНОГ ЕЛАБОРАТА У ВИСОКОГРАДЊИ 

ПРОГРАМ ГРАЂЕВИНСКОГ ДЕЛА 
ИНВЕСТИЦИОНЕ ИЗГРАДЊЕ 

Програм грађевинског дела инвестиционе изград-
ње је основна и неопходна подлога за израду про-
јектног елабората. 

Програм грађевинског дела инвестиционе изград-
ње обухвата: I грађевински програм и II програм за 
ик ст ала ци оне ра,дове. 

I. — Грађевински програм 
а) Грађевински прогр-ам је о-сновни докуменат 

(текстуелвд и графички) који инвеститор подноси 
пројектном предузећу односно органу приликом зак-
ључивања уговора за израду иде,јног пројекта, а на 
основу ко-га! пројектно предузеће, орган односна 
пројектант ар иступа изр-ади пројектног ел-абората 
идејн-ог пројект-а. 

б) Н-а,црт грађевинског про-грама саставља и 
ИО дн-о ои пројектном предузећу, органу односно про-
јектанту непосредни инвеститор. Непоср-едни инве-
ститор ј-е орган кзо1Ји ће непосредно руководити бу-
дућим објектом. 

в) У састављању грађевинског програма, н-епо-
средном инвеститору помаже пројектно предузеће, 
орган односно пројектант. 

Уколико они на-ђу д-а подаци у н-ацрту грађе-
винског прогр,ама нису потпуни и јасни, вратиће га 
непосредном нивес-питеру који је дужан да га у 
смислу примедаба допуни или преради. 

Сарадња пројектног предузећа, органа односно 
пројектанта при састављању грађевинског програма 
не сме се ограничити само на давање техничке фор-
ме грађевин-ском програму, него они морају да укажу 
на/ нереалне зактеве непосредног инвестито-ра!, да 
у потпун-ости ускладе грађевински програм са про-
писаним техничко- е кон оме ким нормативима и вели-
чином инв-естиционе суме и да створе предуслове за 
радништво пројектовање, грађењ-е и екошт-оатацију 
будућег објекта. 

г) С п о р т а око састављања грађев-инског про-
грама који би наст.али између непосредног инвести-
тора ег пројектног предузећа!, органа односно про-
јектанта!, решаваће, по прибављеном мишљењу ре-
сорног м-ини-старства (комитета) одн-осно гд-минист-
рлггшно-бвперћтивИог руководио-ц-а непосредног ин-
веститора, Министарство грађевина. ФНРЈ одн-осно 
министарство- грађеви,на- народне републике. 

д) Грађевински програм мор-а да обезбеди еко-
номичност по-гона пр-си зв одн их и других објеката 

(да скр-ати путеве транспорта- материјал-а, фабрикама 
и др.). 

ђ) Грађевински п-рограм који непосредни инве-
ститор поднеси пројектном предузећу односно ор-
ган-у -ради з:кључања уговор-а за израду идејног 
пројекта мора бити п-отпун, јасан и саста-вљен по 
прописима овог упутства. 

Про-јектна предузећу односно орга-ни не смеју 
закључити уговор са неп-осредним инвеститором за 
израду ид-ејног пројекта на осн-ову нар ци јалног или 
непотпуног грађевинског -прогрома. 

е) На-црт грађевинског програм,а и грађевински 
про.гр-ам одобрава рес-орно министарство (комитет, 
комисија) односно администр- тивно-оперативнИ ру-
ководилац непосредно-г инвеститора. 

Нацрт грађевинског програма морају потписати 
ресорно министарство (комитет, комисија) одн-осно 
а аш ин и стр а т и в но-о п е р а т ив к и руководилац непосоед-
в т инвеститора и непосредни е м е сти тор, а- грађе-
вински прогр-ам поред наведених још и стручњаци 
пројектног предузећа односно орган-а кој-и ће на 
основу грађевинско-г пр!'грама изродите п; етни 
елаборат идејног пројекта. 

ж) Код објеката за-капиталну изградњу потребна 
је за гр-ађев-ински п р о б а м сагласност Министа-рства 
рада. 

Ову сагласност дужан је да прибави непосредни 
ин-в-еститор. 

з) Одговорност ?з површ-но, нере.дно и нетачно 
састављање грађевинског програма- сноси непосредни 
инвеститор а одговорност за израду идејног п.ројекта 
на основу површно, нереалн-о и нетачно саставље-
ног грађевинског програма сноси пројектно преду-
зеће, орган односно пројектант. 
I Грађевинску програм обухвата: опште псх-

даггке и техничке податке. -
II Општи под,а-ци грађевинског програма обу-

хватају: податке о исдаестиционој суми и 
податке о инвеститзру и ннвестиционом об-
јекту. 

I II П о д а ц и о и н в е с т и ц и о н о г с у м и 
1111 Под инвеетипионом сумом коју треба назн-а-

- чити у грађевинском програму, п" др-а-зуме-
на се део укупне инвестиционе суме који је 
предвиђен зч гр-ађевински део објекта. Та 
сума обухвата износ трошкова з ^ припремне 
ра-дове и радове из извођењу. 

1112 Припремни радов-и обухватају помоћне и 
привремене зграде, пом-оћне и привремене 
саобраћајнице и о-стале припремне радове. 

1113 Радови на извођењу обухватају грубе ра-
дове, кровове, унутрашње радове, спољну 
обраду, инсталацију водовода и кан ^ ' за -
дије, ин ста лошију електричног осветљења, 
инстала-цију. центр ациног грејања и остале 
инсталације. 

1114 У део инвестици-оне суме предвиђен за гра-
ђевински део објекта не у р а ч у н а ј у се из-
даци за градилиште, издаци за спољне у-ре-
ђаје и постро јења, изд апи за погонски ур-е-
ђа ј (машинска постројења), издаци за по-
кретни (неуграђени) н.амештај, изда-ци за 
алат, прибор и р-азне справе, изда-ци за про-
јектовање и на-дзор извођења и издаци за 
Гр-ађевинску дозволу. 

11115 Ако се инзестицисни ,објекат са-стоји од 
виш-е грађевинских објеката!, инв-ест,ициона 
сума мора- се назначити за грађевински део 
сваког објекта посебно. 

У гр-ађевинском програму мора се на-
значити на основу чега је одређена инве-
стиииона- сума; (техничко-екгиомеки норма-
тиви, укупна површина- етажа и подрума, 
приврем-ен-и к-рупни показатељи). 



Страна. 202 — Број 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда, 16 фебруар 1949 

1116 Код објеката чије ће гра,ђење трајати више 
од једне године треба посебно означити 
укупне годишње инвестиционе суме за гра-
ђевински део објеката. Годишње инвестици-
оне суме морају бити одређене на основу 
програмске скице израђене у складу са це-
локупном инвестиционог сумом, 

112 П о д а ц и о и н в е с т и т о р у и и н в е -
с т и ц и о н о м о б ј е к т у 
Подаци о инвеститору и пиве стицаном об-
јекту обухватају: 

1121 Назив и адресу непосредног инвеститора; 
Н22 број банковне везе непосредног инвест,и-

тора; 
1123 име леша које је одређено од непосредног 

инвеститора! за одржавање везе оа! пројек-
тним предузећем, ор-ганом односно про јек-
тангом За време састављања грађевинског 
програме и у тпку изроде пројект,ног ела-
бората, његову адресу и телефон; 

1124 навив објекта или називе објеката ако их је 
више; 

1125 тачну ознаку места где ће се објекат (или 
објекти) изградити; 

1126 рск почетка и завршетка грађења документ 
това-н овереним изводом из плана одобре-
ног од Савезне или републици ска планске 
комисије или из пл,ана грађевинског пре-
дузећа које ће изводити радове; 

1127 да ли ће се објекат делимично користити 
већ у току извођења или ће се ставити у 
екс,плоатацију тек после потпуног довр-
шења; МЕКО се омишља делимично кориш-
ћење објекта (или објеката). 
Технички подаци грађевинског програма 
обухватају: опште техничке податке и по-
себне техничке податке. 

121 О п ш т и т е х н и ч к и п о д а ц и 
Општи технички подаци обухватају: 

12101 ситуа.циони нацрт гр-адилишта у размери 
1:500 и ситуациони нацрт шире околине у 
размери 1:1000 или 1:2600 или у размери 
катастра (локацију објекта односно обје-
ката). 

121011 Уз ситуа,ционе нацрте морају се поднети 
писм,ене исправе да се Урбанистички инсти-
тут (з?В'0д), надлежне грађевинске и војне 
власти слажу са наменом и обредом гради-
лишта. 

121012 У ситуационог нацрту треба да се убележи: 
121012.1 земљиште предвиђено ва грађење; 
121012.2 висинске разлике земљишта (изохдасе); 
121012.3 оријентација (север); 
121012.4 све постојеће саобраћајнице; 
1121012.5 постојећи изграђени објекти са конаком 

који од њих остају а који ће се уклонити; 
121012.6 електрични водов,одни и ка,нализациоии во-

дови ко.да постоје; 
121012.7 пошумљени и зазелењени делови са ознаком 

и описом; 
12102 исправу којом се потврђује да. је земљиште 

за инвеститора, ,обезбеђено; 
12103 правце јачине најгла,ЕНИ јих ветрова (убе-

ле жене у ситуа,ипоном пла,ну) за крајеве где 
владају оштри ветрови; 

12104 регулационе податке За објекте који се по-
дижу у насељима са већ постојећим регу-
ла,ционим планом; 

12105 геолошки састав земљишта добизен на 
основу извршеног сондира,ња (од пр посте-
пене је важности 31а, начин ф у,нд ир ања). Код 
већих објеката) треба дати профил терена 

са назначењем геолошких слојева до веће 
дубине; 

12106 висину подземне воде, минимални и мак" 
сим ал ни ниво воде у односу на коте гран 
дил ишта; 

12107 ниво највеће воде оближњих потока, рекз^ 
језгра и могућност евентуалне поплаве 
градилишта; 

12108 дозвољено оптерећење земљишта; 
12109 стање (квалитет) локалних комуникација и 

најближе везе са главним сао браћа јжацема: 
12110 могућност у,потребе локалног грађевинског 

материјала и врсте тог материјала-; 
12111 евентуал,ну потребу изгра,дње нових кому-

никација; 
12112 мишљење пројектанта, о употребљивоети 

(погодности) одабраног земљишта на осно-
ву прегледа на лицу места, као и његови 
евентуални предлози за бољи и целисход-
ни смешт.ај објекта; 

12МЗ какве ће се инсталације уводити у објекат, 
(водовод, канализација, електрична енер-
гија, грејање, дизалица, громобран, кли-
мшуређај итд.); 

12114 фотографе^ снимке уколико су пројек-
танту потребни. 

122 П о с е б н и т е х н и к и п о д , а ц и 
1221 Посебни технички подаци за објекте за1 

друштвени стандард; 
Посебни технички подаци за објекте зв 
друштвени стандард обухватају: 

1221.01 све прописе грађевинских власти ц урба-
нистичких института: (завода) о на,чину из-
градње на одређеном градилишту (број 
спратова, регулациона линија, архитектон-
ска обрада итд,); 

1221.02 копије пројеката суседних зграда ако је 
нови објекат узидана зграда^ а у циљу 
усклађивање архитектуре и конструкција 
нове зграде са већ постојећим зградама; 

1221.03 комплетни пројектни елаборат објекта за 
постојеће објекте које треба преправити, 
дозивати или надзидати; 

1221104 број предвиђених спратова! уколико специ-
јални погонски услови или намена зграде 
то изискује; 

1221.06 капацитет будућег објекта, који према врг 
сти објекта) може бити изражен: бројем 
радних места и њиховом велич,и,ном (простог, 
ром); бројем службеника (у надлештвима^ 
укупно, као и специфицирано по оделењима 
односно собама; бро-јем посетилаца (у ку-
п,атилима, мензама) са бројем смена; оројеЛ 
ученика или студената (школа,ма, интерна-
тими), укупно и специфицирано на поједине 
просторије; броЈем седишта (позориштем^, 
биоскопима); бројем кревета (у становима^ 
хотелима, болницама); бројем аутомобила 
(у Пр а,ж гм,2!) и њиховом врстом; бројем 
грла, количином жита (у пол. о пр нар е дп и м 
зградама); по потреби извршити и детаљну, 
посебну спецификацију на мушке и женске, 
према врстама стоке или жита, према броју, 
кревета који се жели у одређеној просто-
рији итд ; 
опис функционисање објекта и живота У 
њему, назив потребних просторија?, њихове 
међусобне везе; 

1221.07 за станбене зграде податке о броју и врсти 
станова, као на пример четири стала с,а пет 
лежишта (кревета), шест станова! са четири 
лежишта (кревета), осам станова) са три ле^ 
жишта (кревета) итд.; 
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11221.08 податке о томе да ли се у згради пред-
виђа кровни простор или кровна тераса, као 
и њихову намену; 

1221.09 обим (величину), место (положа-ј), и намену 
сутерен-ских (подрумских) просторија; 

1221.10 за специјалне и неуобичајено објекте и 
просторије као што су на пр. амфитеатра 
изложбене сале, сале у радио станицама, 
лаборап-орије, хладњаче, магацини за чу-
вање скупоцених материјала итд. још и ори-
јентацију према странама светац димензије, 
потребну температуру у просторији, дозво-
љен степен влажности ,у просторији, начин 
осветљењу начин вентилир,ањО; запремин-
о м тежину, начин слагања и манипулисања 
(иа пр. у магациним-а за различити матери-
јал), нарочите конструкције и материјале 
(систем стубова или систем носних зидова), 
врсту зидова), врсту међуспратних конструкт 
ција итд.; подове и потребна облагања зи-
дова, прозоре и врата специјалне конструк-
ције, обезбеђења против воде, влаге, темпе-
ратурвих утицала, звука, пожара, нарочите 
потребе за постизавгње акустичности одре-
ђених просторија, врсту и све потребне тех-
ничке марактеристике апаратура (лаборгто-
риских, механичких и сл.) и машинских уре-
ђаја) смештених у појединим социјалним 
п,росторијама; 

1221.11 евентуална проширења у будућности. 

1222 П о с е б н и т е х н и ч к и п о д а ц и з а 
о б ј е к т е к а п и т а л н е и з г р а д њ е 
Посебни технички подаци за објекте капи-
талне изградње поред података изнетих за 
објекте друштвеног стандарда обухватају: 

1622.01 стручни елаборат о погону објекта који 
садржи детаљни опис технолошког (про-
дуиционог) процеса оа назначењем енергет-
с к а и сировинских потреба (индустрије 
воде, електричне енергије, гаса итд.) и из-
вора као и комуникација до тих извор-а-; 

1222.02 Шеме погонског и диспозиционог нацрта (у 
одређеној размери, са свим основама и пресе-
цима) из којих се добијају недвосмислени и 
исцрпни подаци о врсти и намени, величини, 
тежини, капацитету, броју, положају, простор-
ном распореду и функционалној повезаности 
свих инсталација, машина, апарата, погонских 
уређаја^ радних места, као и просторија, по-
јединих делова зграде, те појединих зграда! 
унутар једног индустриског комплекса; 

1222.03 специјалне податке о машинама и построје-
њима, чији рад и положај утичу иа решење 
конструктивног система и начин фундирања 
објекта (потреба остављања отвара у ме-
ђуспратна констр-укцији или зид-овима, из-
рада к о в а л а на стубовима код кранс-ва итд.); 

1222.04 начин довођења погонске енергије до м-а!-
шина (трзнсмисијом или мотором); 

1222.05 величину ударног и механичког дејства поје-
диних машина, потребу спречавања преноса 
потреса од машина, њихову звучну изолацију; 

1222.06 прецизне податке о сталном и променљивом 
оптерећењу у појединим просторијама, о врсти 
оптерећења (да ли је оптерећење концентри-
сано или равно-мерно подељено), о месту 
(положа-ју) оптерећења; 

1222.07 могу ли се предвидети стубови или се због 
социјалних погонских потреба (због пре-
гледности или комуникативних разлога) мо-
рају предвидети погонске просторије без сту-
бова; 

1222.08 како ће се вршити унутарњи пренос сиро-
вина и готових фабрикама (да ли вагонима 

нормалног или уског колосека, вагонетима на 
шинама или висећим, да ли камионима, елек-
тричним колицима, дизалицама, крановима 
итд) ; 

1222.09 за ин ду стр ис ки ком-плекс са више -објеката, 
где се објекти не изграђују истовремено дати 
списак свих објеката који се перспективно 
предвиђа-ју. Назначити намену и приближни 
капацитет св-аког објекта понаособ (ово је 
од ванредне важности ради рационално-г и 
хигијенског решења опште, диспозиције об-
је-ката дотично-г индустриоког ко-мплекса); 

1^22.10 могућност, потребу и обим перспективног 
проширења објекта, односно објеката; 

1222.11 исцрпне програме за објекте друштвеног стан-
дарда, (станове, продавнице, дом културе, 
мензу итд.) који су саставни део комплекса 
објеката капиталне изградње (индустриских 
или пољопривредних објеката), у свему према 
програмским подацима за објекте друштвеног 
стандарда. (Објекти капиталне изградње и 
њима припадајући објекти друштвеног стан-
дарда морају се решавати као јединствени 
задатак и нераздвојна органска целина); 

1222.12 име и адресу стручњака за предметни погон 
који ће у име инвеститора бити спреман у 
свако време за конзултације са пројектантом. 

II. — Програм за нивелационе радове 
а) Програм за инсталационо радове је основ-
ни докуменат (тексту елни и графички) који 
непосредни инвеститор п-односи пројектном 
предузећу односно органу приликом закљу-
чивања уговора за изр-аду глав-ног про-јекта, 
е, на основу кога пројектно предузеће, орган 
односно пројектант -приступ-а изради про-
јектног елабората главног пројекта односно 
пројектног елабората за инсталационо ра-
дове. 
б) Програм за инсталационе радове треба д-а 
садржи све податке који су потребни за 
пројектов-ање оних инсталационих уређаја 
(в-о,довод, кана-лизација итд.) који се'предви-
ђају у грађевинском програму. 
Пројектна предузећа односно органи не смеју 
закључити уговор са непосредним инвестито-
ром за израду главног пројекта односно про-
јектног елабората за инствиаиноне радове на 
основу парцијалног или непотпуног програма 
за инсталационо радове. 
в) Одредбе п-од б) до н)-главе I (грађевински 
програм) овог упутства примењиваће се у 
потпуности и на програм еа инсталационо 
радове. 
Програм за инсталационе радове обухвата 
према врсти инсталације: податке о канализа-
цију податке о водоводу, податке - о елек-
тричној инсталацији, податке о громобран-
смој инсталацији, податке о дизалицама!, по-
датке о грејању, податке о вентилацији, по-
датке о инсталацији топлог водовода, податке 
о гасној инсталацији, податке о инсталација-
ма у зградама које се поправљају, дозиђују 
или надзиђују, податке о осталој инсталацији. 

201 П р о г р а м к а н а л и з а ц и ј е обухвата по-
датке о томе: , 

201.1 да ли постоји на градилишту канализациона 
мрежа и к-ако се иста- излива (у градску ка-
нализацију, реку, биолошку ј,аму и сл.). На, 
црте по којима је оаа канализација! изве-
дена треба прибавити или их т,реба рекен-
струисати; 
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201.2 да ли постоји у близини градски канал у 
који се може увести канализација градилишта, 
уколико градилиште није спојено са градском 
мрежом. Ако такав канал постоји треба утвр-
дити његову удаљеност, пречник и дубину 
(коту дна канала) на месту прикључка. Ови 
подаци морају се унети у ситуацију гради-
лишта са изохипсама; 

201.3 да ли је пројектована градска или друга ка-
нализација и постоји ли могућност прикључка 
градилишта и на који начин; 

201.4 ' да ли постоји могућност (у недостатку из-
ведене или пројектоване градске или друге 
канализације) да се предивна вода из био-
ло.шких јама спроводе у најближи водени 
ток (реку, поток, јаругу и сл.) или испусти 
да понире у вддонепропустљиве слојеве, на-
значити дубину тих слојева. Прикупити о томе 
све податке (удаљеност, висинске коте, ниво 
чајвеће воде, место биолошке јаме, места 

-' кпусА и сл.) и унети у ситуацију са изо-
сипсама; 

201.5 да ли у обзир долази јама за прочишћавање 
или обична иужничка јама; меродавно је ми-
шљење надлежне санитарне власти; 

201.6 какве врсте одвода долазе у обзир код инду-
стриских и других објеката. Каква је темпе-
ратура и шкодљивост одвода и да ли се при 
попуштању морају пречишћавати односно 
хладити; 

201.7 код з-гаде у чијим се просторијама ради са 
киселинама 'означити одељења ради избора 
мате.р 'ала кагализационих -одвода. 

202 П р о г р а м в о д о в о д а обухвата податке 
о томе: 

202.1 да лг постоји на градилишту водоводна мре-
жа. Нацрте по којима је ова мрежа изведена 
треба прибавити или их реконструисати. ^ 

202.2 да ли ПОСТОЈИ у близини водовод (уколико 
на градилишту не постоји водоводна мре-
жа), колики је довод на месту евентуално^ " 
прикључка. Удаљеност прикључка назначи-
ти у ситуационом нацрту; 

202.3 каква је могућност снабдевања водом из 
бунара, копаних или бушених, извора или 
реке, које су минималне количине воде тих 
извора, кокан је геолошки састав водоно-
сног слоја, колика је дубила бунара, какав 
је квалитет воде (на основу анализе). Уда-
љености и висинске разлике унети у си-
туациони нацрт; 

1202.4 колике су количине Ђоде код потрошње 
већих количина воде, у које сврхе се уно-
требљавају и на којим местима, какав тре-
ба да буде квалитет воде (да ли је потреб-

' но омекшавање, чишћење од гвожђа и сл). 
У случају потребе прераде воде које су по-
себне просторије погребне; 

202.5 где су места нарочитих прикључака и то-
чења као што је на пр. напајање котлова, 
резервоара, радних места, судова итд; 

202.6 да ли у обзир долазе посебни резерво-ари 
за воду. на којим местима и у коју сврху 
се употребљавају; да ли с у потребне ци-
стерне за кишницу; 

202.7 да ли је потребна инсталација хидрофора, 
на ком месту и за које сврхе; 

202.8 да ли је потребно предвидети нарочите ин-
сталације резервоара и хидрофора с обзи-
ром на гашење пожара директно из во-
довода (унутрашњи и спољни хидранти); 

202.9 где су места и које су врсте прикључака 
воде у појединим просторијама код инду-
стриских зграда. 

203 П р о г р а м е л е к т р и ч н е л и с т - а л а " 
ц и ј е треба да обухвата податке: 

203.01 о врсти струје и напона; да ли ће се елек-
трична енергија употребити и за погон; 

203.02 да ли се Спољна развод.-а мрежа предвиђа 
на стубовима или кабловима у земљи. Ако 
је иста већ спроведена на градилишту како 
је спроведена; 

203.03 да ли постоји у близини зграде вод високог 
или ниског напона; означити његов поло-
жај у ситуацијиом нацрту; 

203.04 колика је удаљеност транефоматорске ста-
нице или локалне електричне централе уко-
лико је иста у близини; 

203.05 да ли оближња електрична централа при-
стаје да се прикључак изведе на постојећу 
трансфоматорску станицу или треба пред-
видети просторију за посебну потстаницу 
(означити величину и положај подстан-ице); 

203.06 код индустриских и свих осталих зграда 
где се предвиђа употреба електричне енер-
гија за погонске сврхе, податке о макси-
малном оптерећењу за сваку машину; 

203.07 чему треба -да служи електрична енергија 
у нндустри,ским и другим -зградама поред 
осветљења, погона мотора, ,и дизалица (на-
учне сврхе, електричне пећи зл каљење, то-
пионице, електро-хемн-ска постројења, ду-
ваљке и сл.). Означити положај и простор 
у пројекту; 

203.08 код станбених. социјалних, здравствених, 
просветних итд. зграда да ли је погребно: 
само осветљење; осветљење у повремена 
употреба термичке струје за кување, греја-
ње итд,; осве-тљење и потпуна1 употреба 
терм-ичке струје за кување, глачање и гре-
јање у о-дређено доба год,и-не или дана; 
потпуна употреба електричне енер,гије У 
свако доба године и ,дана и у све наведене 
сврхе; ' 

203.09 каква је постојећа или пројектована водо-
водна мрежа (у циљу одређивања начина 
уземљења машина ил,и апрата); 

203.10 да ли за индустрије и друге зграде треба 
предвидети засебне Струјомере или друге 
апарате за регистровање за поједине сек-
торе, радне групе или машине помоћу ко-
јих би се вршила дневна или више-дневна 
контрола рада; 

203.11 да ли" ће се укључење или искључење елек-
тричне енергије (било у сврху осветљења 
или друге сврхе) вршити појединачно, ску-
пно или комбиновано (с обзи,ром на упо-
требу или намену просторија или група 
просторија, њихову контролу ^безбедн-ост). 
Предложити најпогоднија места укључива-
ња и искључивања електричне енергије; 

203.12 где и у кој-е сврхе треба предвидети зво-
но, тастере, прикључна места, нум^ратзре, 
сигналне сијалице, радио места, звучни-ке и 
микрофоне; 

203.13 где се предвиђају телефони; означити на-
чин њихове употребе (на столу, на зиду, у 
посебној кабини). Да ли долазе у обзир 
локална телефонска служба преко локалде 
телефонске централе, телефони са преба^ 
диванима и сл,; 

203.14 који су специјални захтеви за сигнализа-
цију пожара-, осигурање каса, ормара, ула-
за и сл., за декоративно и рекламно освет-
љење итд. 

204 П р о г р а м г р о м о б р а н о к е , и н с т а -
л а ц и ј е треба да обухвата: 

204.1 код нових објеката податке о томе: који 
су нарочито важни делови које треба за-
штити громобранском инсталацијом; 
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204.2 код постојећих објеката податке о томе: 
204.21 које су врсте покривача на згради (цреп, 

салонит, лим итд.); 
204.22 где су места металних делова на згради и 

које су врсте метала; 
204.23 који су делови зграде који се уздижу из-

над кровова и од каквог су материјала ти 
делови; 

204.24 какве стајаће или текуће воде постоје у 
ближој околини и која је њ-ихо-ва удаље-
ност од зграде; 

204.25 на којо ј се дубини налази подземна вода; 
204.26 који се подземни и надземни електрични 

водови налазе у ближој околини, 
204.27 одакле обично долази непого-да (са које 

стране). 

205 П р о г р а м з а д и з а л и ц е треба да обу-
хвата следеће податке: 

205.1 врсту диза липе (особна', теретна, болничка, 
за јело грађевинска, и н д у с т р и ј а у бали 
итд.); 

205.2 капацитет (у кг или броју особа) и брзину; 
205.3 број станица; 
205.4 да ли је потребно одмах предвидети и из-

вести све што је потребно за монтажу 
дизалица ако ће се дизалица уградити тек 
доцније; 

206 П р о г р а м г р е ј а њ а треба да обухвата 
податке о томе: 

206.01 коЈа врста греја,ња долази у обзир (пећи, 
етажно грејање, централно грејање, грејање 
топлим ваздухом, комбиновано грејање итд.); 

206.02 која врста горива долази у обзир (дрво, угаљ, 
течно гориво); 

206.03 за које време и за које количине треба пред-
видети ускладиштење горива и на који на-
чин; 

206.04 које су температу-ре потребне у појединим 
просторијама; 

206.05 да ли се постављају уређаји који раде с па-
ром и колики треба да буде њихов капа-
цитет (н,а пр. перионице, кухиње, сушаре, де-
зинфекциони апарати итд.). Уколико такви 
уређаји већ постоје а треба их проширити 
дати податке за који притисак паре су по-
стојећи уређаји предвиђени; 

206.06 да ли долази у обзир грејање више зграда 
из једног центра,; 

206.07 да ли постоји могућност коришћења посто-
јеће тер.мичке централе за напајање инст,ала-
ције грејања у новој згради; са којим прити-
ском раде котлови те централе, какав је њи-
хов к,апацитет (у м3 загревне површине); ' 

206.08 да ли се предвиђ-а извођење простора за кот-
лове, угаљ, шљаку, извођење димњак,а с тим 
да се инсталације накнадно поставе а да се 
грејање ,,отле врши обичн-о (пећима); 

206.09 КОЈЈ количина и врста горив-а се потроши у 
котловима за је.Чан час (податак потребан 
за пр-орачун димњака); овај податак дати у 
случају ако котлови већ постоје; 

206.10 која је тврдоћа воде за напајање.котлова. 

207 П р о г р а м в е н т и л а . ц и ј е треба да обу-
^бухв-ста податке о томе: 

207.1 за које је просторије потребн,о предвидет,и 
вентилацију. Означити на,јвећи број присут-
них особа код већих просто-рија; 

207.2 која врста вентилације долази у обзир: при-
родна или вештачка; 

207.3 у којим просторијама је потребно одржавати 
сталну температуру и сталну вла,жност ваз-

духа. Колика треба да буде та температу,ра 
у °С, а колика влажност у %, Колики је нај-
већи број присутних особа,; 

208 П р о г р а м т о п л о г в о д о в о д а треба да 
обухвата податке о томе: 

208.1 која је количина воде потребна, у којим про-
сторијама и местима и за које време; 

203.2 да ли је потребно регистровање топле воде. 

209 П р о г р а м г а с н е и н с т а л а ц и ј е треба 
да садржи: 

209.1 тачан распоред места где су потребни при-
кључци (број радних места, величина сто-
лова итд.); 

209.2 капацитет производње гаса у м3 уколико ин-
веститор има инсталације за производњу 
гаса. 

210 Прогр,ам инсталације у зградама које се пре-
правдају , дозиђују или на,дзиђују треба да 
садржи поред података за одређену врсту 
инсталација и све нацрте (укључиво и инста-
лацизне нацрте) односних зграда. 

211 Програми осталих инсталација треба да обу-
хвате податке о свим осталим врстама инста-
лационих уређаја као што су на пр,: уређаји 
за прављење леда, уређаји за хлађење, цевна 
пошта итд. Ове податке инвеститор ће при-
купити према упутствима,пр-ојектног преду-
зећа, органа односно пројекта,нта. 

III. — Ово упутство ступа н,а снагу даном објав-
љивању У „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 23700 
23 децембра 1948 године 

Београд 
Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с. р. 

Сагласан, 
Претседник Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

118. 
На основу чл. 10 и 33 Уредбе о порезу на промет 

производа („Службени лист ФНРЈ" бр. 24/47) издајем 

Н А Р Е Д Б У 

о ПОДНОШЕЊУ ИЗВЕШТАЈА ОД СТРАНЕ ПРЕ-
ДУЗЕЋА О УПЛАШЕНИМ ИЗНОСИМА ДРЖАВНЕ 
АКУ-МУЛАЦИЈЕ И ЊЕНОМ КЊИЖЕЊУ У ПОЗЕ-

РЕНИШТВУ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

1) Државна привред,н,а предузећа, задруге и за-
дружна привредна предузећа, привредна предузећа 
друштвених организација и предузећа из пр.иватног 
привредног сектор,а која пла,ћају порез на промет 
производа по чл. 10 Уредбе о порезу на промет про-
извода (књигаши) дужни су да на основу својих књи-
говодствених података подносе извештаје о износима 
на к-оје су издали налог и о износима који су књи-
жени код На,родне банке ФНРЈ као уплате и ка,о 
сторна и повраћен пореза на промет производа и 
осталих видова државне акумулације. Извештаји се 
подносе за сва,ки месец посебно у року од пет д,ана 
по истеку месеца, и то надлежном иовереништву за 
финансије среског (градског, рејо-нског) народног од-
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бора које води њихов рачун пореза на промет про-
извода и осталих видова државне акумулгоције. 

Државна надлештва и установе, државна и остала 
трговачка предузећа и друга лица која плаћају порез 
на случајно обављени промет по чл. 12 Уредбе о по-
резу на промет производа или уплаћују порез који су 
обуставили по Наредби о зарачунавању и наплати 
пореза на промет производа приликом исплате рачуна 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 69/47) неће подносити 
извештаје по претходном ставу у погледу пореза на 
промет производа, уколико нису обавезна, на уплату 

осталих видова државне акумулације наведених у 
обрасцу по следећој тачки. 

2) Извештаји по претходној тачки подносе се по 
следећем обрасцу: 

Повереништву за финансије среског (градског, 
рејонског) народног одбора у -4 

Назив предузећа — 
Име руководиоца рачуноводства 
За време од до 19— г. издато Јв 

налога за уплату и књижене је код Народне банке 
ФНРЈ по обавезама овога предузећа, и то: 

издато књижене код Народне 
Вид државне акумулације и одговарајући број налога уплата банке ст орио 

рачуна код Народне банке на динара Д,инара и повраћај 
динара 

1) порез на промет производа и то: 
а1) на рачун бр. порез по пор. обавези 

предузећа: 
(Иза) претходну годину — — — — — — 
(2) за текућу годину — — — — — — 

б) на рачун бр. порез по пор. обавези 
службе радничког снабдевања за претходну и за те-
кућу годину. — — — — — — — — — — 1 — 

в) на рачун бр. порез који је обустав-
љен при исплати рачуна, — — — — — — — — — 

2) разлике између виших и нижих цена робе на 
рачун бр. : 

а) за претходну годину — — — — — — 
б) за текућу годину — — — — — — — 

3) снижење пуне цене коштања: 
а) за претходну годину на рачун бр. 
б) за текућу годину на рачун бр. 

4) тржишна добит локалне привреде на рачун 

5) добит за плаћање у буџет: 
а) за претходну годину на рачун бр. — 
б) за текућу годину на рачун бр. 

6) вишкови сопствених обртних средстав,а на ра-
чун бр. — — — — — — — — — 

7) остали приходи које државна предузећа упла-
ћују у буџет на рачун бр. ;—: 

а) у корист партије — — — — 
б) у корист партије — — — — 
в) у корист партије — — — — — 

8) аморти зација на рачун бр. : 
а) за претходну годину — — — — — — 
б) за текућу годину — — — — — — — 

9) , „ — — — . 

Датум и место. Потпис 

Задруге и зад,ружна предузећа, предузећа народ- предузеће не поднесе извештај у одређеном року 
них и друштвених организа,ција и предузећа из при- или поднесе нетачан извештај. 
ватног привредног сектора показиваће у извештају 7) Повереништво за финансије среског (градског, 
само оне видове државне акумулације на чију су рејонског) народног одбора водиће личне рачуне пре' 
уплату обавезни. дузећа из тач. 1 ове наредбе за све видове држ,авне 

3) Извештачи по претходној тачки ове наредбе акумулације по обрасцу који је приложен на крају 
морају се подносити и онда кад,а у току дотичног о в е наредбе. 
месеца' није било ни у д а т и х ни књижевни нагога. З а зддр и задружна предузећа, предузећа дру-

4) Н а д а љ е до. 20 Јануара следеће године преду- ш т в е н и х организација и предузећа из п,риватног при-
већа ће поднета Један извештај за целу претходну в р е д н , о г с е к т о р а в о д и ћ е с е и н д „ в „ д у а л н и рачуни само 
годину, извршивши исправку евентуални^ грешака з а о н е в државне кумулације које су они дужни 
које су садржане у месечним извештајима. д а у п л а ћ у ј у 

5) Да би предузећа имала прегледне ^ д а т к е на 8 ) П овереништво за финансије среског (градског, 
основу КОЈИХ ће подносити извештаје по претходним рејонског) народног одбора неће на индивидуалних 
тачка,ма, могу у ту сврху водити потребну евиденцију. р а ч у Н 1 И М а предузећа књижити уплате појединих ви-

6) Сопственик предузећа из приватног привредног д,о ва државне а,кумулације на основу извештаја На-
сектора може бити кажњен до 1.000.— динара због родне банке ФНРЈ, већ на основу месечних извештаје 
дела финансиског прекршаја ако не поднесе извештај к о ј е су предузећа дужн,а да подносе по прописима 
У одређеном року или ако се у поднетом извештају о в е наредбе. У ликвидационом листу и ва сумарним 
установе нетачности које нема,ју карактер дел,а по,ре- рачунима у главној књ,изи прихода књижење ће се 
ске утаје. и даље врш,ити на основу извештаја Народне банка 

Руководил,ац рачуноводства осталих предузећа ФНРЈ. Али у лике,идациовом листу неће се књижити 
мо,же бг,пн кажњен и новчан,ом казном од ЗОО до свака уплата; појединачно, већ ће се све уплате које 
3.000 дин,ара због дела! финансиског прекршаја ако су извршене једнога, дана а које иду иа један рачун 
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у главној књизи прихода књижити сумарно, у једном 
износу. Ово важи и за уплате, пореза које врше обве-
зници по чл. 12 Уредбе о порезу на промет производа'. 
Међутим уплате пореза на промет производа од стр-а-
не пореских обвезника из чл. 11 Уредбе о порезу на 
промет производа књижиће се и даље на досадашњи 
начин, и то како у ликвидационом листу и иа.сум-ар-
ним рачунима у главној књизи прихода, тако и иа 
њиховим - индивидуалне! рачунима. 

Повереништво за фина-нсије среског (градског, 
рејонског) народног одбора ће на основу примљених 
извештај-а предузећа сачинити. налог за књижење 
уплаћен-е а-мортизације и по том налогу вршити књи-
ж е н е у ликвидационом листу и на сумарним рачуну. 

9) Повереништво за финансије среског (гр-адског, 
рејонског) нар-одног одбор-а ће по истеку године за-
к љ у ч и в а о индивидуалне рачуне предузећа,- без обзи-
р-а на то што још не располаже поданим-а о томе 
колико је предузећа, дужио да уплати у току године 
но име појединих видова а-^умулације. Закључак 
рачуна ИМГЈ са извршити путем изравн-ања, без сал-
да, на т-ау нечим шт.о- ће се сва одужења сабрати иа 
линији „укупно служење" и з-б-и-р ови п.ренети на ли-
нију „укупно задужење", потом ће се сва задужења 
са-брати на линији „свега задужење" и разлике из-
међу сума на ли.нији „укупно задужење" и сум-а на 
линији „свега задужење" уписати на линији „заду-
жење ради изравна-ња р-ачуна". Та-ко се до-биј.а! из-
равнат рачун, без заостата-ка и препл-ата-. 

10) По истеку године повереништво за 'финансије 
среског (градског, рејонског) народног одбора је ду-
жно да код свих предузећа ва која се односи ов-а 
наредба изврши преглед пословних књига и докуме-
ната у погледу свих видова држ-авне акумулације и 
да утврди: 

а) износе појединих видова државне ^кумулације 
које је предузеће било дужно да уплати (по одбитку 
сторна): (1) за дотичну годину, (2) на име дуга из 
претходне године и (3) свега; 

б) из-носе појединих видова државне акумулације 
које је предузеће стварно уплатило (по одбитку по-
враћа-ја) у току дотичне године; и 

в) износе појединих видова државне акумулације 
којима предузеће треба задужити путем припи га на 
његовом индизидуалном рачуну за следећу го-дину. 

11) Пр-иликом отвар-ања индивидуалних р-ачуна' 
пореза на- промет производа-за 1949 годину позитивне 
разлике (дугови) које се покажу између пореза на 
промет производа по решењу за 1948 годину и дуга 
из 1947 године с једне стране, и износа које је пре-
дузеће ств-а,рно уплатило у току 1948 године с друге 
стр-ане, књижиће се као прионе, а евентуално нега-
тивне разлике (препла-те) — ка-о отпис по рачуну за 
1949 годину. Исто тако ће се књижити као при пис 
на рачуну за 1949 годину позитивне разлике (дугови) 
које се покажу између износа дела добити за пла-
ћање у буџет по годишњем завршном рачуну за 1948 
г-одину и дуга из 1947 годин-е-, с једне стране, и 
изн-оса' које је предузеће стварно уплатило у току 
1948 године с друге стране, а евентуално негативне 
разлике (преплате) ће се књижити као отпис на ра-
чуну за 1949 годину. 

Индивидуално рачуни за 1948 годину неће се 
-'формално закључивао . 

По првом ставу ове тачке поступиће се и у по-
гледу осталих видова држав-не акумулације. 

12) Повер-еништво за финансије мор,а своје су-
марне ,рачуне свих видова држ-авне акумулације срав-
њивати са! стањем код Нар-одне банке ФНРЈ и одмах 
Отклањати сва евентуална несла-гања. 

У погледу пореза ка промет производа по чл. 10 
Н 12 Уредбе о порезу на промет, производа и осталих 
видова државне акумул-ације, наведених у обрасцу по 

I Тач. 2 ове наредбе, повереништво за финансије ће 

водити сума,рне рачуне по принципу вођења сумар-
них рачуна који се н-е задужују, тј. код којих је заду-
жење једнако уплати. 

Сумарни рачуни поменутих видова државне аку-
мулације за 1948 годину довешће оа у сагласност са 
стањем код На,родне банке ФН.-Ј и такође закључити 
без салда1. П-рем-а т.оме, сума-рни рачуни ових видова 
државне акумула-ције за 1949 годину отвориће се 
без гф епоса икаквих салда из 1948 године. 

ГЗ) Државна привредна предузећа, задруге и за-
дружна привредна предузећа и предузећа народних 
и друштвених орга,низација дужни су да у свом књи-
говодству воде посебне евиденције, тј. аналитичка 
конта (картоне, картице, књиге) о залихама робе по 
врстама. На заглављу картона (картиц-а-, књиге) анали-
тичке евиденције о залихама робе ова су предузећа 
дужна да упишу порески тарифни број, стопу опште-
државне акумулације и цену по јединици мере која 
је по Тарифи предвиђена за пореску основицу (цену 
производње, пр-одајну цену произвођача односно је-
динствену цену у продаји на мало) и стопу рабата за 
производе којима су одређене јединствено цене у про-
даји на мало. По сваком стављању р-обе у промет 
мора се одговарајући износ пореза на та'ј промет по-
казати у посебној колони картона (картице, књиге), 
односно у колони за текст, ако за то нема посебне 
слободне колоне. 

Предузећа/из приватног привредног сектора која 
плаћају порез на промет производа по чл. 10 Уредбе 
о порезу на промет производа, а која не воде а,на-
литичку евиденцију у смислу претходног става, дуж-
на су.-д,а воде књигу промета (књигу издатих фак-
тура, књигу извршене продаје). У књизи промета ће 
се водити посебне рубрике за сваку врсту робе на 
чији се промет плаћа општедржавна. ^кумулација по 
различитим стопам-а или према различитим основ,и-
ца,ма. И у овом случају у заглављу сваке рубрике 
уписаће се порески тарифни број, стопа општедр-
жавне акумулације и цена по јединици Лере која је 
по Тарифи предвиђена за пореску основицу (ценћ 
производње, продајна цена произвођача односно је-
динствена цена у продаји на мало) и стопа рабата за 
производе којима су одређене јединствено цене у про-
да-ји на мало. У књигу промета све ће се фактуре упи-
сивати хронолошке! редом, по бројевима фактура и 
датумима њиховога издавања. Књига- промета може 
се водити и у виду картотеке. 

14) Ако се седиште Нар-одне банке ФНРЈ налази 
у истом месту (рејону) у којем се налази и надлежно 
повереништво за финансије среског (гр-адског, рејон-
ског) народног одбора, извештаје о извршеним књи-
жењима достављале му преко поштанског прегратка 
(фаха) односно преко свога курира или преко курира 
повереништва за финансије. 

15) Предузећа на која се односи ова- наредба неће 
убудуће подносити месечне обрачуне (пријаве) нити 
годишњу пријаву о обављен-ом промету и уплаћеном 
порезу на промет производа. 

16) Адвокати, лекари, зуботехничари и ветеринари 
нису дужни да воде књигу промета, већ ће плаћ-ати 
порез по чл. 11 Уредбе о порезу на промет произ-
вода. 

17) Ова на-редба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Фе додатне не Народне Ре-
публике Југослви је" , а" примењиваће се од 1 јану-
ара 1949 године.. 

Бр. 4.200. 
4 фебруара 1949 године 

Београд 
Министар финансија, 

' Добривоје Радосазљевић, с. р. 
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Среда, 16 фебруар 1949 

119. 
У циљу спровођења Наредбе о извршењу плана 

грађевинских објеката у 1949 години, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О РОКОВИМА ЗА ЗАКЉУ-
' ЧЕЊЕ УГОВОРА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНИХ И 

ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА 

1. — После тачке 8 Наредбе о роковима за за-
кључење уговора за израду идејних и главних про-
јеката' додаје се нова танка 9 која гласи: 

„За објекте одобрене у Плану инвестиција! за 
1949 годину, инвеститори су дужни да, у року од 8 
дана ло пријему обавештења о -додељивању произ-
водног задатка пројектантским предузећима односно' 
органима', закључе са њима1 уговор за израду идејног 
пројекта. 

Крајњи рок за закључење уговора за израду 
идејног пројекта је 1 Март 1949 године." 

2. — Тачка. 9 Наредбе о роковима за закључење 
уговора за израду идејних и главних пројеката по-
стаје тачка 10. 

3. — Ова наредба! ступа- на снагу дано\1 објављи-
ван^ у „Службеном листу Фе'деративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 2783 
8 фебруара 1949 године 

Београд^ 
Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с. р. 

120, 
На обнову члана 2 Уредбе о устЈанодаљав^њу но-

вих групр послова и плитки-х разреда у .постојећим 
уредбама о платама радника и ученика у привреди 
и о одређивању сттецијалних додатака за обављање 
на-рочнтик послова од 22. октобра 1948 године,,на 
предлог Министра поморства ФНРЈ и Министра 
рада ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О СПЕЦИЈАЛНОМ ДОДАТКУ РАДНИЦИМА 
ЗАПОСЛЕНИМ НА ИЗГРАДЊИ ЛУКЕ ПЛОЧЕ 

1) Радницима запосленим на изградњи луке 
Плоче .прип.ада специјални додатак у износу од 20.— 
динара дневно, због нарочито теш,ких радних и жи-
во,тних услова везаних са ово радилиште какви садз 
постоје. 

2) Додатак-по овом решењу исплатива ће се од 
1 јануара 1949 године, до даље одлуке. 

- Бр. 960 
7 фебруара 1949 године , 

Беогр-ад 
Претседник При,вредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 
Министар поморства, 

Вицко Крстуловић, с, р. 
Министар рада, 

Љубчо Арсов, с, л. . 
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121. 
У смислу чл. 1 Уредбе о редним нормама до-

носим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЛОВА У МАТИЧНОЈ ГРАНИ 
МЕТАЛНОЈ И МЕТАЛУРШКОЈ ЗА КОЈЕ НИЈЕ 
ОБАВЕЗНО УСТАНОВЉЕЊЕ РАДНИХ НОРМИ 

У ма-тичној гр-ани металној и металуршкој сле-
дећи посло-ви се могу сматрати ка-о та,кви, за које 
није обавезно утврђивање радних норми; 

1. — Послови ва летећем одржа,в-а-њу по-гона-
када се врше ван радионице за ремо,нт на радо-вима 
в-а,нпл;нек-ог ре-монта. 

2. — Издавање алата. 
3. — Послови са дизалицама, уколико послужује 

више радних места. 
4. — Чишћењ-е р-адионица^ канцеларије и фабрич-

ког круга. 
5. — Послови у контроли ег летећа контрола-. 
6. — Послови на пробни-м станицам-а. 
7. — Послови у ма-газинима, на издавању и при-

мену материјала (без транспортних радова). 
8. — Опитни радови. 
9. — Помоћни послови код горе н,ав,едених ра-

дова-; , -
10. — Послови кури-ра. 
11. — С-поредни помоћни посло-ви на пс слу жи-

ван-у више р-адних места. 

II бр. 1647 
3 фе,бруара 1949 године 

Београд 
Министар тешке индустрије, 

Франц Лескошек, с. р. 

122. 
У смислу чл. 1 Уредбе о редним но-рмама до-

носим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ РАДНИХ НОРМИ ИСКУСТВЕНОМ 
МЕТОДОМ У МАТИЧНОЈ ГРАНИ МЕТАЛУРШКОЈ 

И МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКОЈ 
У матичној грани металуршко ј и металопр-ера-

ђивачкој! код следећих р-адов.а дозвољава се утврђи-
в-а-ње радних норм-и искуственом методо.м: 

1. — Вшсериски ручни радови који се не по-
нављају, а њихово т р а ј а н . е је кратко. -

2. — Цртачи на мат (ери ј-а-л у, 
3. — Израда прототипа код радова примењене 

уметности. 
4. — Ручни радови код појед-ин-ачне израде ал-а--

та и припремна (чија се израда не понавља често). 
5.. — Р^чни и машински ковачки радови у -по-

јединачнопроизводњи делов-а! који се ретк1 П-ОН-ТЕ-
ља.ју. У гор-ње спада и за-гревање у отворени-м ко-
вачким ватрама. 

6. — Радови к-алупир-ања са шаблоном на пред-
метима, чија се израда н-е .понавља више него један-
пут за три месец,а. 

7. — Радови унутарњег транспорта. 
8. — Посл-ови р-емонта. 

II бр. 1647 
3 фебруара 1949 године 

Београд 
Министар тешке индустрије, 

Франч Лескошек, с. р. 

СЛУЖБ-ЕНИ ЛИСТ 
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123. 

На основу чл. 1 Уредбе о изградњи стручних 
радничких кадрова и управама за стручне радничке 
кадрове, а у сагласности са Министром рада ФНРЈ. 
доносим 

о ОСНИВАЊУ И ДЕЛОКРУГУ РАДА 1ћ!?^ЛЕ ЗА 
АУТО-МЕХАНИЧАРЕ II АУТО-ЕЛЕКТРИЧЛРЕ 

1. — У циљу спремања и добијања основних 
стручних кадрова за ауто-саобраћај оснива се при 
Главној управи за друмски саобраћај Министарства 
саобраћаја ФНРЈ Школа за оуто-мех-аничаре и ауто-
електрик аре са- седиштем у Београду. 

О м школа -има степен ниже стручне школе. 
2. — Школа за ауто-механичаре и ауто-слектри-

царе је ш,кола интернат скот типа). 
Школовање у овој шк,оли траје три (3) године. 
3. — У Школи за ауто-механичаре и еуто-елек-

тричаре примају се лица која су свршила четири 
разреда основне школе. 

Свршени ученици Школе за ауто-механитаре и 
ауто-електричарв стичу спрему квалифик званих рад-
ника (ауто-мехзиичара или ауто-електричара). 

Ученици који сврше ову ШКОТЈ, са одличним или 
врло добрим успехом, по положеном прије,мном 
испиту, могу бити примљени у ауто-саобраћ-ајни 
техникум. 

4. — Број ученик,а, који ће се сваке школске го-
дине при,мати у Школу за ауто-механичаре и ,ауто-
електричаре из појединих народних република, одре-
ђује Министар саобраћаја ФНРЈ. 

5. — Пословима Школе за ауто-механич-аре и 
ауто-електричаре руководи управитељ кога поставља 
Министар саобраћаја ФНРЈ. 

6. — Школа за суто-меха-иичаре- и ауто-електри-
чаре има посебан предрачун прихода и расхода који 
улсен у е с т ге предрачуна приход,а и расхода Мини-
старства саобраћаја. 

Управитељ је наредбе даван за извршење предра-
чун а. 

7. — Наставни план ,и програм као и организа-
цију и рад Школе за аутз-механичаре и -зуто-елек-
тричаре одређује и прописује Министа,р саобраћаја 
ФНРЈ у споразуму са Министром рада ФНРЈ. 

Минист,ар саобраћаја ФНРЈ прописаће ближе 
прописе о интернату ове школе. 

8. — Ово решење ступа ка снагу даном об јал-
л, ив ања у , „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југослвије". 

Бр. 391 
19 јануара 1949 године 

Београд 
Министар саобраћаја, 

Божидар Масларић,' с. р. 
Сагласан 

Мин,истар рада, 
Љубио Арсов, с. р. 

О Д Л И К О В Ш ^ 
На основу члана 2 Закона о орденима и меда-

љама, а на предлог Врхо-вног к-оманданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ратив-не Народне Републике Југославије 

р е ш и о Је 
да се за показану храброст, умеш,ност у ко-

мандовању, осведочени рад на остварењу брат-ства 

Среда, 16 фебруар јЈНР 

I 
и јединства међу нашим народима и стечене з ас луг 
ге за наро-д у току нар о дн-о осло бо д илачк е борбе о Јјр ' 
ликују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
мајор Манолић Ивана Јосип-. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ II РЕ-ДА: 
капетан Перан Николе Срећко. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
капетани: Б.р,аковић Антуна Мелхиор, Цицулић 

Винка Мирко, Ћа ти пов ић - Николе Миливој, Чемелић 
Ива-на Лука, ,Детељ Виктор.! Фрањо, Д-остал Лаво-
слава Зденко. Хапек Ва лента Драгутин, Ив-ош Ло-
вре Венцеслав, Јелача Томе Мићо, Кајић Ивана Че-
домир, Кљун Ивана Едуард, КонијаИ Јосипа Виктор, 
Копковић Стјепана Иван, Лончар Милана Јован, Ма. 

- шковић Марка Јаков, Милат Антуна Иван, Перап Ни-
коле Срећк-о, Перица Пашка Стено, Рончевић Ђуро 
Мирко. Сусовић Матије Драгутин, Сузанић Ивана 
Бранко, Тадин Шиме Анте и Брањица Јосипа Борко; 

капетан Вук,асов,ић Луке Анте; 
поручници: Барбарић Јурја Драго, Бажант Фор-

де Стјепан, Бижец Фрање Иво, Борић Иагаа Јо-
сип, Бруноко Фране Фране, Цу дулић Метода Анте, 
Цвијовић Саве Миро-слав, Дамјановић Марка Петар, 
Десница/ Стевана Дане, Дражен ов-и ћ Јурја Драгор 
Дулчић Јурја Стјепан. Думичић Петра Јозо, Дупко-
вић Јосипа Иван, Гарић Ђуре Ђуро, Тотал Драгу-
тина Звонко, Грубишић Стипе Маринко, Ханзир Ма-
тије Матија, Хавана' Заима Мустафа, Јакић Мије 
Иван, Јурчић Рафаела Рафаел, Јурић Рока Љубо, Ју-
риц Јакова Мирко, Јуришић Јосипа Видослав, Јур-
јевић Мар-инов Јосип, Кобљанац Љубе Коста, Ката-
ленић Стјепана Ва^ент, Кн,ежевић Дане Милица, Ко-
пер Мил,ана Чедомир, Ковачић Љубоје Ђуро, Кожул 
Николе Никола, Ловрић Марка Анте, Љубић Људе-
вита. Иван, Мардешић Јакова Петар, Маринковић 
Вицка М р ко, Мартиновић Ипана4 Петар, Ман-и ј-аш 
Матин Јере, Матешић Јосипа Шиме, Мишетић Јосипа 
Петар, Ко,нчар Петра Вукола, М тип ар сц Јакоба' Фр-31-
њо, К-смић Јове Павао, Нинић Ђе;" оа- Срећко, Пађем 
Николе Бр-ан-ко, Парет Сти пин, А-нте, Печаре-вић Ма-
рина ЈуУате. Перић Стип-е Иван, Пер зан М-ате Иван, 
Петрић Петров Анте, Петрињац Ив!ана Анд,рија, Пе-
тро,вић Јандрић) Ј 'адрија, Пишчевић Стев-е) Петар, 
Полић Николе Рајк-о, Приврат Андрије Инш, Рука-
вима Боже Милан и Кљун Анто,на Антон; 

поручници: Рупчић Мартина Стипе, Силић Мате 
Иван, Синобат Ђуре Бранко, Скорупан Дмитра Ду-
шан, Станић Дане Ђуро. Стоисављевић Јове Мићо. 
Шепа Николе Миливој, Ш,кирица! Шиме Шиме, Шми-
деркал Фрање Фрањо. Штифанић Ивана Ернест, Тин-
тор Николе Дамјан, Тодоровић Луке Петар, 'Грби-
чић Ивана Иван, Трт^љ Јосипа Иван. Унковић Ви-
дака Алексан,дар, Вене Миха, Михо, Вереш Јулкуса 
Јулиус, Видичек Јосип,а Рудолф. Витас Митра Нико-
ла, Војиновић Илије Ђуро, Вуковић Филипа Антун, 
Залогај Мате Иван, Зељуг Милана Томо, Зинајић 
Мил,ице Дамјан и Жупан Павла Матији; 

потпоручници: Ашоди Петра Миш-о, Бартолић 
Алексе Стјепан, Белошевић Ивана Рудолф, Блочић 
Виктора Славан, Богдановић Игње Ми,рко, Божић 
Николе Брано. Божин Томе Шиме, Вранић Ивана 
Јуница, Брчић Ивана Анастасије, Будета Јурја Мир-
ко, Царић Милоша Бојан, Чачић Ивана Стипе, Чач-
ко Вида Стјепан, Чанковић Ђуре Ник,ола, Дубичанац 
Марка Јоцо, Ђурић Гојка Срето, Федкер Јурја Вла-
до, Госп-одиновић Мате Мато, Гвоздић Стеве Ђуро, 
Хорак Филипа Стјепан, Хинић Милгна Дане, Хорват 
Ј-анка Леополд, Хука в,ец Стјепана Стјепан, Кулине 
Јосипа Никола, Ивановић Баке Божо, Јадро Андрије 
Фрањо, Јакшић Максима Никша, Јовић Данијели 
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Бранко, Каран Тодора Урош Катанић Душана Дра-
го, Кларић Антона! Милан, Колевко Р о ш Томо, Ко-
вач Грге Анте, Кронин Фрање Рудолф, Кулунџић 
Винка Антун, Курђипић Марка Антун, Леш Ивана 
Иван, Ловренчић Карла Карло Макарић Драгутина 
Стево, Мршанић Матин Станко. Мато т и ћ Филипа 
Мирко, Медан Фрање Мартин, Миличић Николе Зри-
н к а Миоковић Дане Милан, Мл-инарец Стјепана Фргаи 
њо, Муселин Јове Бранио', Немчић Ивана! Владо, Но-
било Аитунов Иво, Нофта Јосипа Габријел, Орешки 
Мате Мато, Паламар Петра Миле Патрљ Ивана Не-
делж-е. Павишић Ивана Станко, Подобник Алберта 
Виктор, Поповић Емила Јово, Прер-адовић Миле Ни-
кола, Призмић Ивана Св1ето, Ратковић Емила Ду-
шан, Рихтер Анастасија Милован, Руголе Антуна 
Антун, Слишковић Мије Душан, Смрекар Петра Па1-
ве Сунајко Ђуре Илија!, Шантек Мегге М:то, Шар-
чевић Николе Илија, Сушањ Винка Ернест, Швец 
Јосипа Иван, Томић Илије И Л И Ј З , Трбуховић Јурја 
Берислав, Удовичић Шиме Мелко, Угарковић Мар-
тина Грга, Ви,довић Раде Перо, Витасовић Ивана Ми-
л а н о , Брус Славка Маријан, Зелен-баба! Димитрије 
Димитрије, Жатар Рудолфа Владимир. Жижић Боже 
Јаков и Жутић Матије Никола; 

заставници: Бањац Николе Саво, Бојанић Ши-
муна Никола, Дражић Станка Станко, Дупланчић Јо-
сипа Вељко, Гечек Јуре Иван, Грубејшић Григорија 
Славко, Ил оков ац Ђуре Негенка, Катић Анте Мирко, 
Кобасић Ио ана Ј оои п, Лончаревић Томе МИЈО, Ло-
врић Илије Миладин. Мађарон Алексе Октоја, Мил-
ковић Јосипа Јуре Нинчић Светка Маријан, Петркк 
Николе Миц,а, Прлић Иванка Зв,онко, Роман Боже 
Миро, Шворц Ивана Фл,оријан, Шодан Ловре Иван, 
Томашевић Милоша Миле, Томбас Миле Ђуро, Тон-
ковић Фрање Душан, Вукелић Мате Стево, Загорац 
Дане Душан ч Зоретић И. Павао; 

Алифоровић Иванов Тонћи, Брнчигћ Амал,ије 
Ј,ања, Буокћ Илије Гојко-, Причевић Јоване Душа,н, 
Читаковић Анте Миљенко, Чубрило Душана Ђорђе, 
Драгић Станка Ђуро, Двокић Илије Милан, Ђерић 
Јове Мара, Ерцеговић Стјепана Перо, Францишк-
а,ић Мите Иван), Фрл и Хенрика Басни, Горјек Кар-
ла Славко. Хорват Фрање Јосип, Ја јан Анте Весела, 
Јурчевић Ане Милош, Јуричан Стјепана Драгутин, 
Јуришић Марка Драшко, Кантеј Анте Славица, Кло-

Павла Анка, Кокот Јосипа Драго, Кошутић 
Симе Душанка, Кожул Јосипа Анте, Кришка Михо-
вила Рудолф, Кузеле Томе Тома, Ламбаша Мате 
Крстљ Лончар Шимун,а Емица Ловрић Драгина Гој-
ко, Мајсторсгаић Мате Стана, Мандић Дане Смиља, 
Маргивко Вида Мартин, Матијаца Ивана Анђелко, 
Милиновић Марка Стево. Милковић Антуна Кристи-
на, Милковић Радише Милош, Миловановић Ђуре 
Милан, Мрвош Петра Раде, Му,селин Николе Босиљ-
ка. Ожболт Антона Савле, Пајић Јакова Шиме, Па-
љетак Боже Мато, Павловић Ђорђа Душанка, Пе-
рош Дује Звонимир, Петриновић Људевита Зора; 
Пиљ Ивана Славко, Раденић Петра Милан, Рајко-
вић Ив-ша Стјепан, Роје Анте Паница, Ронкулин Ива-
на Милорад, Смојвер Дује Мијо, Шерић Пушкина 
Анте, Таталовић Филипа Милева Томан Божин Ма-
ријан, Томић Мијин Иво, Трнинић Душана Бранко, 
Врцељ Јована Богослава, Вучиловски Антона Зора, 
Вукојевић Шиме Недељка, Зељуг-Павковић Ивана 
Марија, Златар Јакова Здравко, Зрнчић Мирка Анте. 
Живковић. Илије Симо, Живковић Петра! Васо и Бар-
туловић Ивана Аугустин. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
мајор Иванковић Ивана Звонимир;. 
капет,ани: Божић Томе Стјеп,ан, Брајиновић Ан-

тона Винко. Цветковић Михаила Стево, Цвикл Слав-
ка Мирослав, Делић Анте Иван, Ханђал Рудолфа 
Стјепа,н, Ивош Ло,вре Венцеслав, Јадан Павла Иван, 
Јеличић Јурја Јос,ип, Кузман,ић Пропелера Никола, 
Лучић Ивана Милорад, Мајерић Матије Јурица, Ми-

кулаш Богдана Богдан, Милат Антуна Иван, Сти-
пановић Стјепана Душан, Сузанић Ивана Братко,, 

поручници: Анкић Павла Марко. Балон Михо-
вила Јосип, Босанац Мирка Миљенко, Божанић Мар-
ка Лука, Цикатић Дује Ив,ан, Десница Стевана Дане, 
Деветак Јована Перо, Фргачић Томе Маријан, Гр-
бић Милана Стеван. Гилић Анте Мате, Гротић Иг-
наца Мирко, .Хаџимановић Ахмеда Идриз, Јаук Стје-
пана Божидар, Јех Јосипа Ернест, Јурјевић Маринов 
Јо,сип, Кланцир Габријела Рудолф, Кончар Петра Ни-
кола, Косјер Милана Чедомир, Лончар Николе Гав-
ро, Матић Станка Пајо, Мрвош Раде Душан, Маш-
ковић Јосипа Винко. Палчић Мате Анте, Пер ат Сти-
пин Анте, Петрић Петров Анте, Петровић Михајла 
Милош, Пленча Николе Радомир, Поцем Матије Дра-
го, Рачек Ивана Феликс, Сретић Ивана Дарко, Срб-
љанин Милана Милош, Станић Дане Ђуро, Стари 
Ивана Миленко, Сузић Радов,ана Јанко, Шарић Томе 
Милка. Видичек Јосипа Рудолф, Зељуг Милана Томо, 
Зшадјић Милице Да^ан, Живковић Мате Фрањо, 
Аџић Петра Божо, Балон Ивана1 Томо, Басташић 
Васе Илија, Благар Б. Милојко, Блашковић Ивана 
Анђелко, Божин Томе Шшме, Буњевац Иване Јосип, 
Цветковић Мије Славко, Чосо Милана! Гојко, Дрвар 
Фрање Јосип. Гоља Јакова Антон, Косић Рока Фра-
њо, Муселин Јове Бранко, Равнић Фрање Борден, 
Сорочи Франо Никола, Симетић Антона Луцидно, 
Удовичић Ши мин Мелко, Видовић Раде Перо, Бој 
новић Миле Душан, Вукмировић Петра Сава, Зате-
зало Шимуна Драгутин и Зјачић Рада Ђуке 

ч заставници: Бедем Мије Јосип, Перипетија, Јо-
сипа Лидија, Матић Анте Мирко. Шир ис Андрије 
Антон и Вукелић Мате Стево, Алфиревић Иванов 
Тонћи, Милковић Р,а-дише Милош и Шмигматор Ду-
шана Љубица. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНКЕ-ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
мајор Милојевић Јована Тодор; 
капетани: Анђелић Гаје Младен, Божић Томе 

Стјшан, Бунета Ивана Бранко, Царић Ђура Јово, 
Цуцулић Винка Мирко, Ханђел Рудолфа Стјепан, 
Кесер Ђуро Милан, Кљун Ивана Едуард, Кухта Иг-
мана Фрањо К ув манић Претнера Никола, Лола,ић 
Павла Ивица, Милат Антуна Иван, Поса рић Вјеко-
слава Виктор, Радошевић Стеве Милан и Влахов 
Фране Мило; 

поручници: Вучетић Антуна Кузман Деспинић Р. 
Вице, Косанић Драгана Драго, Лукарић Николе Ни-
кола и Радуловић Панте Илија. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
мајор Иванковић Ивана Звонимир; 
капетани: Анђелић Гаје Младен, Бусић Остоје 

Игњатије, Чатиповић Николе Миливој, Хи-нић Нико-
ле Бранко, Јелача Томе Мићо, Кајић Ивана Чедомир. 
Лончар Милана Јован, Милат Антуна Иван, Мркшић 
Исе Дане, Велдин Павла Павле, Вукасовић Луке Анте, 

поручници: Анић Павла Мирко, Антнелић Мнхе 
Радомир, Бачетић Антонов Кузма, Баџек Лео,полда 
Славко, Барбарић Јурја Драго. Безух Ивана Драг н, 
Бочкај Јосипа Стјепан, Волф Петра Петар, Борић 
Ив,ана Јосип, Бра-јковић Николе Лука, Бренко Ивана 
Владимир, Брозовић Енрика Амедео, Цотиеро Енри-
ка Амедео, Чуљат Ивана Филип, Даковић Николе 
Илија, Деди Анмела Душан, Дежанић Николе Душан^ 
Еремић Радивоја Бранко, Тотал Драгутина Звонко) 
Грегорић Недељка Неделко, Грубиши-ћ Стипе Ма-
ринко, Хавала Заима Мустафа, Херцигоња Павла) 
Иван, Хоп,ек Фрање Рудолф, Илијић Ивана Никола, 
Иветић Гргура Ивед, Јакић Мије Иван, Јг,ук'Стјесте-
на Божидар. Јурчић Јосипа Бранко, Јурић Рока ЈБу-
бо, Кнежевић Дане Милица, Кордић Петра Марко, 
Ковач Рудолфа Рудолф, Кухар Ивана Стјепан, Кун-
стић Стјепана Фрањо, Кусуља Петра Илија, Лабус 
Ђуре Стево, Лаус Јакова Андрија, Мардешић Јакова 
Петар, Меанџија Стевана Душан, Миљевић Јове Ми-
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ДЈСНКО. Мукавец Јакова Иван, Мустапић Јуре Марко, 
Нинић Ђорђм Срећно, Олива Јосипа! Руд-олф, Палчић 
Мате Анте, ПечаревИћ Марица М-ате, Плеше Драгу-
тина Јосип, Поенте Николе Никола, Полић Николе 
Рајко, Посавец Петра Стјепан. Радошевић Јосипа 
Петар, Репац Николе Томо, Ротим Јаков-з Анте. Ру-
кавина Мије Фране. Скоиџић Николе Бранко, Стан-
чић Мате Мато, Сутловић Ивана Винко, Скандал 
Мате Марија.н, Томашић Марка Марин, Трбојевић 
Ђу,ре Бранко, Унковић Видака Александар, Вериш-
чек Јакова Рудолф, Видошевић Мате Иво, Виловић 
Александра Бранко, Врбетић Томе Мето, Зензеровић 
Антона Иван и Жувела Ивана Во-јислав; 

п-о-тскручници': Арсенић Миле Маринко, Ба-бић 
Маге Фра-њо. Бартуловић Петра Недељко, Бедеко-
вић Вида Бранко, Бовандић Ивана Анте, Бинић Мате 
Иван, Биланџић Луке М-арко, Благар Витомира Ми-
лојко, Божић Н-иколе Бранко, Брукота Владе Бла и-
мир, Цар Ивана -Јоси-п, Царић Милоша Бојан, Це-
тина Ивана Јосип, 1'укерић Беже Антон, Чачић 
Ивана Стипе. Чалић Стеве Весо, Чендак Драгутина 
Драгутин, Чосо Милана Гојко, Дриј,!ча Раде Бошко, 
Дворник Антин Петар, Флего Мате Драгор Грубишић 
Мије Љубом,кр, Гвоз,дић Стеве Ђуро, Херак Филип-а) 
Стјепан, Хергнгоњз Павла Павао, Хинић Милина Да-
не, Хорват Мије Фоањо, Кост Ивона Иван. Хукавец 
Стјепана СТЈ?,п-ан, Ижаг,ан Васе Шпиро-, Ј дро Ап-ри-
је Фоањо, јанковић Вас,е Ник Јла. Јока Стане Нико-
ла, Јовић Данијела Бранко, Катичић Драгутин;! Ру-
долф, Киоета Јосипа Бранко, Кокот Јосипа Драго, 
Ковачић Винка Јосип. Крз-Љић Николе Томо, Грбав-
чић Антона Антон, Лапаш Мате Мато, Лоренцин 
Миха Јосип, Љубичић Ивана Рудолф, Мајстер Ивана 
Људевит, Матуловић Николе Иван, Мећуљ Антуна 
Станко, Милетић Антона Иван, Мшиунов^ћ Николе 
Стеван, Миљанов-ић Миле Срђан, Милан Мике Мих-о, 
Монтана! Мате Иво, Муеелин Јоне (Бранко, Олуић Па-
вла Данило, Песотић Марка Милош, Пејаковић Ми-
лоша Милан, Петковић Илије Милан, Пишчевић Ми-
лана Драган, П-оморавец Мате Мијо, Прерадовић Ми. 
ле Никола, Прпић Мије Јосип, Распор Ивана Ра-фаел, 
Родица Јосипа Милован, Ружић Антона Јосип, Ру-
жић Ивана Анте. Сабљић Љубомира Марко, Селеш 
Ђуре Игнац, Силић Анту-на Славко, Слишковић Ми-
ји-н Душан, Стулић Петр,а Паве, Сушањ Винка Ер-
нест, .ШаФар Ивана Јуре, Шантек Мате Мато, Шу-
кић Илије Гојко, Трбуховић Јурја Берисл.ав, Турза 
Петра Петар, Ујанчић Мате Милорад. Узелац Сте-
вана Богдан Видовић Раде Перо, Фолфа-нд Едуарда 
Иван, Вукмировић Петра Саво, Зелембаба Димитрија 
Димитрије и Жижић Б-оже Јаков; 

заставници: Жутић Матије Никола, Балет Ј-о--
сипа Ђуро, Белушић Фрање Виктор, Булић Боже 
Гаврило, Чубровић Фрање Маријан, Фоновић Ивана 
Силвио, Голуб Фрање Вилко,- Г.регорић Динка- Јо-
сип, Гр-у-бје-ши-ћ Григорија Слишко, Хо тк,о Николе 
Иван. Хузјак Келе-мена Т-омо, Јајчанин Анте Влади-
мир, "Кгс\м Томе " М 1 . Кач-ић Анте ,Лир::.), Ко-
басић Ивана Јосип, Колаковић Ивана Ивица, Крпић 
Фране Светозар, Кудрић Мије Стјепан, Дакота Ма-
тије Јосип, Лончаревић Томе Мијо, Лулић Стјепана 
Б-орис, Малнар Изидора Адам, Медић Луке Роко, 
Михаиловић Милована Бранко, Милковић Јосипа Ју" 
ре, Нов-осел Павла Рудолф, Петровечки Мате Алојз, 
Прпић Ивана Звонко, Рабар Боже Антон, Раос Адол-
фа Борис, Гусман Изидора Звонко, Сорић Крстин 
Иво, Стошић Шим-уна Иван. Шаталић Шиме Олга, 
Шепратовић-Шчебран Луке Иван ,Шерет Фрање Фло-
ријан,Томашевић Мил-оша Миле, Тонковић Фране 
Душан, Војводић Николе Душан, Вукадиновић Боже 
Сте-во, Вукелић Мате Стево, Завршки Ивана Вла,ди-
мир, Зоретић И, Павао, Жигр-овић Стјепана Нико-
ла и Живолић Ивана Ратк-о; 

Бачић Фердинанда Иван, Багат Стјепана Јелица, 
Бартуловић Ива-на Аугустин, Белић Ива-на Јурај, Бо-
љат-Белић В-ицк-а Вјера, Бо-жић Раде Ђуро, Бусић 
Илије Гојко, Црнчевић Јована Душа-н, Деверић Јур-
ја Мијо, Дмејхал Ивана Вјенцесл-ав, Добрић Савин 

Сава, Драгић Станка Ђу,ро, Дуде Ни,коле Вјек-ослав, 
Дукић Лозе Звонко, Дукић Марка Фране, Елдан Пе-
тров-а Јерка, Ерцеговић Стјепана Пер-о, Фијан Мате 
Ив-ан, Франуловић Ивана Д-з-ница, Фрлан Хенрика 
Васиљ, Га бре Петра Анте, Грубишић-Вучковић И-ва-
на Вида, Хеса Митра Милка. Илибашић Петра- Па-
ула, Јосиповић Мије Мирко, Јурак Едуарда Владо, 
Јурић Шиме Иван, Кена" Јован.а Мара, Колар Антуна 
Перо, Ковачић Анте Ксенија, К-ожул Јосипа Анте, 
Кршуловић Ивана Иван, Кулушић Лео Никола, Ку-
зеле Томе Тома, Мајсторовић Мате Стана, Маргитић 
Данијела Петар, Матијаца Ивана Анђелко, Микула-
ндра Фр,ање Анте, Милиновић Марка Стево, Милк-о-
вић Радише Милош, Мирко Вице Борис, Морић Томе 
Стипе, Мрвош Р-аде Петар, Мулић Хусе Х-ајрија, На-
далин Ђуре Славко, Обрадовић Миле Душан, Оже-
говић Фрање Јосип. Памук-овић Јакова- Марија, Пав-
ковић Станка Бранко, Павловић Ђ-орђа Душанка, 
Петрињац Ђуре Бошко, Погм-иловић Петра Миле, 
Раденић Петра Милан, Ро.је Младена Сла-вко, Р-оје 
Анте Навина, Ронкулин Ивана Милорад. Сикирица 
Марко Ђуро, Славица -Шпира Анка. СлоКовић Ли-
бератз Анђелка,. Сопчић Ивана Јанко Срделић-Ко-
л ингц Антуна Анту н, Шерић Пашкнн- Анте, Том-ан -Бо-
жин Маријан, То-мић Миј ин Иво, Тонић Анте Фани, 
Тврдеић Стевана Олга, Угрин Мате Петар, Видоше-
вић Петра Естер-а, Врцељ Јована Богослава, Вучко-
вић Николе Иван, Вујаклија Миле Милан. Вукоје-
вић Шим.е Недељка, Вуковић Вицка Леп-осава, За-
коре-а Фрање Јосип, Зр-нчић Марка Анте, Зубац Луке 
Љубо и Звонар Јосипа Јуро. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА . НАРОД III Р Е Д А : ^ 
поручници: Волф Петра Петар, Дирака- Аугусти-

на Оскар, Кларић Шимуна Иван, Пекић Тодора Аћим 
Ситар Јосипа Винко, Сутл-овић Ивана Винко и Ву-
к-адин Лазе Мирк-о-; 

потпоручници: 'Бараћ А-нте Лука, Барић Мате 
Фр-ањо, Берковић Јерка Младен. Брукета Владе Вла-
димир, Дрљача Раде Бошко, Гагић Шимуна Бошко, 
Гњидић Марка Стеван, Горички Мије Фрањо, Јарда-
нић Ј-осипа Иван, Јурјевић Вила Ик ап, Кефечек Ши-
муна! Шимун, Кујунџић Мијин М-иливој, Медић Ивана 
Мато, Олуић Павла Данило. Пешић Мило-ша Никола, 
Лепотић -Марка - Милош, Пејаковић Милоша Милан, 
Первић Јосипа Јосип, Петковић Или.је Милан, П-о-
чуча Миле Петар, Паљи чак Блажа Марко, Помора-
вец Мате Мијо, Родица Јоси,па Милован, Ружић 
Ивана Анте, Сабљић Љубомира Марко, Силић А-н-
туна Славко. Свиличић Јосипа , V Ли-
тије Мартин, Удовић Фрање Ренато и Белог Јосипа 
Ђуро; 

заст-авнип-и: Баотох Вјенцесла-вк! Фридрих, Беле-ц 
Мартина Ђуро, Биондић Фрања Иван, Благајац Мар-
к-а Ив-ан, Бокун Андрије Томо, Цар Томе Том-о, Цу-
кон Луке Елигије, Дупланчић Јосипа Вељко, Ерцер 
Мате Иван, Фоновић Ивана Силвио, Форцажар Ан-
тона Анђело. Голуб'-Фрање, Вилко, Јајч-анин Анте 
Владимир, Касум Томе Никица, К1е-узларић Ивана 
Ивица, Коб асић Ивана Јосип, Крпић Фране Свето-
зар, Кршуљ Ивана Мате, Кудрић Мије Стјепан, Ку-
лушић Леа Никола, Латин Матије Никола, Марић' 
Ивана Проко, Маринов Мате Бо-шко, Матулић Шиме 
Т-ом-о. Медић Луке Роко, Остојић Тривуна Никола, 
Палеж Јакова Мате, Посавец Антуна Иван, Прими 
Франца Владимир, Рабар Боже Антон, Радо-јевић 
Стјепана Зденко, Реља Боже Душко, Рибаровић Је-
ролимв Озрен, Ро санда Антона Срећко, Гусман Изи-
д-ора Звонко, Савић Саве Мирослав, Смољанић Ни-
коле Милан, Со,рић Крстин Иво. Ср делић Лукин 
Анте, Светличић Ивана Јосип, Шепаровић.-Шчебран 
Луке Иван, Ваљак Ивана Стјепан, Вујаклија Драгана 
Лазар, Вукадиновић Боже Стево, Заставниковић 
Ивана Милан, Завршни Иван-а Владимир, Зинај-а Сто-
јана Петар, Зоротић Ивана Павао, Жнгровић Стје-
пана Никола и Животић Ивана Ратко; 

Бабић Јове Јелка. Бабић Ђуре Милан, Бачић' 
Митра Милан, Бан Винка Казимир, Баричевић Ада 
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тона Иванка, Босанац Ђуре Марица, Болић Ивана 
'Јурај, Билођерић Мате Петар, Бјелица Павла Коста, 
Бонифачић Ивана Туломила, Борчић Петров Петар, 
Брнчић Амалије Јања, Бугарин Мије Славица, Б у 
нетаИвана Елида. Црнковић Стјепана Елизабета, Чо-
лић Живка Десанка, Чупец Ивана Ада. Декамић Ни-
коле Даница, Деспот Јанка Станка, Добрић Саве 
Сава, Дорић Николе Љубица, Дракулић Дане Зора, 
Дружић Винка Норма, Дуде Николе Вјекослав, Ду-
кић Марка Фрањо, Елдан Петрова Јерка, Ерцег Ми-
ливоја Вјера Филиповић Стјепана Катица, Франо-
вић Андрије Љуби-ца, Фр ану ловић Ивана Даница!, Пац 
шпаревић Шиме Невенка, Гашпер .Рудолфа Анкица, 
Горички-Слокар Фрање Даринка. Грипалић Антона 
Нилда, Грујичић Јове Нг рта, Грлени Матије Дар икеда!, 
Гржичић Иван-а Иванка^ Хорват Стјепа,на' Јелка Х-ор-
ват Томе Максо, Јех Стјепана Резик-а Јосиповић Ми-
је Мирко, Јурчић Пере Ана, Јурић Тиме Иван, Јур-
коф Матије Марица, Кајгана Богдана Лепосава, Ка-
узларић-Ренац Јосипа Марица, Келечић Иг Јаца Фра-
њо, Клачић Ивана Јелка. Колак Јерка Јосип, Кобал 
Јосипа Томо, Коруга Миле Мита Ковачић Анте 
Ксенија, Краљић-Антоничић Александра Јелка, Кран-
чић Ивана Милан, Крвгжанад Антин Душан, Кухта 
Ишта Иван, Лацић Јосипа Драгомир, Лецшз Антуна 
Терезија, Лаштре Јосипа Петар, Лесица Ивана Ру-
долф, Лон-чарић-Кр^љ Стјепана Даринка, Љубојевић 
.Стјепана Марица. Мандић Дане Катица, Мандић Ма-
ринова Вјера, Мајнарић Јосипа Иван, Марић Ђуре 
Марица, Марјановић Матије Миливо-ј, Марте тић Да-
нијела Петар, Марковић Ивана Фране Марковић 
Анте Тонка, Матковић Боже Миливој, Мик\лачдра 

.Фране Анте, Милошевић Анту и-ч Зора, Мирко Вице 
Борис, Млекар Јосипа Берта, Молнар Ј у-р чић Пере 
Анкица, Мулић Хусе Хајриа. Надалин Ђуре Славко, 
Нерал Вјекослава Барбара, Огњеновић Драгутина 
Јања, Орилић Антуна Марија, Паметан Боже Мате, 
Павлетић Антона Марица, Педишић Јуре Анте, Пе-
тек Фрање Славица, Пот милов ић Петра Миле Рож-
манић Винка Јосип, Правдић Јосипа Ђуро, Премате 
Јосипа Ђулио, Пулић Антона Звонко. Р^довић-Бо-
жинчек Ивана Зорка, Ребуља Антона Јосип, Роје 
Младенов Славко, Рожић Владимира Зорка, Сако ман 
Фрање Винко, Сарделић Колинан Ануна Анун, Си-
кирица Марка Ђуро. Сло кар Фрање Милена, С т -
јепчевић Ђура Вукосав-а, Сопчић Ивана Јанко, Сто-
јановић Живка Станка, Шаоић Нарцан Мате Ана, 
Шерет Леополда Стјепан, Шкугор Мате Винко, То-
мић Анун-а Јозефина, Томшић Фрање Марија, Тур-
к-овић Мирка Јанко, Тардеић Стевана Олга. Угрин 
Мате Петар, Урем Јере Нате. Усмија-ни Јосипа Ма-
рија, Узелац Шимуна Олг-а, Видошевић Петра Есте-
ра, Вучковић Николе Иван, Вукмировић Воје Ми-
лица, Вуковић Вицка Лепосава, Завооез Фрање Јо-
сип, Зе-бић Петра Раде, Зубац Луке Љуба ,и Ловро-
вић Мат-а: Зор-ка. 

Бр. 1 
11 јануара 1949 го-дине 

Београд 
Секретар, Председник, 

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

На основу члана 2 Закона о орденима и медаљама, 
131 на предло.г Врхов-но-г команданта! оружаних снага 
ФНРЈ Президијум Народне скупштине Федеративне 
Народне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, умешност у командо-

вању, осведочени рад на остварењу братства и једин-
ства) ме-ћу нпшим наре лима и стечене заслуге за нан 
род у току народноослоборилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
п, пуковник Радоичић Илије Саво; 
мајори: Петровић Аранђела Драгомир ч Штембер-

гер Јосипа Јосип; 
капетани: Анђелковић Василија Радојко. Нојић Про-

копија Стојан, Чутурило Вујадина Миле, Гајић Дра-
гомира Божидар, Јоветић Луке Павао, Крџић Мило-
вана Миодраг, Лепенац Владимира Радош, Меденица 
Михајла Гојко, Петковић Миле Ђорђе и Бертић Ивана 
Марко; 

поручници: Атанацковић Игњаца Лука, Борисав-
љешш Миодрага Слободан, Бутуровић Јована Рајко, 
Грбић' Мићо Милан, Јеловац Стојана Мићо, Јевтовић 
Милића Милорад, Коњевић Марка Бошко, Марин Сте-
вана Младен, Пајковић Цветка Влајко, Шимовић Јо-
сипа Јосип, Токић Милана Саво, Виторовић М, Алек-
сандар и Живковић Лазара Новак; 

потпору чин ци: Балабан Душана Раде. Ђок-овић 
Јов-ана Ђурђ-а^ Гајић Свет-олика Миливоје, Малбашић 
Ј-ована Драган, Марин Луке Сретко, Маринко-вић 
Миле Душан, Ник-олић Алексе Станимир, Ражњић 
Пане Ш-пиро и Заклан Јове Милан: 

заставници: Дураковић Михајла Драго, Латиновић 
Ђурђа Петар, Муцић Војислава Божидар и Пашић Симе 
Симић; 

Богдановић Зоновја Васо, Ерчевић Радоша Милош, 
Мауковић Милана Јован, Спасић Светомира Вера, Шу-
шњара Луке Иван, Томић Мане Раде, Топаловић Бог-
дана Милорад и Вишњић Симеуна Петар. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
мајори: Јакубец Јосипа Јосип, Матнјашевић Ми-

лорада Милан, Петровић Аранђела Драгомир и- Штем-
бергер Јосипа Јосип; 

капетани: Јокић Милима Марко, Кецојевић Бошка 
Петар, Младеновић Милана Драгутин, Петровић Ми-
хајла Мирко, Собол Јураја Иван, Бертић Ивана Мар-
ко и Жарковић Радоја Милосав; 

поручници: Атанасовић Игњата Лука, Бооиеав-
љевић Миодрага Слобода,н, Черкез Халими Расим, 
Димитријсвић Данила Јован, Галић Илије Ђорђе, 
Гошовић Волина- Гавро-, Јанковић Николе Зарије, 
Коњевић М ока Бо-шко, Максимовић Миљка Милић, 
Марин Стеване Младен, С-пасић Мил. на Радомир, 
Стојановић Николе Родољуб, Томић Мил ша Ни-
кола, Васић Николе Александар, Видојковић Илије Ди-
митрије, Војводић Раде Вујо и Вуковић Милутина Ми-
лорад; 

п. поручници: Бјелица Николе Здравко. Ђоковић 
Јована Ђурђа, Гајић Светолика Миливоје, Милошевић 
Душана Властимир, Пувача Боже Ђуро, Шакић Јово 
Никола и Живаљевић Јанка Бранко; 

заставници: Чавић Гавре Петар, Латиновић Ђурђа 
Петао и Минић Михајла Раде; 

Ћућуз Максима Љубомир. Ерчевић Радоша Ми-
лош, Клапаревић Петра Васо, Поњевић Симе Симеун, 
Свитиј Павла Татјана, Шешић Ивка Ранко и Шупут 
Бранка Мира. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

капетани: Анђелковић Василија Радојко, Јокић Ми-
лана Марко, Кривошија Стеве Душан, Митић Алексе 
Војислав и Петровић Михајла Мирко; 

поручници: Атанацковић Игњата Лука, Бојовић 
Милутина Момчило, Драгичевић Милоша Вукадин, 
Ефендија Реџепа Муса, Галечић Светислава Саво, Гој-
ковић Добросава Тихомир, Гошовић Војина Гавро, Гр-
бић Миће Милан, Грубачић Луке Душан, Грујић Ми-
лентија Војислав, Ивановић Пене МИЛИВОЈ; Јанковић 
Николе Зарије, Јеремић Косте Мирослав, Лемић Г ^ б б 
Душан, Љумовић Томе Милован, Максимовић М""-ка 
Милић, Малић Хера Мехмед, Михајловић Мило1/да 
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Петар, Митровић Војислава Боривоје, Митровић До-
бросава Лазар, Митровић Владимира Милун, Николић 
Недељка Милош, Пајковић Цветка Влајко, Павловић 
Гаврила Душан, Петковић Милана Василије, Петровић 
Уроша Љубомир, Поповић Крсте Владо, Прокић Ми-
тра Милорад, Стефановић Обрена Мирко, Стевановић 
Драгутина Витомир, Стојановић Николе Родољуб, Шар-
чевић Гаврила Тривко, Шикопарија Живана Ђурица, 
Шимовић Јосипа Јосип, Живковић Лазара Новак, Ва-
сић Николе Александар, Видојковић Илије Димитрије 
и Војводић Раде Вујо; 

п, поручници: Блажевић Анте Милан, Бранковић 
Дамјана Миливој, Бурсаћ Миле Петар, Ђоковић Јо-
вана Ђурђа, Гостовић Мане Ђорђе, Марјановић Војина 
Љубиша, Пармаковић Јована Драган, Петровић Стоје 
Радосав, Пуача Боже Ђуро, Рашић Ноне Шпиро, Симо-
новић Тодора Драгослав, Станисављевић Тодора Ратко, 
Шакић Јове Никола, Вукашиновић Михајла Радисав, 
Бјелић Мирка Миле; 

заставници: Доброта Николе Никола, Ђуковић 
Стојкана Гојко, Јефтовић Ристе Милорад, Јовићевић 
Јована Бранко, Кнежевић Илије Војислав, Латиновић 
Ђурђа Петар, Минић Михајла Раде, Родић Стевана Ни-
кола, Скубић Хасана Шефика, Станић Василија Милун, 
Шујак Суље Саљо и Тајевић Стевана Миливоје; 

Адорић Анте Семида, Бабић Јована Јован, Бајат 
Гаврила Јово, Буковачки Светозар.31 Вида, Баровић 
Ђоке Даринка, Вј ела-ац Илије Деница, Богдановић 
3 гневна, Васо, Борисгвљевић Миодрага Вера, Булајић 
Луке Ђорђ-е, Дацовић Дра,ге Цветко, Девић Ковиљке 
Пет-ао, Гар-гбатин Светисл-ава Стеван, Груловић-Ко-
р-ћ Виделе Гордана, Ивановић Милосава Радојица, 
Јанко-вић Петра Душ-ан, Ј-ованов-ић Радиво-ја Славко, 

' Кла,царевић Петра Васо, Ковачевић Миле Милен-ко, 
К-ричковић Вита' Сава. Крстић Антонија Крсто, Лу-
кић Лазара Ђорђе, Лукић Љубисапа- Мирослав, М и -
симо-вић Ђ, Рад-ован, Марковић Милана Јо-в--и, Ме-
та-хус М. Ћазим, Миланко Лазара Милан, Мил-етић 
Борив-ој'1 Драгомир, Миловановић Душана Са-ва. Ми-
тровић Радомира Милорад, Николић Б. Миодраг, 
П недић Л-азара Драгутгдн, Петровић Јове Ристо, 
Поњевић Симе Симеон, Раденовић Р. Вучко, Славу-
јев-ић Стевана Александар, Стаменковић М-иха-ло-
ж и војни, Станојчић В о е Ђорђе, Свити Павла- Тат-
јана, Ш-арац Максима! Милијана, Шупут Бранка 
Мира!, Ш-врака- Косте Лазар, Томић Маме, Ра-де, Ве-
с ел и,нов и-ћ Ни-к-о-дија Светислав, Весковић Николе 
Стеван. Видачић Спасоја Рајко, Вишњић Симеона Пе-
тар и Врбашки Косте Сава. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетани: Кнежевић Недељка Драгутин и Станко-

вић Александра Миодраг; 
поручници: Борозан Анте Иван, Чекеринац Милана 

Душан, Брујић Милана Душан, Гужвица Д. Милан, 
Миљковић Добривоје Милош, Николић Недељка Ми-
лош, Обрадовић В. Срећко, Павловић Гаврила Душан, 
Петровић Уроша Љубомир, Ристић Р. Видан, Стефа-
новић Обрена Мирко, Васић Н. Александар и Вуко-
вић М. Милорад; 

п. поручници: Беговић Стевана Љубан, Блажевић 
Анте Милан, Богојевић Михајла Војо, Бранковић Дам-
јана Миливој, Ђорђевић Танасија Милутин, Медаро-
вић Саватија Витомир, Милошевић Душана Власти-
мир, Ракочевић Ђорђа Боривоје, Репић С. Петар, Ри-
стић Косте Милош, Трифуновић Стојана Љубомир и 
Вукашиновић Вукајила Радисав; 

заставници: Аџаип Петра Милан, Анђелић Милоша 
Драган, Бјелић М. Милан, Чавић Гавре Петар, Доброта 
Николе Никола, Драгојевић Марка Лука, Јефтовић Ри-
сте Милорад, Јовановић Светозара Живорад, Колаши-
нац Младена Раде, Милин Данила Јован, Петковић Л. 
Раде, Поповић Ј. Светозар, Радовановић Милана Ми-

лисав, Ристић Стојана Велимир, Родић Стевана Ни-
кола и Скубић Јосипа Мирко; 

Абдула Абдуле Јусуф, Анкета В. Тихомир, Аћи-
мовић Милорада Љубинко, Ацић Н. Зора, Алексић 
Живојина Драгољуб, Анђелковић Заке Младен, Антић 
Уроша Слободан, Апостоловић Косте Крсто, Арсић 
Милана Љубиша, Бајић Јове Љубомир, Бајовић Не-
дељка Лука, Бајовић Г, Милосав, Балевић Милосава 
Милена, Бановац П, Радмила, Барац Милије Радомир, 
Баровић Ђоке Даринка, Беч Ј. Миле, Берић Томе 
Мирко, Бјелица Игњата Вукоја, Благојевић Милинка 
Вељко, Блажић Петра Мирко, Богдановић Младена 
Вера, Богишић Туне Андрија, Богојевић Милана Зор-
ка, Болманац Димитрије Бранко, Бошњак Живе Ми-
лан, Будаковнћ Милутина Фемка, Бујишић Јована Јо-
вица, Булајић Луке Ђорђе, Бутуровић Петра Јелена, 
Цвекић М. Петар, Цветковић Марка Димитрије, Чанић 
Чедомира Јован, Читлучанин С. Драгољуб, Чобановић 
А. Златибор, Чолић Т. Невенка, Чубриловић Саве Илија, 
Чукић Ј. Петар, Ћурчић Петра Ратомир, Дацовић Драге 
Цветко, Денић Благоја Илија, Деретић Богдана Мирко, 
Девић Ковиљке Петар, Димитријевић Светозара Све-
тислав, Дмитровић Милана Богдан, Добросављевић Ра-
дована Љубиша, Драчић Јована Богдан, Дражевић Ми-
лисава Љубисав, Дрењанин С. Анка, Дрндаревић Б. 
Стеван, Дучић Саве Васо, Ђорђевић Стевана Мирко, 
Ђорђевић Милосава Станојко, Ђорђевић Милуна Ти-
хомир, Ђорђевић К. Војислав, Ђурић Стојана Ђорђе, 
Целатовић Г. Ратко, Е тимови ћ - Гаш п,а р а- Зорица, Ен-
вер Ш. Хоџа, Ердеш Фрање Александар, Еровић Ми-
лана Миливој, Фелбаб Милоша Петар, Филишановић 
Ђорђа Петар, Франко Петра Срећко, Фурјановић Спа-
соја Мл-ад,ен, Пагричин Станка1 Јелица и Гајић Д. 
Александар; 

Гардиновачки Ђуре Иван, Груловић Кораћ Гордана, 
Хаџ-ић Паје Жика!, Илић Јанка- Предраг, Јзнашев Ла-
зара Душан, Јањић Драгољуба Милан, Јањић Јована 
Момир, Јањић Владислава Сретен, Јеремић Уроша Зла-
та, Јосиповић Ј. Милутин, Јошило Ж. Загорка, Јовано-
вић Тодора Божидар, Јовановић Миливоја Бранислав, 
Јовановић Б. Драгољуб, Јовановић Владимира Јован, 
Јовановић Милије Милан, Јовановић Милутина Јован, 
Јовановић Митра Радмила, Јовановић Андрије Живо-
рад, Јовановић Драго Јосиф, Јовић Велимира Вуко-
сава, Кажич-нин Д. Чедом-ир, Караичић Љу-бом-ир,а' 
Обрен, Кенић Б. Радомир, Кесић Д. Ђуро, Кокотовић 
Миланка Илија, Комушан Р. Радивој. Комненовић М. 
Александар, Копил Владе Никола, Косановић С. Би-
лан, Косић Миће Бранко, Костић Чедомира Благоје, 
Костић Станоја Бранко, Котур Петра Вера, Ковачевић 
Вићентија Љубиша, Ковачевић Миле .Миленко, Кова-
чевић А. Живка, Кувељић Бранислава Зора, Кркљуш 
М. Милан, Крстић Ненада Боривоје, Крстић Благоја 
Вукадин, Кујбуш Јована Никола, Кумрић Светезара 
Миливоје, Лалошевић Александра Слободанка, Лазовић 
Драгутина Блажо, Лекић Б. Милорад, Лемајић Дими-
трија Зорица, Лозјанин Петра Слободан. Луковић Све-
тозара Миливој, Мадић Јована Никола, Мађановић Ни-
коле Александар, Мајић Александра Лука, Малешевић 
Илије Михајло, Манић Рајка Владимир, Маринковић 
Драгољуба Бранислав, Марковић Јована Бранко, Мар-
ко,вић Милошта Драга,н, М-ерковић Влад-имир,а Рад,ован, 
Машић Божидара Божидар, Мажић Ђуре Петар, Ме-
тахус Н. Ћазим, Мијајиловић Сретена Серафим, Мија-
тов Д, Сава, Мијушковић Марка Ђурина, Микић Ми-
ленка Радомир, Миленковић Сретена Марсел, Милен-
ковић Драгослава Милосав, Миленковић Косте Драго-
мир, Милетић Боривоја Драгомир, Милетић Живорада 
Станија, Милеуснић Илије Милета, Милин В. Бошко, 
Миливојевић Томе Боривоје, Милосављевић Радосава 
Милош, Миљановић Спасоја Владимир, Миљевић-Савић 
Д. Софија, Мирковић Живорада Александар, Мирковић 
Д. Ратко, Митић Јосифа Христољуб, Митровић Ду-
шана Гроздана, Митровић Радомира Милорад, Момчи-
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ловић Милка Драган, Момчиловић Николе Хранислав, 
Мунћан Ивана Бојана, Недељковић Благоја Часлав, 
Недељковић Петра Стеван, Недељковић Пакре Зора, 
Недовић Алимпије бранислав, Ненковић Алексе Крсто, 
Нешић М. Бошко, Николић Витомира Богољуб, Нико-
лић Борисава Бранко, Николић С. Добросав, Николић 
Божидара Крсто, Николић Јагоша Михајло, Николић-
Кујбуш Радмила, Николић Душана Вељко, Николић 
М. Владимир, Огњановић С. Никола, Пајовић Милоша 
Петар, Пантелић Милована Живота, Париповић М, Ђу-
ро, Пашић Љубомира Раденко, Пауновић Живана Бо-
госав, Главић М. Велибор, Павићевић Томе Момчило, 
Павловић Јездимира Хранислав, Павловић Светислава 
Петар, Пејовић Николе Илија, Пенџић Александра Ђор-
ђе, Перишић Д. Велислав и Пешић Славка Вера; 

Петковић Видосава Добросав, Петровић Светомира 
Александар, Петровић Светозара Десимир, Петровић 
Илије Миливоје, Петровић Војина Мирко, Петровић 
Б. Стеван, Покорни Данила Фрањо, Покушевскн Ле-
она Јован, Попчевић Симе' Симеон, Поповић Јована 
Илија, Поповић Радојка Милош, Путић Г. Ратомир, 
Радивојевић Велимира Љубинко, Радоичић Танасија 
Вера, Радоњић Ранђела Војислав, Радосављевић Че-
домира Милован, Радосављевић В. Радисав, Радовић 
Блажа Милица, Радуловић Ђ. Бранко, Рађеновић Раде 
Бранко, Рашић Николе Душан, Рашковић Петра Вла-
димир, Ристић Владе Рајко, Родић Петра Стеван, Ру-
бежић Милисава Ђуро, Санаја А. Мисин, Савић Обрада 
Стокан, Савић Душана Живојин, Савовић Јована Ми-
лош, Сејфовић Сејфов Касим, Силбашки Маринка 
Дошко, Симић Милана Вера, Спајић Ристе Слободан, 
Сретеновић В. Чедина, Стаменовић Милоша Иван, 
Стаменовић Милоја Новица, Станић. Милоша Надежда, 
Станић Војка Момир, Станишић Тодора Цветко, Стан-
ковић Косте Драгутин, Станковић Јордана Милан, Ста-
нојевић Никодија Димитрије, Станојевић Цвеје Дра-
гомир, Станојловић Новака Верослав, Стефановић Ни-
коле Ноши?, Степанов Саве Ст.анко, Стевовић Р. 
Светислав, Стојановић С. Љубомир, Стојановић Ста-
нише Михајло, Стојановић Миодрага Младен, Стоја-
новић Владимира Олга, Стојковић Милана Станоје, 
С е ј д и ћ Светозара ^Жарко, Шашкиновић Михајла Ми-
хајло, ' .Ш^лШ^АмГ^Р^јјИШ, Табачки М. Стојан, Те-
о д о с и ј е ^ Н Н Н Н К р - ^ Ј ^ ^ Ш о м и ћ Миливоја Будимир, 
Торбаи : : :, г\)вић Реље Винко, Три-
вић М . д 1 Р ^ Л Ј е , "т, Гри-к^соје, Вајс Александра 
В е р а ^ Г ; Г Н ' Јзнић Јована Огњеновић Николе Сте-

В г п , к ^ г ' ' ' - - Милутин, ^ д о ј к о в и ћ Владимира 
Љубисав -'' : р с е С е в е р а , будимир, - Вишњић М. 
ДО? Н и коле В е ј н о в и ћ Д. Михајло. 

^Врачарчл' г " ' 0 Б а и а аРко Косте Сава, Вујић 
Крсте И в а " ' ВрбаШуро, Вукас Дане Пе-
тар, В у д . , ^ у к а д и н о в и у ј в 1 ћ е в и ћ Л. Властимир, 
В у к о м а н 1 1 Л"те Ј о в ^ ИНлав, ВУКОВ Јована Ми-
лица, Вуков, '" Т1: МЈП: ( ^ Ђ у к о в и ћ Војислава Влади-
мир, Здравковић Војина Мирко, Зец Петра Јован, 
Златковић Мите Миливој, Жигић Миле Ђуро, Жива-
љевић Радојка Душан, Жив-анчевић Петра Војислав, 
Живковић Радомира Надежда, и Жутић Радова 
Обре,н. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
поручници: Мијајловић Сретена Душан, Милоше-

вић Вукадина Момир, Митић В. Радомир, Мулина Луке 
Драго и Ристић Р. Видан: 

п. поручник Беговић Стевана Љубан; 
заставници: Драгојловић Марка Лука, Јевтић М. 

Светомир, Абдулг.1 До,лу ле Јусуф, Андрејић С. Срлгш,. 
Анђелић М. Радиша, Бајовић Г. Лука, Бакић Радојице 
Драгољуб, Бебић Тодора Јо,вен, Ердеш Фрпње Алек-
сандар, Ивковић Николе Душан, Јаношев Лазара Ду-
шан, Јорган Веселина Слободан, Јовановић Јована 
Милутин, Миленковић Драгомира Милосав, Николић 
Радојице Љубомир, Павићевић Боже Радомир, Петро-

вић I Милоша Петар, Покушевскн Леона Јован, Стоја-
новић О. Љубомир, Свилар Ђорђа Станислав, Угрино-
вић Ј Цветка .Слободан, Вукићевић Д. Властимир и 
Вуковић П. Млађен. ; 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
Атшац,ковић Жарка Тин,ка, Б^рашевић Стевана 

Томис^р, Богдановић Ј, Радо-м-ир, Бункин Слободана 
Милица, Денић Благоја Илија, Длака Боже Анте, 
Фашр^ С. Иван, Илић Петра Миодраг, Ивковић Ж. 
Мирослав-, Колар,ов-КлариК Мате Даница, Костић Вла-
димира Милорад, Кречковић Љ. ,Миленко, Крстић 
Ристе Драгољуб, Лаћиммћ Богољуба: Вера, Максић 
Ђорђз Бранимир, Малетин Љубомира Витомир, Мар-
к -ос^ Драгољуба Александар, Петровић Мил,ана 
Александар, Поповић Томе Милослав, Р д Милена 
Софију Ристић Срећка Правда, Стан,ковић Зарија 
Вукица, Телечки С. Вујице", Вигњевић Ни,коле Вла-
димир, Вуковић Ј1) уби саво Живорад, Зл околи,ца Ми-
л01р121дЈа1 Аница и Живковић Миха,ила Бој нел. (з̂ . 

Бр. 2 
11 јануара 1949 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОМ 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

,,Службени' гла-сник Народне Репу,блике Србије" у 
броју 3 сд 24 јануара 1949 године објављује: 

Указ о проглашењу Држ гадних п,рив,редних пре-
дузећа локално,г значаја, „Бели медвед" — ф:а,б.:ика-
хемиских производа' у Београду за предузеће репу-
бликапексг значаја; 

Решење о оснива,њу Пчел,ар оке станица у Нов-ом 
Пазару; 

Упутство о вођењу евиденције б,ракова горетјав-
љ-ен-их по Закону о признавању пун сва ж,пости бра-
кова склопљених пре 9 мпја 1946 године; 

Решење о -одређивању свињогојеких подручја. 
^ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИИЕ . ' 

" „Службени лист Народне Републике Бо-сне ет 
Херцепсвине" у броју 3 од 20 јануара 1949 године 
објављује: / 

Уредбу о организацији откупа поврћа и о Глав-
н,ој дирекцији за откуп и пром-ет по-врћем; 

Уредбу о организацији откупа воћа, и ?л,к к-од-
них пића и о Г.т,авној дирекцији за отку-п и п-ромет 
в-оћем и алкохолним пићем, 

Уредбу о срганизацијег откуп,а стоке, сточних 
производа и сточне хране и о Главној дирекцији зз 
откуп и промет стоком, сточним произвсишма и сточ-
но,м храном; —-

Уредбу -о организацији откупа млека и млечних 
пре извода и о Пловној дирекцији за откуп и промет 
млеком и млечним про и,зводима; 

Уредбу о организацији откуда живине, јаја и 
перЈа и о Платној дирекцији за от,к-уп и промет жи-
вином, јајима и перјем: 

Уредбу, о ортанизцаиЈи откупа житарица!, пасу-
ља и индус три скот биља и о Главној дир-екцији з,а 
откуп житар-ица, пасуља и и-ндустр неког биља; 

Уредбу о у,прави за млекарство; 
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Уиутстзо о врстама трошк,ова појединих елеме-
ната планске продајне цене произ,вођача! Државних 
индустриских п,ро извођачких предузећа локалног 

4значаја; 
Решење о оснивању шумског газдин-ства у Ко-

тору; "" - -
Решење о одређивању рабата- за сесије месо које 

со испор-учује јединицама Југословенске армије; 
Решење о а,мор ти зан нон им стопама државних 

индустриских произвођачких предузећа локалног 
значаја; 

Решење о р снива њу Управе за мелиорлције и 
пошумљена ње у Титогарду. 

Уредбу о У,прави за радиодифузну службу, 
Уредбу о изменама и допунама Уредбе о Школи 

за дечје не постељице у Бања-Луци; 
Уредбу о укидању Ко-мкт^ја ,за задругарство; 
Уредбу о изменама и допунама.. Уредбе о Школи 

за дезинфектсре у Тузпи; 
Уредбу о Бироу за уговарање; 
Уредбу о измени Уредбе о Државној а утом еха-

нин ао ској; школи1 у Сарајеву'; 
Уредбу о Државном рнбгкгојном мр естил ишт-у у 

Крупи н° Врбасу; 
Уредбу о Државно,м рибогрјно-м мрестилишту у 

Жун сеници код Хаџића; 
Правилник о конпрахир,ању поврћа; 
Решење о примени законске одредбе о принуд-

ном исељавању из центра града на подручју града 
Бихаћа. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ Р Е П Л И К Е 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службени лист Народне Ре-
публике Х,рватске, у броју 6 с д 19 јануара 1949 го-
дине нема службени део. 

У броју 7 од 22 јануара 1949 године обј.ављују: 
Указ о одређивању држ-авних привредних преду-

зећа локалног значаја за предуз-ећа републик'неко-г 
зн-ач-аја; 

Уредбу о укидању Главне дирекције аутосаобра-
ћајних и аутомеханичких предузећа Министарства 
локалног саобраћаја) НРХ; 

Уредбу о измени -и допуни Уредбе о оснивању 
главних дирекција. Мини-старства индустри,је и ру-
дарства; 

Уредбу о пожарно-превентивним мера-м.а!; 
Уредбу о оснивању Ниже стручне ауто механичке 

школе у Сомбору; 
Правилник о расходовгњу делова основних сред-

става индусгриеких предузећа; 
Правилник о одређивању .права иа, исхрану ос-об-. 

ља запосленог у устано-вама сСвди јално-г осигуран.а,; 
Упутство о испоруци вишков-а- пасуља с држав-

них пољопривредних добара реп убли канског и ло-^ 117, Привремено упутније Ј 19А9 гад и-ни 
касног значаја, 

Упутство ,о испоруци вишкова кромпира с др-
жа-вних пољопривредних добар,а рвпубликанЛАЛ- сг 
локалног зна-чаја. - -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

,,Службени лист Народне Републике Црне Г-оре" 
у броју 3 од Ш јануара 1949 године, објављује: 

Закон о надлежности месних народних одбора за 
прописиван^ административних казни; 

Уредбу з привременом финансирању државних 
потреба и потреба народних одбора: 

Уредбу о оснивању Управе з-а туриза-м и угости-
тељство; 

Правилник о допуни Правилника о измени и до-
пуни Правилника о пов-ишицама 'основне плате ипо 
годинама служба и по лежај ким дод-пим-а и преми-
ски м ДОДАТКУ!, за службенике просветнот-аучве 
струке; 

С А Д Р Ж А Ј : 

Стран-а 
108." У-к23 о одређивању предузећа републич-

ког и локално-г значај,а за предузећа-оп-
штедржавног значаја — 1в9 

109. Уредба о одобравању за,вршних рачуна 
државних привредн-их предузећа савезн-ог 
и р-епублиранског значаја — 189 

ИО. Уредба о трошковима државних банака 
и Држ-авно'- о-сигурава-јућег завода- — — 190 

111. Уредба о измени и допуни Уредбе о от-
купу и" раоп-одели с-ирових жиоотињжих 
кож,а 195 

112. Нп-едба о рокови-ма за састављ.ање, гре-
гледање и одобрав-ање заврше-:,-х зачула 
за 1948 годину државних приспе. чи:; д^ . -
дузећа савезног и републиуанОл^Гч^нач!^ 196 

ИЗ. Наредба о одређивању чр^. г, лен; 
производа- државних -индуоу.и -,.-ч..-: пр-о-
извођачких предузећ-а лока^нбт значаја! у 

слободној продали 190 
114. Наредба о измени Наредбе о државним 

(везаним) цет!, ма пољопр-ивгединх предак- ^ 
вода 

115. Правилник о додатку 
који -се оба,вља .гаси 
л е в и м а ! — 

116. У.п-утство о начин1 ^ 
државне гкумулп% о б р а ч у н а љ Г е.г-г.е- ^ 

^ ш Ш њ "М9 то-г г.и;. 
грама грађевине ^-ад. за састав^"-
изгр-адње за и з р а д у ; ^ инвестиционе 
у високлградњи сп ^гн-ог 201 

118. Наредба о п о д н ^ ^ ^ ^ г с-7" 
стране предузећа о ^ Р Ш ^ ^ 3 " 9 2 ' 1 1 1 ^ 1 , 3 , Ј ^ Х 
државн,е акумулације' и њ к м ' ^К1 'жењу 
у повереништву за фин ан-е И,К- 205 

119. Наредба о допуни Наредбе о роковим-а 
за закључење уговора за израду идејних 
и главних тро-је капа — — 209 

120. Решење о специјалном додатку радни' 
цима запосленим нд. ,изградњи луке Плоче 209 

121. Решење о одређив,ању п-осло-ва у матич-
но ј грани метално-ј и металуршкој за које 
---ије обавезно установљење радних н-орми 209 

122. Решење о утврђивању радних норми ис-
куств-еном методом у матично,ј гр,ани ме-
талуршко,; и метслонрерађивачкој — — 209 

123. Решење о оснивању и д е л о к р у г у рада! 
Школе за в(утс-механичаре и аут -елек-
тричаре Ж 

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

Југословенског штампарског предузећа, Београд 


