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482. 

На основу члана 74 тачка 9 Устава ФНРЈ Пре-
зидијум Народну скупштине ФНРЈ доноси 

У К А З 

0 РАТИФИКАЦИЈИ СВЕТСКЕ ПОШТАНСКЕ КОН-
И Ч Н И ЈЕ, ЗАКЉУЧЕНЕ И ПОТПИСАНЕ У ПАРИ-
ЗУ 5 ЈУЛА 1947 ГОДИНЕ СА ЗАКЉУЧНИМ ПРО-
ТОКОЛОМ. СПОРАЗУМОМ ИЗМЕЂУ УЈЕДИЊЕ-
НИХ НАЦИЈА И СВЕТСКОГ ПОШТАНСКОГ СА-
ВЕЗА. ПРАВИЛНИКОМ ЗА ЊЕНО ИЗВРШЕЊЕ, 
ОДРЕДБАМА О ПРЕНОСУ ПИСМОНОШЕ ПОШТЕ 
ВАЗДУШНИМ ПУТЕМ И ЗАКЉУЧНИМ ПРОТОКО-
ЛОМ ТИХ ОДРЕДАБА, КАО И АРАНЖМАНА: О 
ПИСМИМА И КУТИЈАМА СА ОЗНАЧЕНОМ ВРЕД-
НОШЋУ, О ПОШТАНСКИМ ПАКЕТИМА, О ОТКУП-
НИМ ПОШИЉКАМА, О ПОШТАНСКИМ УПУТНИ-
ЦАМА. О ПОШТАНСКИМ ВИРМАНИМА, О ПО-
ШТАНСКИМ НАЛОЗИМА И О ПРЕТПЛАТАМА ЗА 
НОВИНЕ И ЧАСОПИСЕ, ЗАЈЕДНО СА ПРАВИЛ-
НИЦИМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ТИХ АРАНЖМАНА, 
^ЊИХОВИМ ДОДАЦИМА И ЗАКЉУЧНИМ ПРО-

ТОКОЛИМА 

1 Члан 1 
ј Одобравају ге и добијају обавезну снагу: 

1) Светска поштанска конвенција, Закључни про 
токол конвенције. Споразум између Уједињених на-
ција и Светског поштанског савеза, Правилник за 
извршење конвенције и Одредбе о преносу писмо-
ноше поште ваздушним путем и Закључни протокол 
одредаба о преносу писм!оносне поште ваздушним 
путем; 

2) Аранжман о писмима и кутијама са означеном 
вредношћу. Закључни протокол и Правилник за извр-
шење аранжмана; 

3) Аранжман о поштанским пакетима, Закључни 
протокол, Правилник за извѕршење аранжмана и 
Одредбе а преносу пакета ваздушним путем са За* 
кључним протоколом ових одредаба; 

4) Аранжман о откупним пошиљкама и Правил-
ник за извршење аранжмана; 

5) Аранжман о поштанским упутницама, Правил-
ник за извршење аранжмана и Додатак који се од-
носи на службу путничких бонова; 

6) Аранжман о поштанским налозима и Правил-
ник за извршење аранжмана; 

7) Аранжман о поштанским вирманима и Пра-
вилник за извршење аранжмана; и 

8) Аранжман о претплатама на новине и часо-
писе са Правилником за извршење аранжмана, чији 
текстови у оригиналу и преводу гласе: , , , I 

1) У Наредби бр. II о државним — везаним — 
ценама пољопривредних производа („Службени лигст 
ФНРЈ" бр. 29/48) на крају одељка е) Лековито биље, 
после ред. бр. 37~додаје се: 
38 цвет беле л>и!пе Дин. 12.— 1 кг, 
39. цвет црне липе — Дин. 16.— I кг 
40. камилица природно осушена — Дин 14.— 1 мг 
41. корен белог слеза сув, огуљен, 

не«сецкан — — — • Дин. 65.— I кг 
42. кичица Дин. 10.— 1 кг 

2) Ов;а наредба ступа на снагу одмах. 
IV бр. 5917 

' в јула 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југ осл авије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ и 

Савезне планске комисије. 
I Борис Кидрич, С О. < 
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484. 
На основу чл. 80 ст. 2 Устава ФНРЈ у вези мл. 100 

ст. 2 Уредбе о спровођену социјалног осигурања по 
прописима Закона о социјалном осигурању радника, 
намештеник и службеника, а у вези Решења Владе 
ФНРЈ о употреби средстава резервног фонда службе 
упослена радника, Влада ФНРЈ, по тражењу Цен-
тралног одбора Јединпвених синдиката Југослав« је, 
а на преглог Министра финансија ФНРЈ, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

0 ДОДЕЉИВАЊУ СРЕДСТАВА ЦЕНТРАЛНОМ ОД-
БОРУ ЈЕДИНСТВЕНИХ СИНДИКАТА ЈУГОСЛВИ-
ЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РАДНИЧКИХ СТАНОВА У 1948 

ГОДИНИ 

1) Од средстава фонда службе упослена радника 
коЈа ће Централни одбор Јединствених синдиката Ју-
гослвије, у смислу прописа тач. 3 Решења о употре-
би средстава Резервног фонда службе упослена рад-
ника V бр 14875/48 вратити Државном заводу за со-
цијално осигурање као и од доприноса које Државни 
завод 31 социјалло -осигурање после 1 маја 1948 го-
дине наплати за посредување рада, ставља се износ 
од 126,900 ООО— динара на расположења Централном 
сабору Јединегвених синдиката Југославија за из-
градњу радничких станова -која Је за 1948 *одину 
планирана у сагласности е републикански** планским! 
комисијама. 

2) Радничке ста,н.све поменуте у тач. 1 ов-ог ре-
шења које Централни одбор Јединствених синдиката 
Јупославије изгради у 1948 години ставиће по завр-
шетку на расположение Министарству рада ФНРЈ. 

3) Министар рада ФНРЈ к*о виши нар ед бо лав ац 
по Фуиету Државног завода за социјално осигурање 
извршиће осо решење. 

4) Ово решење ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу Федеративна Народне Репу-
блике Југославије". 

IV бр 5212 
26 Јуна 1948 годан-е 

Београд 
Претседник Владе ФНРЈ 

<* Министар народне одбране, 
Маршал Југослав иј е 

Јосип Броз-Тито, « р. 
Министар финансија. 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

485. 
Иа понову чл. 31 Замеша о војним дисциишнсшм 

судовима пропитујем 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗАКОНА О ВОЈНИМ ДИСЦИ-
ПЛИНСКА! СУДОВИМА 

Члан 1 
Војни дисциплински судови носе »азив према 

називу места-, у коме ста излази њихово седиште од-
носно према називу јединице за моју су одређени. 

Навив Вишег војног дисцшлшјомог (сум т а с и : 
„Виши дасцишшдеки суд уЈ Београду", 

Члан: 2 
Бојиш дисцдшлзшоки судови надлежни су да су!д| 

да дисцишниске преступе из чл. 6 Ѕамош: о адујнвд 
дисциплински судовима: 

]) активним официрима и војним чншшшвдѕм^ј 
2) резервним официрима и војним чшшѕодциш 

до« су «а вежби а у мобилном и ратном стању дои 
не буду демо&одкани. 

Као официри по Закону о водним дасадпл ниским! 
судовима сматрану се и генерали и армирани. 

Члан 3 
Територијална надлежност видних дасншл««саш$ 

судова првог стенама одредиле се посебном 
редбо(м. 

В О Ј Н И дисциплински судови одређени з»а ио јф 
дане војне јединице надлежни су за суђење свим 
официрима и војним чековни цима! дотичне јединице^ 
уколико се посебним наређењем друкчије не про!* 
пише. , 

Члан 4 
Војни дисциплински су д о ш изричу шене пред-; 

виђене у чл. 9 заклона. 
Казне смањења новчших пришдлежнсти и за!-

устаљења напредовања изричу се официрима и вој-
ним чинови »цима; казне сни ж евда и губитку чика 
само официрима, а казна губитка службе само м Џ 
ним чиновници^, 1 

Члан 5 
Задржале новчане принвдлежиости, ш основу 

изречевме казне смањења новчаних пришдлежно1стиЈ 
(чл. 9, 11 и ст. 3 чл. 12), уносе се у државну насу] 
ипо ванреда« приход. 

Члит 6 
Каша снижења најнижег официрског чаша иб 

може ©е изрећи. 

Члан 7 
Кае*;а губитка службе повлачи губитак ранга 

•доносио губитак својству војног чиновника. О ш 
ка»з1на, нао и казна губитка чина, повлачи пр^уан гу;-« 
битак службе у Југословенка«^ армији. 

Члан 8 
Пр етнос товљени старешина »а положају »оману 

ранета »ука нл-и вишег кар. сазна да је потчињен« 
му официр ил« ио јн и чиновник учинио дисциплинска 
преступ доноси на основу чл. 18 закона наређење 6 
даосдаплинвдом поступку односно наређење да 
против дотичног лица! поведе извиђа]. 

Истим наређењем одређује једног од потчинат 
»их официра ил« војних чиновника да швиђаЈ 
доврши. 

Члан 9 
Официр односно во ши чиновник може за време 

трајања дисциплина ог поступка да буде удаљен од 
дужности »а основу чл. 16 Закона о служби у Југо-
словенскоот армији- У случају удаљење употребљава 
се под надзором на друге послове. 

Наређење о удаљењу доноси старешина моји Је! 
наредио дисциплински пос туп ЕЖ (ЧЛ. 8 овог пргавији 
ника). 

Предаја дужности у овом случају ш а се .одмак 
шер шити, а при посто јашу оправданих ршлклга о ф 
с т у п а р се .по от. 2 чл. 13 овог правмлшка. _ , 



јрјубота, 17 јули 1948 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ број 61 — Страна 883 

За врсте удаљења од дужности следују припад-
Важности. 

Члан 10 
По завршеном извиђају старешина који је исти 

у р е д и о доставља предмет надлежним путем Мини-
старству народне одбране са образложени«« пред-
логом. 

Члан 11 
Решење о стављању под војни дисциплински суд 

Шо и решење о расправи ди?с цип личких преступа 
по прописима Уредбе о војној дисциплини доноси 
за генерале и адмирале, као и за официре на по ло-
бију команданта дивизије или вишем Министар на-
родне одбране, а за остале официре и Бројне чинов-
нике помоћник Министра народне одбране који за 
Гсб буде посебним наређењем овлашћен. 

Члан 12 
О извршењу мазне по прав »снажној пресуду во<ј-
даќсгрплшѕског суда стара се Министарство ва-

дае одабране 

Члан 13 
Официр односно војни чиновник кажњен губит-

10о1м чина) едноно губитком службе не може сам на-
пустити дужност већ мор,а бити надлежно разре-
шен. Разрешење се врши и (кажњени отпушта из Ј<у-
шслшенске армије по претходној предаји дужности. 
(Гледај а се има наредити и извршити истога дана по 
пријему » г а ђ е њ а Министарства народне одбране 
№ разрешење и отпуст. 

Из оправданих разлога, а нарочито ако је каж-
њени био каредбодаеа/ц, рачуно1полг|га1ч, благајник 
даи материјални руковао ац, може се одредити да 
јауштет преда у року од месец даш. Ако Је ни у 
дрм року не преда одређује се комисија« која ће 
Уместо кажњеног извршити! предају. 

,Ако је кажњени за време дисциплинског пре-
н у л а био удаљен од дужности, као даи разрешења 
јрматра се даи када старешина коме је непосредно 
подређен прими наређење Министарства народне 
одбране за отпуст. 

Члан 14 
^ Принадд ежнооти официра одеошо ВОЈНОГ чинов-

ника кажњеног губитком чина односно службе теку 
до краја месеца. у коме је разрешен од дужности или 
(У коме се сматра да је разрешен, а иа случај смрти 
Једре разрешења до крауса месеца у коме је умро. 

Члан 15 
Вс&тупж з,а ублажеше, опраштање ш и укидање 

№речене кише (чл. 10 Закона) покреће се по молби 
Кажњеног или по званичној дужности. 

Молба оа подноси надаежашм путем ВОЈНОМ 
1ОДИОДИПлидском сушу кој« је судио у првом степену. 
1 Бојни дисциплински суд спровода ЈМЈОЛ6У, са свим 
•расима на основу којих је пресуда донета, Мини-
старству (народне одбраие, 

.Члан 16 
Одредбе овог прашшвима н-е вдно1се се на про-

писе чл. 29 и бо З т к х т е т ј ш м дасадплииошм с у 

Члан 17 
Овај правмлшк ступа на снагу даш?®« објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративна Народне Ре-
публике Југос лаеије", 

10 јула 1948 године 
Београд 

Мин петар нар одн е одбр аеб 
Маршал Југославије, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

486. 
На основу чл. 5 став 2 Уредбе о платама радника 

на производњи опеке, црепа« и керамике, у сагласно-
сти »а- Министром рада« ФНРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

О РАСПОРЕДУ ПОСЛОВА НА ПРОИЗВОДЊИ 
ОПЕКЕ, ЦРЕПА И КЕРАМИКЕ У ГРУПЕ 

Члан 1 
Послови на производњи опеке, црепа и керамике 

према стручној спреми односно способности потреб-
ној за њихово обављање, као гл према тежини, усло-
вима и одговорности посла, распоређуј се у групе 
у смислу чл. 5 ст, 2 Уредбе о пллтамз радника на 
производњи опеке, црепа и керамике („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 58/48) на следећи начин: 

I група: 1) квашење земље ло упутству, 2) пре-
глед отпадака на транспортеру, 3) чишћење црепа, 
4) пробијање црелтз, 5) исправљање црепа на тран-
спортеру, 6) скидање оквира пз природних сушара, 
7) ношење оквира за све врсте црепа; 8) сејање песка 
и пепела, 9) ношење воде за пиће. 

II група: 1) простирање опеке и црепа, 2) пре-
вртање и сакупљање ручне опеке, 3) вожење празних 
вагонета сирове опеке, 4) скупљање сирових отпа-
дака око преса, 5) додавање оширз одузимају, 6) 
стављање и скидање црепа >на траиспортере и елева-
торе, 7) вожење сировог црепа у сушаре, 8) помагање 
код слагања црепа у сушарама, 9) скидање рамица 
(оквира) из уметж*х сушара, 10) скупљање и чишће-
ње сувих отпадака, 11) помагање код разврстава«^ 
црепа, 12) дворишни послови, 13) вођење коња, 14) 
помоћни послови при увозу и извозу из тунелских 
пећи. 

III група: 1) планирање земље, 2) обављање по-
моћних послова код багера, 3) пратња и кочење ва-
гонета. при превозу из глиништа, 4) послови код жи-
чаних потега (копчање вагоиета), 5) додавање оквира, 
и летви код пуног аутомата за опеку, 6) одвоз опеке 
и жљебњака на месш сушења, 7) додавање опеке и 
жљебњака у сушарама, 8) слагање сирове опеке, црепа 
и жљебњака у сушарама на полице, 9) пренос и по-
стављање колосека, 10) послови код машине за пре-
чишћава«^ земље, 11) обрезивање пресованог црепа 
и жљебњака, 12) руковање и послужување млина су-
вих сирових отпадака, 13) руковање природним суша-
рама, 14) руковање транспортером, 15) скидање и пре-
воз сувог црепа и жљебњака у складишта, 16) чиш-
ћење пепела и затварање врата на пећима, 17) исто-
вар угља^ 1в) сушење сировина на шамотне опеке 
и керамике, 19) најједноставније сликање керамике 
(почетнички послови), 20) најједноставнији послови 
при ручној израда плочица, каљева и остало, 21) нај-
једноставнији послови при машинској паради кера-
мике (почетнички), 22) разврставање готове керамике 
и остали послови у складишту. 

IV груп«: 1) утовар превре и истовар земље е*-
гонетима и колицима, 2) издао јединаца при ручној 
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изради зидарска опеке, 3) посао са Бајонетима на 
угчвлаци (на тавану), 4) руковање дез алином и меша-
дидом, 5) одвоз опеке на место сушења специјалним 
Бајонетима или простим вагонетима са преко 80 ко-
мада, 6) превоз суве опеке у складишта, 7) прекопа-
в м е накопане земље (припрема за цреп), 8) резање 
погача за цреп (пластице), 9) ношење погача« за пресе 
пресованог црепа, 10) ливење гипсаних модела по 
упутству, 11) извоз из уметних сушара, 12) довоз 
угља »на пећ (и до пеЈж), 13) утовар, истовар и сме-
штај ргзн,их сировина за шамотне опеке и керамику, 
14) пренос готове масе до места израде, 15) чишћење 
израђених предмета од шамота и керамике, 16) гла-
зирање керамике, 17) пренос и сушење готове сирове 
робе, 18) помоћни послови у складишту шамота, 19) 
утовар готове робе (обичне отзеке, црепа« и керамике). 

V група: 1) копање глине на отвореном простору, 
2) ручна израда блата за опеку и цреп, 3) превоз 
блата, 4) ручна израда жљебњака и црепа, 5) дода-
вање и сипање земље у мешалице или млин (иа та-
вану), 6) руковање пресама., 7) одузимање и стављање 
спеке, бибер и вученог црепа на Бајонете, транспор-
тер е и елеваторе, 9) слагање сирове опеке у банкете 
(грпче), 9) -слагање суве опеке и црелта у 'Складишта, 
10) послови са глином за производњу црепа (у по-
друму, 11) убацивање земље у пресе за израду црепа*, 
12) (налагање погача на« пресе, 13) одузимање црепа 
код револвер пресе, 14) превоз суве робе у пећ и 
помагање слагању, 15) стројна израда жљебњака, 16) 
ложење пећи (почетнички послови), 17) ручно ме-
шање масе за шамотне опеке, 18) пречишћава**^ и 
млевење материјала за шамотну опеку и керамику, 
19) послови код машине за мешање масе за шамотну 
опеку, 20) увоз и извоз из тунелских пећи, 21) једно-
ставни је сликање керамике, 22) помоћни послови V 
л габор а т р и ј у м у , 28) јамски превоз глине, 24) утовар 
теже шамотне опеке, 26) разврставање готове робе. 

VI група: 1) ручна израда опеке, 2) руковање 
резаћим столом пуног аутомата за опеку, 3) управ-
љање моторном локО1МОТИвом, 4) руковање машина-
ма за (прераду &г чишћење глине, давора, и руковање 
пумпом, 5) резање опеке бибер и вученог црепа, 6) 
израда' (гипсаних модела, 7) руковање вештачким су-
шара ма-, 8) »П10дмазив.ање м а т е н а за производњу и 
надзор над ремен*ем, 9) извоз из пећи (опека, црепа, 
шамотне опеке и керамике), 10) ложење пећи под 
надзором (помоћни ложачи) или ложење једн оста©-
н»јих пећи, 11) (помоћ три ковању глине у руднику, 
12) машинска Израда керамичких цеви, каљева, »пло-
чица и осталих предмета, 13) машинока израда шамот-
не опеке, 14) једноставнији послови »при изради ка-
љева, плочица., керамике и осталих предмета, 15) 
једноставнији послови лишења керамике, 16) ручна 
израда керамичких цеви, 17) израда1 дрвених модела 
по упутству. 

VII група: 1). копање глине у руднику, 2) ручно 
састављање масе за шамотну опеку и керамику, 3) 
израђивање глазуре и специјално глазирање, 4) ручна 
израда каљева, плочица, и осталих предмета, 5) ручно 
ливење керамике (санитарни предмети и др.), 6) ручна 
израда (обликовање) шамотне отоке, 7) сликање ке-
рамике, 8) израда сложенијих гипсаних модела, 9) 
израда! дрвених модела, 10) слагање у пећи, 11) само-
стално ложење пећи, 12) руковање багером. 

Члан 2 
Уколико неки посао у производњи опеке, црепа 

и керамике није овим правилником предвиђен, руко-
водилац предузећа ће исти, по претходно прибавље-
ном мишљењу синдикалне организације, привремено 
распоредио у ону групу у коју су распоређену њему 
најсроднији послови и одлуку о томе доставити ми-
нистарству индустрије народне републике, које ће, 
уколико је са истом сагласно ставити Министаретову 

лаке индустрије ФНРЈ предлог за накнадно распон 
ређиашБе односног посла. 

Члан 3 
Овај правилник ступа на снагу ддааод објављује 

вања у „Службеном листу Федеративна Шродне Р & 
публике Југославије". 

И бр. 11583 
10 јула 1948 године 

Београд 
Министар лаке индустрије, 

Саво Златић, е р 
Сагласан: 

Министар рада, 
Љубчо Арсов, е. р. 

4Ѕ7. 
На основу чл. 2 и 17 Опште уредбе о комитетима 

Владе ФНРЈ („Службени лист ФНРЈ" бр. 32/46), а у, 
вези Обавезног тумачења члана 29 Закона а установ-
љ е н ^ права на пензију и о пензионисању државних 
службеника од 24 јуна 1947 године („Службени лист 
ФНРЈ44 бр. 56/47), Комитет за заштиту народног; 
здравља Владе ФНРЈ, у сагласности са Претседником 
Владе ФНРЈ, прописује 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О БЕСПЛАТНОМ ЛЕЧЕ-
Њ У НОСИЛАЦА „КАРАЋОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ СА 

МАЧЕВИМА" 

Члан 1 
Члан 6 правилни,ка мења се и гласи: 
,.Носиоци Карађорђев е звезде са мачевима", при:-1 

ликом коришћења повластица по прописима овог пра; 
вилинка, дужни су поднети оверен п р е т е решења о' 
додељивању новчане награде са последњим купоном 
уплатнице о примању исте награде и Доказати личну, 
лепипшацију", 

Члан 2 
Овај правилник ступа на снагу даном о б ј а в љ и в ^ 

ња у „Службеном листу Федеративне Народне Ре* 
публике Ј у г о о а в и ј е " . 

Бр. 5533 
26 јуна 1948 године 

Београд 
Министар беа ресора 

и Претседник »Комитета 
за заштиту вар одао г здравља! 

Владе ФНРЈ, 
др. Павле Грегорић", с. р. 

Секретар 'Комитета 
за заштиту народног здравља 

Владе ФНРЈ, 
др. Војислав Ђукановић, с. р. 

Сагласан, 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар- народне одврате, 
Маршал Југослав ије 

Јосип Броз-Тито, с. р . 



ШР°ш Илу™ 1 9 4 в СЛУЖБ^ГОЈ л и р т §901 Џ ^ ј 6 8 5 

488. 
На ошову чл. 17 Основног заедно о д р ж а в ним 

Ш)|и13|редш1м предузећима, чл. 6 ст. 3 З ш о т о рету-
ш е ању предратних обавеза « чл. 7 Ст. 2 Замеша о 
ђало||рзацији, чл. 10 ст. 2 Уредбе о привредним пре-

Ге&ма шшалвдакик организација• и чл. -10 и чл. 148 
1 Основног зевдна о п р е к р ш а ј н а , преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
;р ИЗМЕНАМА ПРОПИСА О АДМИНИСТРАТИВ-
Ш М КАЗНАМА У ПРАВИЛНИЦИМА МИНИСТРА 
ФИНАНСИЈА ДОНЕСЕНИМ ПРЕ СТУПАЊА НА 
[СНАГУ ОСНОВНОГ ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА 

Члан 1 
У чл. 211 Правилника о регистрацији државних 

привредних предузећа од 9 августа 1946 године 
(^Службени лист ФНРЈ" бр. 66/46) последња рече-
ница! меша се и гласи: 

„Маша ВДе као ванредни приход у корист саве-
зног буџета". 

I Члан 2 
Чл. 22 Правилника о регулисању и прерачуна-

тв^њу обавеза из основа предратних осигурања! 
живота од 21 септембра 1946 године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 79/46) мења се и гласи: 

„1) За прекривај прописа ово1гз правилника ка-
ленић е се новчано до 20.000 динара. 
5 2) Износи наплаћених новчаних казни уносе се 
ју савезни буџет." 

Члан 3 
У чл. 20 ст. 2 Правилника о регистрацији 

Јшивредних предузећа инвалидски« организација од 
2р ншембра 1947 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 
1106/47) последња реченица мења се и гдаашс 

„Казма! иде као ванредни приход у корист саве-
зног буџета". 

Члан 4 
Овај правилник ступа, на 'Снагу даном објављи-

в а н у „Службеном листу Федеративне Народне 
јдоублике Југо славуј е". 

Бр. 24в35 
б јдаа 1948 године 

Београд 
Министар финансира, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

489. 
1 На ос^о!в|у става 4 чл. 67 Правилника о извр-

шењу буџета прописујем 

У П У Т С Т В О -

9 НАЧИНУ ПРЕНОСА БЛАГАЈНИЧКОГ ИЗВРШЕ-
ЊА БУЏЕТА МЕСНИХ НАРОДНИХ ОДБОРА НА 
НАРОДНУ БАНКУ ФНРЈ ОДНОСНО НА КОМУ-
НАЛНЕ БАНКЕ И НАЧИНУ ПОСЛОВАЊА СА БУ-
г ЏЕТСКОМ (РАЧУНСКОМ) КЊИЖИЦОМ 

_ I. — Опште одредбе 
1) Од I " »августа 1948 године Нар одма банка 

[ФНРЈ односно комуналне банке настају благајнички 
Јоргани за) извршење буџета месних народних одбора 
©д т о т дана сви наплаћени приходи улагале се еи 
<аве наплате расхода- по буџетима месних народних 
Одбора вршиће се"пре1Ко пошта као органа Народне 
Халисе односно орпзна који ће вршили службу за 
комуналне банке. 

Уплате' наплаћених прихода по буџету 
на1родног одбора1 и исплате расходе на терет, букета 
месног п а р а д н у одбора врши се помолу, „буџетске 
књижице". 

Док „буџетске књшкице" не буду установљен« 
и отштамшне, за ову сврху упбтребљаваће се .при-
времено „рачунска књижица" Народне банке ФНРЈ. 

У том циљу сви1 месни народни одбори преду-
зеће потребне мере да« им надлежно седиште Народ-
не банке односно комунална б а ш а до 1 августа 1948 
године отвори „рачунску књижицу". 

2) У „рачунску књижицу" уписиване пошта све 
износе остварених (наплаћених) буџетских прихода 
и ове извршене исплате на терет буџета односног 
месног народног одбора. На тај начин „рачунска 
књижица«" показиваће у сваком моменту стање из-
вршења! буџета! месног народног одбора као и износ 
(салдо) још Расположиви^ буџетских средстава« (/го-
товине) месног изродио^ одбора. 

II. — Отварање „рачунске књижице" и пословање са 
„рачунском књижицом" 

1) У циљу добијања} (отварања) „рачунске књи-
жице", м-есни народа;*! одбор обратиће се одмах нај-
ближој пошти или седишту Народне банке и затра-
жити образац „опште уплатнице". Попуњавањем ове 
опште уплатнице меани! народни одбор уложиће 
(уплатиће) код најближе поште најдаље до 6»1 јула 
194в године сву готовину која- се налази у његовој 
каси а п р е т с т а в у његова буџетска средства, тј. сву 
готовину која потиче од наплаћених буџетских при-
хода оо буџету Месног народног одбора у току 1948 
године и од вишка прихода и!з 1947 године. Пре 
уплате из готовине се мора издвојити туђ новац 
(депозити) уколико се налази у каси месног народ-
ног одбора. Исто тако издвојиће се и износи који 
потичу из доприноса мештана (самодоприноса) за 
покриће ванбуџетских расхода; уколико их има. 

Уплатницу ће месни народни одбор попунити на 
износ готовине КОЈУ улаже, а у рубрици „ознака ра-
чуна" »описаће: „656 рачунска књижица;;'. 

На полеђини средње! дела уплатнице треба, на-
писати да се на уплаћени износ изда' рачунска књи-
жица на име месног народног одбора у 
и означити најближу пошту седишта односног на-
родног одбора, код које ће улагати и подизати но-
вац са- рачунске књижице. 

По пријему „рачунске књижице" од седишта На-
родне банке, пошта ће одмах позвати месад народ-
ни одбор и уручите му књижицу уз потврду »при-
јема. 

Том приликом месни народни одбор је дужан 
да у два примерка, на посебном обрасцу, кој«! се 
добија код сваке поште, пријави (депонује) потписе 
двају лица која су овлашћена да подижу новац са 
књижице, као и отисак печата (штамбиља) месног 
народног одбора. 

По правилу ова два лица треба да буду секре-
тар и благајник масног народног одбора. 

2) Све извршене исплате на терет буџета месног, 
народно^ одбора у времену од 1 јануара 1948 го-
дине па закључно са даном када је код поште уло-
жио салдо готовине, месни (народни одбор ће уве-
сти (прокњижити), уколико то већ није учињено, у 
дневник расхода (расходите, књигу благајне или 
другу евиденцију у којој уводи извршене Мешате 
иа терет буџета). Исто ће-тако у дневник , прихода 
(књигу благајне или другу евиденцију) увести (про-
књижитИ) све износе наплаћених прихода у корист 
буџета масног народног одбора у напред наведеном 
периоду. Поред износа које је сам месни народне« 
одбор иа платио ма име текућих прихода по буџету, 
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у- ддоан од препрода завистш а^ в ш ш (пригода из 
Ш 7 године; б) идаоеѕ ј е примка на име дота-
ције од среског гаародаег одбора; в) износе ш ј е ' Је 
примио од среског народног одбора на име учешћа 
у порезу на доходак ш о и.- иа ^ме учешћа у другим 
приходима. 

У дневник прихода неће уносити (књижити) 
евентуалне износе које је месни народни одбор на-
платио на име доприноси за покриле појединих ван-
буџетских расхода, као »и туђе износе (депозите), 
као што су: по платном опишу о б у с т а в љ е н допри-
нос за совд^ално осигурање, обустављен и порез на 
доходак радшша и намештен ик а и слично. 

Ове дневник« (расходе и приходе) закључиће 
са даном када ЈЕ положио гатоѕвѓну код поште. Уко-
лико су тућа -средства (депозити) књижара V днев-
нику прихода и расхода, морају се И З Д В О Ј И Т И И З 
збира. 

Разлика између укупног износа (збира) прихода, 
и укупног и з к о т (збира) извршених расхода по за-
кљученим дневницима мора бити Једнака; износу го-
товине КОЈУ ЈЕ ме О Ш народни одбор »положио 1.од 
(поште у корист сво Је „рачунске књижице". 

На пример: салдо готовине КОЈУ је месни народ-
ни одбор положио на рачуналу књижицу износи 
20:500.— дин ао & Укупни износ (збир) наплаћених 
прихода од1 а-нуара 1948- године До дена закључка 
ашшгаика износи 170.703.— динара, Укупни износ 
(збир) и зар шеи ик расхода по закљученом дневнику 
мора да износи 10О.2СО.-- динара (ТЈ. 170.700—150 200 
чиндаг 20.500.— дилера). • 

Уколико у ло Јединим народен** републикава ме-
сни народни одбери не воде посебне дневнике бу-
џетских прихода и буџетских расхода, већ сг,мо 
књигу благајне, ти неку. другу евиденцију, горо-
кнхижав&ње наплаћених (прихода и в^анршених расхо-
да у напред поменутом' периоду времена*. уколико 
то већ нису учшили, т ј . васо им књиге нису ажурне, 
спровешће у ОБИМ књигама. 

Разуме ов да* ће они народом одбаци који* воде 
(само књигу благ ада е и у књигу благај« е уводе као 
примање и иодаЈшање и туђа е ред е таа (депозите), по 
закључку књиге БЛОДГЗЈНЕ од у-купког (збира) при-
мања «Ј укупног износа издавања одбити туђа сред-
ства (депозите). Остатак КОЈИ се добије по одбитку 
•туђих средоетша (депозита) треба« да пр-етстгвља.уку-
па« износ бу мрских 'Прихода односно укупни износ 
извршених буџетских рисхода у означеном периоду 
Бремен*?. На! пример: 

Динара 
Месни народни одбор у Н имао је по 

дневнику бл за а јнс, у времену од 1 јануара 
1946 године до дама п о л з а м готовине у 
корист р а ч у н с к е књижице", укопно при-
мање 120 ООО.— 

Међутим, у дневник бланта ̂ е је, после 
оваке исплате службеника месног народног 
одбора иа стргли т р и е њ а књижни » обу-
пављени допринос з>а СОЦИЈАЛНО осигу-
р?ње, који износи укупно 1.100.— динара 
месечно. За в месеци (јануар—ЈУЛИ) је 
прокнижено укупно <6X 1100) = 6.60®.— 
данар**. 0 » а ј износ ш> припада месном, 'на-
родном одбору, већ лретставља туђа сред-
ства (депозит) ва га треба, одбити од укуп-
ног износа примања. На та ј ' начин доби-
ћемо приходе месног »а радног одбора у 
Н н е ј и наносе (120.000 мање 6.Ш0) 113.400.— 

У истом размаку времена у књизи бла-
гајне и а спраѕги издашна* ј е доиошгѓжепог 110.6©®;— 
Између осЈтаашх- и з д а ш н а иа* салаши назва-
в ш и ј$ сшаѕог шевет* ш 

ДОнеРЛ 
тављен, дозираном за. социјална осигурате, 
који је уредно дози а?ч аван Државном за? 
вода за оодидаио а.с«!гу>р.&ње. Н а тај . нешит 
је прокнижено укупио (6X1100) = дина^ 
ра 6.600.—. Попих) су. овде иа б л и в а д е т г 
д а т туђа средства која не. оретстављај^ 
извршене расходе по буџету месног народ-
ног одбора треба их одбити од-укупног из-
носа (збира) т р г н е издавања. На та ј начини 
добијемо стварно извршене расхода по 
буџету месног народног одбора, који из* 
носе (110.600 мање 6.600) — 104.000.-« 

Према томе износ готовине, моји 
месни народни одбор положио у коринт 
„рачунске књижице" треба да износи дина-
ра 9.400.— (ТЈ, разлике између, о г г м р е е и х 
»прихода у »износу од 113,400 и извршених 
расхода у износу од 104.000.—). 

Извештај о укупним приходима и укуваним рак> 
хо дима м е т и - н гр одах и одбор ће поднети седишту; _ 
Народне б^нке односно комуналној бавио« чије је 
место означено на корицама (насловној страни) ра-
чунске књижице. 

3) Од дана улагања салда гог сеине мод поште, 
све приходе наплаћене у готовом од обвезника ш-' 
Јединих врста .прихода КОЈИ припадају искључиво 
буџету месног народног одбора, месни народни од-
бор ће обавезно уносити (књижити) у посебан „диев* 
ник уплата" (обрасцима ' „ д е в и ц к а уплата" ће 
месне народне одборе, снабдевати министарство фи-
н амси Ја народне републике). Разуме с,е да ће се на,* 
плаћени приходи књижити \л у књигу благајне од-
носно дневник прихода. 

Износе прихода КОЈИ припадају буџету, месног 
народног одбора, а потичу из учешћа у приходима 
вишега буџета (% пореза на доходак, % пореза на 
наслеђа и поклоне и слично), као и шносе који се 
дозначују месном народном одбору на ж дотације 
за покриће вишка расхода по буџету, месни народни 
одбор неће уносити (књижити) у „дневник уплата" 
из разлога што ће их пошта прокњижити у „рачун-
еку књижицу" на основу поштанске упутнице. 

Од дана ступања на снагу овога упутства, сре-
ски народни одбори ће износе КОЈИ месним народним 
одборима припадају на име учешћа у приходима 
буџета среског народног одбора или на име дота-
ције из буџета среског .народног одбора, дознача-1 

вати месним народним одборима искључиво преко 
поште. На исти начин ће поступати седишта На-
родне банке односно комунална! банка ако процена 
ту алиу расподелу појединих прихода оне врше не* 
посредно 

Када месни народни одбор прими од поште упут-
ницу којом му срески народни одбор дозначује из-
носе на име учешћа у порезу на доходак или у дру* 
гш#. приходима као и износе на име дотације, ове 
износе месни народни одбор не сме наплатити у го« 
тову, већ их мора положити (пренети) ма „рачун-1 

ему књижицу". У ту сврху месни н-ародни одбор ћ е 
иа упутница потврдити пошти исплату и себе! 
задржати купон упутнице. На дозначена износ по-
пуниће Један лист „улажем" у рачунској књижици 
који ће заједно са књижицом предати пошти ради 

.уписа дозна-ченог износа, 

Ш основу овога купон** ш е н и народен* одбор-
до значени износ про књижити у дневнику благајне 

и разне сти у контролише^ (парти] алки му), прихода^ Јђ 
гордог одговарајуће карти Је њ п о з н а д е буџета^ 
№адоо је већ- наглашену дозншкс привреда п р и м е ш е 
п р е ш таште ш ©мј©ју се ш ш ш ш т (јрноаиииК У 
ник уплата"^ 
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Најмање једанпут у року од 10 (десет) дана, 
/односно у року који пропише министар финансија 
народне републике, .месни народни одбор ће закљу-
чити (сабрати) дневник уплата, и шнас готовине 
која произилази из дневника положити у корист ра-
чунске књижице код поште. Ради полагања овога 
износа по-пуниће један лист (купсж) „улажем* у ра-
ј с к о ј књижици, Попуњавѕање се врши: уписивањем 
'датума онога дана када се износ предаје пошти; упи-
сивањем наноса чкош се полаже, цифром и словима; 
Нотни о ш -^благајника и секретара (или драгог лица) 
џ ударањем печата месног народног одбора. Остало 
попуњава пошта. Код ул-агања пошти се подноси 
рачунска књижица са попуњеним листом „улажем" и 
шио сом новима коде се улаже. 

Лист „улажем" може потписати и лице чији 
потпис -није пријављен (депонован) код поште по 
тачки 3) овога упутства. 

ХУ принципу наплаћени претход« не <могу се ко-
ристити непосредно за извршење -расхода, већ се 
имају у укупном (бруто) износу полагати у корист 
„рачунске књижице" код поште, и то -најмање један-
пут у року од 10 дана, односно у рону који је про-
писао министар финансија народне републике. 

4) Све исплате на име буџетских расхода које 
ће месни народни одбор извршити у готову (на при-
мер плата по платном списку, набавку канцелариског 
материјала, 'куповину гаса за осветљење и слично) 
имају се увести (прокњижити) у „дневник исплата" 
(обрасцима „дневник исплата" снабдеће месне на-
родне одборе министрово финансија народне репу-
блике). (Онога дана када треба подићи (изузети) 
гетовину га рачунске књижице ради исплате расхода 
уведених у дневник исплата, мссни народни одбор 
ће закључити (сабрати) „дневник исплата". На укупни 
износ по дневнику попуниће лист „подижем" из ра-
чунске књижице. 

Ако дневник исплата обухвата исплату личних и 
материјалних расхода по закључку дневника, иза 
збира, има се посебно потписати износ личних 
расхода а посебно, износ материјалних расхода. Збир 
№а два -наноса мора бити једнак укупном збиру 
дневника. У оваквим случајевима попуњавају се два 
листа „подижем", Један на укупни износ личних 
расхода, а други на укупни износ материјалних 
расхода. Попуњавање се врши: уписивањем датума 
када се подиже готовина; уписивањем износа који 
се подиже, цифром и словима; ударањем печата 
месног народног одбора; и потписивањем лица 
овлашћених за подизање готовине. Лист „подижем" 
морају потписати оба лица која су пријавила (депо-
новала) своје потписе код поште. У горњем десном 
углу листа „подижем" који гласи на износ личних 
расхода, мора се уписати ознака „1", а на листу 
„подижем" -који гласи на износ материјалних расхода 
мора се уписати ознака „3", 

Рачунска књижица .са испуњеним листом „поди-
жем" и „дневником исплата" подноси се пошти ради 
подизања готовине. Јасно је да лист „подижем" не 
може гласити иа већи износ од салда готовине на 
рачунској књижици. По извршено! исплати, исплата 
ће се прокњижити у дневнику благајне односно у 
'дневнику расхода. 

У случајевима када се исплата појединих врста 
расхода ке врши у готову већ преко поште, прено-
сом у аорист неког текућег рачуна (на пр. по плат-
но« "списку избу стављени допринос еа социјално оси-
гура«*« или састављени порез на доходак радинка 
И седи&ббшнвз), пасту па се на следећи начин: на шио е 
који се дознајчује власнику текућег рачуна <(т пр. 
Држави ом заводу за социј али о о оигур а<њ е или фернан -
Живком одсеку "среског народног одбора) испуњава 

т <№1№мт№ '(че**) та доменима текућег 
ЈВаидаокш лиигошца *<за одггдоненви шетам .^родениве*" 

на бруто износ и попуњена уплатница подао си се 
пашти, која ће $руто исплату пр ©књижити у рачун-
ској књижици и извршити дознаку власнику теку-
ћег рачуна а месном -народном одбору предати 
потврђени купон (признаницу) уплатнице и испла-
тити остатак у тетову. 

Износ на попуњеном листу „подижем" мора се 
слагати са укупним износом дневника исплата", што 
ће пошта потврдити својим жигом места и дана на 
дневнику, К О Ј И враћа месном народном одбору. 

5) Наплаћене приходе је, у принципу, забрањено:, 
користити за непосредно вршење расхода, већ се 
сви наплаћени приходи морају полагати на рачунска 
књижицу. Изузетно од овога из средстава наплаће-
них прихода месни народни одбори могу непосредно 
вршити исплате у следећим случајевима: 

а) када је седиште месног народног одбора на-
рочито удаљено од најближе поште; 

6) када је услед временских прилика (на пример 
снега) отежан одлазак службеника месних народних 
одбора до седишта поште; и 

в) када се унутар рока од 10 дана односно рока 
кој«1 је прописао министар финансии народне ре-
публике за полагале наплаћених приход;', појави 
потреба за хитним извршењем (исплатом) ч ̂ Јединих 
расхода, 

У овим случајевима поступаће се на следећи 
начин: 

Све извршене исплате уносе се у „дневник 
исплата". Исто тако сви наплаћени приходи у готову, 
уносе се у „дневник уплата" како Је прописано у 
тач. В и б овог упутства. 0 року за полагање при-
хода ТЈ. онога дана када ће приходе положити код 
поште у корист рачунске књижице, благајник ме-
сног народног одбора ће закључити (сабрати) 
„дневник уплата" и „дневник исплата", разуме се 
сваки засебно. Зати*1 ће попунити лист „улажем" из 
рачунске књижице на укупни износ (збир) прихода 
по дневнику уплата. Истовремено ће попунити лист 
„подижем" ра укупни износ расхода по „дневнику 
исплата" Разлику између износа прихода и износа 
расхода- поднеће у готовом »новцу пошти заједно са 
рачунском књижицом, попуњеним листовима „ула-
жем" и „подижем'4 и са дневницима исплата и 
уплата. На пример: 

Месни народни одбор је од дана последњег 
улагања прихода на рач уносу књижицу наплатио 
на име разрезане трошарине на стоку од разних 
обвезника укупно 10.000.— динара. У „дневнику 
уплата" ће то евидентираш на следећи начин: 

3-1Х-1948 од трошарине на стоку Дни. 3.500.— 
4-1Х-1948 „ „ „ „ „ 2.000.-
6-Ж-1М8 „ „ „ „ „ 3.500.—« 
7-1Х-1948 „ „ и „ „ 1.000.— 

Свега Дин. 10.000.— 
За то време је исплатио плату куриру основне 

школе динара 2.000.— и исплатио за оправку врата 
и браве на зшради МИО дишра ШО.—. Учињене 
расходе ће прокњижти у „дневнику исплата" на 
следећи начин: 
4 септембра 1948 плата куродг дин. 2,000.— 
7 септембра 1948 за оправку верата4 — дин. »ШО,— 

Свега дин. 2.500.-4 
Лист „улажем" поступиће на ШШ0.— динара!. 

'Један лист „подижем" попуниће на 2.000.— дамара И 
један лист „подижем" на 500.— динама ша начин мајко 
'је прописних) у лед. НБ типот упутства. Разлику ' 
7.500.— данвра %е у готову положити пошти. 
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» Пошта ће у рагчунску књижицу уписати укупан 
нанос прихода и укупан износ расхода по дневни-
цима уплата и исплата, и тачност укупно положе-
ног и укупно подигнутог износа потврдиће својим 
жигом иа „дневнику уплата" и „дневнику исплата". 
Потврђене дневнике пошта враћа месном народном 
одбору. На основу овако потврђених дневника спро-
вешће се књижење наплаћених прихода и извршених 
расхода у књизи благајне, односно дневнику при-
хода и дневнику расхода. 

6) Када месни народни одбор искористи све ли-
стиће ,,улажем5' и „подижем" или када део рачунске 
књижице за уписивање уложених и подигнутих из-
носа буде попуњен, месни народни одбор предаће 
пошти искоришћену рачунску књижицу ради замене 
за нову, о чему ће му (пошта издати потврду. 

Крда пошта прими од седишта Народне банке 
нову и стаду рачунску књижицу предаће их месном 
народном одбору уз потврду пријема. Искоришћен^ 
рачунску књижицу чува месни народни одбор у СВО-
ЈОЈ архиви. 

7) Рачунска књижица се мора лажљиво чувати 
»го важан новчани докуменат. У случају да се књи-
жица изгуби или нестане месни народни одбор ду-
жан је да одмах извести пошту и седиште Народне 
банке односно комуналну банку, кој»а је назначена! 
из корицама књижице. Ако се нестала рачунска књи-
жица накнадно пронађе им»а се доставити, или пре-
дати, Комуналној бгнци односно надлежном седишту; 
Народне банке. 

I I I — Вођење евиденција и књига о извршењу 
' буџета месних народних одбора 

Одредбом чл. 30 Уредбе о извршењу буџета 
овлашћени су министри финансија народних репу-
блика да аа поједине установе и надлештва могу 
прописати вођење простог књиговодства. 

На основу ове одредбе министар финансија на-
родне републике ће прописати врсте књига које ће 
месни народни одбори на подручју односне народне 
републике обавезно водити као и Шадин вођења ових 
књига. Врсте књига и начин вођења морају у св>ако 
доба омогућити, кМо самим месним народним одбо-
рима -тако и вишим органима, добијање следећих 
података: 

а) стање благајне; 
б) преглед укупно остварених прихода и преглед 

укупно извршених расход^ на тер<ет буџета-; 
в) (преглед искоришћених кредита по буџету и 

преглед остварења плана приз^да по врстама (кон-
тролних — партијаЈлник прихода и расхода) и 

г) спање туђих средстава (депозита). 
Сем књига које пропише министар финансија на-

родне републике, за пословање оа рачунском- књи-
жицом месни народни одбори морају водити, као 
помоћне евиденције, и „дневник уплата" и ,,дневник 
исплата" у случајевима и на начин како је пропи-
сано у тач. 5, 6 и 7 овога упутства. 

Дневник уплата садржи следеће рубрике: е) 
редни број; б) датум; в) на име чепа и од кога је 
уплаћено; г) износ (динара-лара). 

Дневник »оплака садржи следеће рубрике: а) 
редни број; б) датум; в) на име чега и од кога је 
исшваћекно; г) износ (дииарачгаара). 
1 Бр. 24683 
ј 3 јула Ш 8 године 
Ј _ / Б Е О Г Р А Д 

Миниотјар финансија, л 

Добривоје Радосављевић, с. ; 

490. ' 
На основу чл. 14в ст. 1 Основног закона Јо, п р ^ 

кршевима, пр описујем 

У П У Т С Т В О 
О ИЗМЕНИ ТАЧ, 6 УПУТСТВА ЗА И З В Р Ш Е Њ Е 
ОБАВЕЗЕ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА ДА ОТВОРЕ! 
РАЧУНЕ КОД ЈАВНО-ПРАВНИХ НОВЧАНИХ ЗА* 

ВОДА ОД 11 АВГУСТА 1945 ГОДИНЕ 

Тач. 6 Упутства за извршење обавезе привред-
них предузећа да отворе рачуне мод јавно-правди^ 
новчаних завода „Службени лист ДФЈ" бр. 61/45 
мења се и гласи: 

„Сваки прекршај - овог упутства биће кажњен* 
новчано до 20.000.— динара". 

Ово упутство ступа на снагу дан сим објављивање 
у „Службеном листу Федеративен е Народне Републи-
ке ЈугославиЈе4 . 

Бр. 24882 
5 јула 1948 године 

, , Београд 
Министар финансија, 

I ј : Добривоје Радосављевић, с. № 

, 491. 
На основу чл. 32 и 37 у вези чл. 6 ст. 2 Закона 

о уређењу и деловању кредитног система, у вези 
Уредбе о мак>аимира1њу каматних стопа, чи. 51 у вези 
,чл. 44 Уредбе о извршењу буџета и чл. 146 ст. И 
О ш о в е т г закона о п р е к р ш и м а, издајем ^ 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА ПРОПИСА О АДМИНИСТРАЦИИ 
НИМ КАЗНАМА У НАРЕДБАМА МИНИСТРА ФИ-
НАНСИЈА ДОНЕСЕНИМ ПРЕ СТУПАЊА НА СНА-

ГУ ОСНОВНОГ ЗАКОНА О ПРЕ КРШ А ЛИМ А 

I. — Став 2 Наредбе о максим алии м , провиди ј а ш 
и трошковима за услуге у б а в а р с к и м послшиадаЈ 
о д 16 маја 1946 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 
4(2/46) мења се т гласи: 

„Сваки прекршај ове наредбе биће кажњен нов-
чано д о 20.000 динара". 

II. — Став 3 Наредбе ч> каматним стопама по 
активним пословима савезних и земаљских држав-
них кредитних предузећа од 15 маја 1946 година 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 45/46) мења се и гласи: 

„Сваки прекршај ове наредбе биће кажњен нов-
чано до 20.000 динара". 

Ш. — Тачка 6 Наредбе © обавезним плаћањима 
бев употребе готовине од 18 јула 1946 године („Слу^ 
жбени лист ФНРЈ" бр. €0/46) мења се и гласи: 

„Прекршај ове наредбе биће кажњен новчано 
до 20.000 динара". , 

IV. — Татка V Наредбе о каматним стопама по 
активним пословима државних кредитних предузела! 
за обртна средства од 23 децембра 1946 године' 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 106/46) мења се и гласи: 

„Сваки прекривај ове наредбе биће кажњен нов-
чано до 20.000 динара". 

• V.< У Т№. 3 Наредбе о обавезном полагати 
код Држаше , инвестиционе банке -депозита* »у; НШШЈ 
којима рукују« државну надлештва и установа- од Ш 
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маја 1947 године („Службену лист ФНРЈ" бр. 42/47) 
пре,а реченица мења се и гласи: 

„Утолико средства депозита не буду полагана 
мод Државне инвестиционе банке у наведеном року, 
руководилац књиговодства (рачунополагач) је обаве4 

зан да плати на име казне 6% камате на износ де-
позита који је требало положити код Државне инве-
стиционе банке, и то од дана када је био обавезан! 
[да- то учини па до дана када је новац фактично по-
»жика код Државне инвестиционе банке, и то нај-
више до 20.000 динара". 

VI. — Ова« наредба ступа на снагу, даном објав-
љивање1 у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југослвије" . 

Бр. 24884 
5 јула 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

492. 
На основу чл. 39 Основне уредбе о грађењу, 

издајем 

Н А Р Е Д Б У 
О УШТЕДАМА ПРИ ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА 

\ 

1) Прописи о уштедама пра* грађевинским радо-
вима, који су отпи ашани као засебно издање Ми-
нистарства грађевина ФНРЈ у службеном органу? 
„Наше грађевинарство", саставни су део ове нан 
редбе и прсЛмењиваће се при свакој грађевинској 
'делатности на територији Федеративне Народне Ре-
публике Југославије. 1 

. * 2) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у Службеном листу Федеративне Наредне Ре-
публике Јмгослашје". , 

. 1 . Бр. 1Ј260. г 
3 јула 194& године 

београд 
Министар грађевина, 

: ; | Влада Зечевић, с. р. 

. 493. -
1 На основу чл. 21 Уредбе о откупу житарица у 
економској 1948/^9 години доносим 

Н А Р Е Д Б У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОЧЕТКА ОБАВЕЗНОГ ОТКУПА 
г БЕЛИХ ЖИТАРИЦА 

1) Обавезни откуп белих житарица има отпо-
чети! између 20 и 31 јула-1948' године. 

Министри трговине и снабдевању народних ре-
публика одредиће тачан дан почетку обавезног от-
купна белих житарица за поједине срезове, «*м&јући 
у виду време дозревао а житарица у појединим кра-
јевима. 

2)-Даном почетка обавезног откупа белих жи-
ларваца, одређеним- но-ст . 2 тач. 1, престаје закљу* 
ч ^ а н ^ - у р о ^ е ^ 1 о "пробају белих житарица^ смислу 

чл. 4 Уредбе о откупу житарица у економској 1948/ 
49 години^ 

3) Ова наредба ступа одмах на снагу. 
Бро ј 12.364 

9 јула, 1948 године 
Београд 

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

494. 
На основу прописа чл. 31 ст. 2 и чл. 32 ст. 1 Зако-

на о уређењу и деловању кредитног система,'чл. 111 
Закона о регулисању предратних обавеза, чл. 10 За-
кона о валоризација и чл. 148 ст. 1 Основног закона 
о прекршајима, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

0 ИЗМЕНАМА ПРОПИСА О АДМИНИСТРАТИВНИМ 
КАЗНАМА У РЕШЕЊУ О РЕВИЗИЈИ ДОЗВОЛА ЗА 
РАД ПРИВАТНИХ КРЕДИТНИХ УСТАНОВА ОД 20 
НОВЕМБРА 1945 ГОДИНЕ И РЕШЕЊУ О ИСПЛА-
ТИ АКОНТАЦИЈА ПО ИСТРАЖИВАЊИМА ИЗ ОС-
НОВА ДОСПЕЛИХ ПРЕДРАТНИХ ОСИГУРАЊА 

ЖИВОТА ОД 8 ЈАНУАРА 1946 ГОДИНЕ 

I. — Тачка 4) Решења о ревизији дозвала за рад 
приватних кредитних установа („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 93/46) мења се и гласи: 

„Приватне кредитне установе, које ма из кога ра ј 
злога не поднесу у одређено време своју досадашњу 
дозволу еа рад на ревизију « не поступе по овом ре-
шењу биће упућене на лишидацију, одговорна лица 
казниће се новчаном казном до 20.000. — д и н а р а / а 
у тежим случајевима повешће се и кривични посту-
пак," 

II. — Члан 5 Решења о исплати аконтација ио ис-
траживањима из основа доспелих предратних оси-
гурања живота1 („Службени лист ФНРЈ" ' бјр, 5/46) 
мења се и глас««: / 
1 „За прекршај одредаба овог решења казниће се 
новчано до 20.000. динара." 

III. — Ово решење ступа на снагу даном објавлуи-
вања у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 24883 
5 јул ах 1948 године 

Београд 
Министар финансија. 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

495. 
На основу чл. 1 и 2 Уредбе о привременим нор 

мама и привременим техничким прописима у гра[_ 
винарству, а у сагласности са П р е т с е д н и к ^ Савез: 
планске комисије доносим _ , 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИВРЕМЕНИМ ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА 
ОПТЕРЕЋЕЊЕ ЗГРАДА 

1. — Привремени технички прописи за оптере-
ћење зграда који су отштампани као посебно издању 
Министарства грађевина ФНРЈ, саставни'су део оаођ 
решења и важе на целој територији ФедеративдШ 
Народне .Републике Југос лав ије & Примењивао 
на сваку грађевинску делатност. 
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2. — Б ш ж а упутства еа примену ш и х привреме-
них техничких прописа даваће Министар грађевина 
Ш Р Ј . 

3. —Ово -решење етула и а снагу даном схбјављи-
јмњ,а у-„Службеном листу Ф е д е р а ц и ј е Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 1(1730 
,12 јула 1948 подине 

Београд 

Министар грађевина, 
Влада Зечевић, с. р* 

Сагласан 
(Претседник Привредног савета Владе ФНРЈ 

и Претседник Савезне планске комисије 
Борис Кидрич, ЈС. р. 

496. 
На основу тач. 4 Изведбе о чаржавним - ф&еааиим) 

ценама пољопривредних производа додносни 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О МАРЖАМА ОТКУПА ПО-
ЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ КУПУЈУ 
ОД ПРОИЗВОЂАЧА ДО 'ОДРЕЂЕНИМ ДРЖАШШМ 

(ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА 

1) У Решењу о маржама откупа- ггољсшривреднкх 
производа КОЈИ се КУПУЈУ ОД произвођача но одре-
ђеним државним (ве Јаниќ) ценама („'Службени лист 
ФНРЈ" бр. 43/48) у тач. IX на краоу ставља се за" 
пета' ег додаде: „изузев за сне испоруке које су до 
Дс&а ступања ^а снагу овог решења већ обрачунате". 

2) Ово решење ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федоративие Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 1026! 
6 Ј у л а 1948 године 

* Београд 

Пржете еди ше 
Привредног савета Владе ФНРЈ и 

Савезне планске -комисије. 
Борис Кидрич, е р. 

497. 

На основу чл. 7 Уредбе о трошковима државних 
предузећа ада се баве извозом и увозом', на предлог 
'Министра спољне трговине, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ МАРЖЕ ПРЕДУЗЕЋУ 

Предузећу „Југофоклор", за извоз народних ру« 
к а т а л и н а у ©естраду, одобрава се адавржа о д 7% (се-
да« зд сто) са ^ажнахнћу ед 1 јануара 1М8 дедине. 

Неделу гдаше т р ж е ита с ј е д и н е елементе т в 
ШШ1Ш & « ш а т & тлгаод 11. -зе трш1Шовима да-
дагоалх туа ше Фаве ашветши м даодам 
подређујем на следећи ш а т : 

1) 6,12% еа нормиране тронжсиве извоз®, 
2) 0,50% за допринос з а покриће издатака з а 

рѕационализацију и подизање нивоа културног т р Тро-
вања са инастран1ством, 

3) 0,0В% за допринос фонду рукшотст&а; и 
4)"0,&3% ва додатни износ. 

Бјр. Ш А 
11 јула 1)948 године 

Београд 

П р е ч а м , и а 
Савезне планске комисије 

и Привредног савета Владе ФЏРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

498. 
На< основу отава 3 чл. 10 и става 1 чл. 16 Уредбе 

о прикупљању и употреби отпадака („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 48/48), издајем 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ НОМЕНКЛАТУРЕ ОТПАДАКА 
К О Ш ЂЕ СЕ ПРЕДАВАТИ И Н Д У С Т Р И С К А ПРЕ-
ДУЗЕЋИМА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА, ОД-
НОСНО КОЈИ Ћ Е СЕ П Р И К У П Љ А Ш И РАСПОДЕ-

Л У В А ™ НА ОСНОВУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

I. — Отпади* ван индустријске производње који 
ће се предавати индусгриским предузећима шште* 
државног значаја, кас и они ^ з и н д у с т р и ј е лирадз-
водње, ко ји ће се прикупљати к р а ш о дељив ат и на 
основу годишњег плесна, су следећи: стаклени крш; 
стара гума; папир и картон; отпадне животињске 
масноће; кости; памучне крпе и отпаци; вунене крпе 
и отпаци; ланена крпе и отпаци; кудсљне крпе и от-
паци; крпе и отпаци од јуте; крпе кг отпаци од при-
родне свиле; крпе и отпаци од вештачке свиле; от-
паци од кокоса; отпаци од сисала; старо гвожђе; ста-
ри лив; стари алиминиум (чист) стар1е алуминиске 
легуре; стари бакар; стара бронза^ стари месинг и 
том,бак; стари цинк; беле ковине старе (легуре на 
бави калама); старо олово; крварине; отпадна мине-
рална уља да мазива (машинска, цилиндрична, турчин*' 
скз, трансформаторска., »компресорска и моторна); 
гриве ,и репови од коња, магараца, мула и мазги; 
длаке од коња, магараца, мула, мазги, крава, ве-
лова. бикова, јунади, телади и бивала; козја длака 
(кострет); свињска длака-. 

ЛХ — Одговарајући прописи Уредбе о прику-
пљању и употреби отпадака за отпатке и з ове но* 
менклатуре прижгењиваће се одма*. 

Бр. .10115 
30 јуна 1948 падине 

'Београд 
Претседник 

Савезне решише игошсонј|е/ 
Шерпе ^Кидрич, с. & 



Владе ФНРЈ по ИЗВРШЕНОЈ«, срав-
шен*зу е х текстом^ установила ј& да еу еа-
У* т»шт» Ошовше- дадбе а одв&ј^шу/ техши«4«их фат 
мдаиотаз из светава Јртерзшшга- и <& нлрхоаамѕ през*-
варању у техничке високе школе, о б е ш е н о м » 
„Службеном листу ФНРЈ" бе. 5А од 7 јула 194& го« 
дин®-, поткрад и шие наведене грмише, те д<&је сле-
поћу, 

И С П Р А В К У 

ОСНОВНЕ УРЕДБЕ О ОДВАЈАЊУ ТЕЖШЧКИХ 
ФАКУЛТЕТА Иа САСТАВА УНИВЕРаИТЕТА и а 
ЊИХОВОМ ПРЕТВАРАЊУ У ТЕХНИЧКЕ ВИСОКЕ 

МИШЛЕ 
У чл* 1 ег. 1 треба да гласи: 
„Технички ф а к у л т е т од ВИДОЈУ се ИЗ састава уни-

верзитета и претварају се у техничке високе школе." 
Бр. 5491/48. Ме. Прегседш*шш*а) Владе ФНРЈ, 9 

'јул<а! 1948 године. 

, На обнову чл. 74 тач. 10 Устава Ф Ш Ј ' а на ' 
предлог Вшде Федер а т а ш е М^родие Р б а д ^ ш е Ју-
гсшгаададе, Пђвавдадум Штедне- скупштине Феде®«* 
т е ж а Еа®<гдне Републике 

р е ш и о ј е 
д а се постави за послушаа Федеративна Наг 

Ршгубдаи« Јубтшглавије у, Тирани 
помо-ћкш« Генералног се-крзтара« Влада 

У. бр. 1050 
2ѓ јула 1948' подаш« 

Београд 

Президијум Напет* скупштине 
Федер&тивне Народне Републике1 Југославија 

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

у к А а 
На основу чл. 74 тач. 10. Истава* ФНРЈ а на 

говедар Владе. Федеративна Народне: Републике 
гс-сл авије, Президијум Народне скупштине Федера-
ц и ј е Народне Републике Југославије 

р е в г » о ј е 
ма ее разреши досадашње дужности ал*басадора 

Федера/гавне Народне Републике Југослвије у Са-
ф и ^ Цицмил Обрад и постави з-а амбасадора Феде* 
рат ши е Народне Републике Југ осл годиме у Лондону. 

Ж вр. 11Ш 
1 јадат ИМв' годеа« 

Ѕеоладад* 

Президијум Шродне скупштине 
Ф ш & к п ж ш Мирадие Републике Ј&свслав»&е 

Секретар, Претседник', 
Мада* Шаруничи&4 е. р. др е. р. 

У К А З 

' На основу чд. 74. тач. Ш Устава ФНРЈ а иа 
предао* Владе Федератрвне Народне Република Ју-
г о с л а в ^ , Президијум Народне скупштине Федер ак-
тивне Народне. Републике Југослвије 

р е ш и о ј е 
да ев развеани* досадашње дужности послан ик а 

Федер ашиме Набодев Реиубли«« Југослав«*^ у Ти-
разда Ђерђа Јосии. и »ветавет з#< амбаеадорд Феде* 
раставне Народне Републике Југоелав«зе у Софији. 

У. бр. 
, % јада 1948 гедане 

Беакдод 

Н&еаидовдм Кадош* е ^ р ш п р е 
Федератише Јф&а&н* РетШшш Ј а ш и т и ! * 

Секретар, ѕ Ир_етседнмк> 
Н ш к Ои д, де. Шта* М а д с. ци 

За начелника Одељења протокола Министарства 
иностраних послова ФНРЈ, постављен је решењем 
Министарства иностраних- послова ФНРЈ: бр. 2722/48, 
а* у сагласности- са Пр,етседвдком Владе ФН9РЈ, Сма-

ДЦ' Словен,, виши дишшматско-конзулар.нц ре* 
фермент Министарства иностраних послова ФНРЈ, 

За помоћника претседник^ Комитет за. кинеме-
тографнју Владе ФНРЈ постављен је, решењем Прет-
седник^ Комитета за кинематографију, Владе ФНРЈ 

381/48, .а у е пор? ау му са- Претседниксм Владе 
ФНРЈ, Петрић. Јанша, секретар Комитета за киаема-
тографиЈу Владе ФНРЈ-, 

За п о м оћ н их а п р е тс е дк&лк аКомитетаза к-инемажо-
графију Владе ФНРЈ постављен Је, решењем Пред-
седника Комитета, за кинем ато гре фи ју Владе ФНРЈ, 
& у сагласност са Претседником Владе ФНРЈ, Рада-
ковић: Јован, № челник Планског одељења Комитета 
за кинематогр»афију Владе ФНРЈ. 

За члана Савезне контролне комисије' по-
стављен је, решењем Претседник Савезне коктролне 
комисију бр. 1700/48, а у сагласности- са Прет седни-
цом Владе ФНРЈ, Кукоч Иво, помоћник министра Ми-
нистарства рада ФНРЈ. 

За начелника Плѕнз к о н т и н г е н т Планског сек-
тора $ Министарству спољне трговине ФНРЈ постав-
љен је, решењем Министра спољне трговине ФНРЈ 
бо. 1629/48, а у сагласности еа Претседником Владе 
ФНРЈ« Јевтић Душан, помоћник начелника Персонал*-
ног одељења Министарства спољне трговине ФНРЈ, 
у звању виши економист. 

За »а че .шик а Евиденције Управе за контролу роб-
ног » платног промета са иностранством постављен 
је, решењем Министра спољне трговине ФНРЈ. бр* 
1629/48, а у сагласности са Претседннкам, Владе ФНРЈ, 
Секташки Младен, економист, службеник Министар-
ства* спољне трговине ФНРЈ, 

У Секретаријат Владе ФНРЈ за персоналну слу-
жбу х Одељење за организацију и инструкции пер-
соналне службе премештен је решењем- Претседник« 
Владе ФНРЈ бр. 1768/48; Поткоњак- Ђуро, начелни« 
Пере он али ог одељења Министарства трговине и 
сн<в«бде®вња ФНРЈ. 

Зе начелника Њана производње Министарства 
ла*&е индустрије ФНРЈ постављен је; решетом Мише* 
евра* лаке индаетрасје ФШНЛ бр* 1677/4®;, а у сагласно-
сти« са Шретеедонном; Баладе Ф Ж , М&утнвд Мшшиш, 
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Ш»етник за планирање, службеник Министарства лаке 
цдустрије ФНРЈ. 

За главног директора Главне дирекције савезне 
^лектрониндустрије премештен је и постављен реше-
њем Министра тешке индустрије ФНРЈ бр. 1713/48, 
$ у сагласности са Претседникоод Владе ФНРЈ, Шип-
о в а ц инж. Луцидан, директор Творнице „Искра" у 
Крању. 

За заменика генералног директора по кадровским 
пословима Генералне дирекције савезне индустрије 
.алуминијума и бакра у звању персонални референт 
постављен је ,решењем Министра тешке индустрије 
ФНРЈ бр. 1642/48, а у сагласности са Претседником 
Владе ФНРЈ, Драгосавац Стево, планер Главне ди-
рекције савезне електроиндустрије. 

За главног инжењера Главне дирекције савезне 
индустрије мотора постављен је, решењем Министра 
тешке индустрије ФНРЈ бр. 1712/48, а у сагласности 
са Претседником Владе ФНРЈ, Глишић инж. Милан, 
директор Индустрије мотора у Раковици. 

За заменика главног директора по кадровским 
пословима Главне дирекције железиичких радионица 
у звању персонални референт постављен је, решењем 
Министра саобраћаја ФНРЈ бр. 3095/48, а у сагласно-
сти са Претеедаиком Владе ФНРЈ, Шнајдер Драго, 
администратор Главне дирекције експлоатације же-
ле знп ц а—3 атр еб. 

За директора Мостов оке радионице Црвени Крст 
постављен је, решењем Министра саобраћаја бр. 
•1653/48, а у сагласности са Претседник®« Владе ФНРЈ, 
Совић Боривоје, индустриски пословођа Мостовше 
радионице Црвени Крст — Главна дирекција грађе-
ња железница. 

За директора Железничког грађевинског предузе-
ћа „Мостоградњ»а<" — Тител постављен је, решењем 
М и н и с т р а саобраћаја ФНРЈ б р . 1353/48, а у сагласно-
сти са Претседником Владе ФНРЈ, Путник инж. Бран-
ко, грађевински инжењер Главне дирекције грађења 
железница. 

За помоћника начелника Персоналног одељења 
Министарства спољне трговине ФНРЈ постављен је, 
решењем Министра спољне трговине ФНРЈ бр. 
16&9/48, Брилеј Марта, статистик-економист Мини-
старства спољне трговине ФНРЈ. 

За директора Творнице „Раде Кончар" у Загребу 
премештен је и постављен решењем Министра тешке 
индустрије ФНРЈ бр. 1715/48, а у сагласности са 
•Претседником Владе ФНРЈ, Петров Боривоје, дирек-
тор Творнице вагона, стројева и мостова У Славон-
ском Броду. 

За директора предузећа Сењско-ресавских руд-
ника мрког угља постављен је, решењем Министра 
рударства ФНРЈ бр. 2051/48, »а. у сагласности са Прет-
седником Владе ФНРЈ, Добријевић Вељко, бивши 
управник рудника „Иваново". 

За директора Рудника мрког угља Зеница по-
стављен је решењем Министра рударства ФНРЈ бр. 
1027/48, »а у сагласности са Претседником Владе 
ФНРЈ, Антуновић Петар, машинско-браварски радник 
Рудника мрког угља Зеница. 

За управника Управе за научно истраживачки 
рад у пољопривреди Министарства пољопривреде 
ФНРЈ постављен је решењем Министра пољопривреде 
ФНРЈ бр. 1530/48, а у сагласности оа- Претседником 
Владе ФНРЈ, Пипер инж. Милорад, директор Завода 
за зрнасте културе Министарства пољопривреде ФНРЈ, 

За комерцијалног директора Главне дирекције 
држ*- х пољопривредних добара постављен је ре-
шење 1 Министра пољопривреде ФНРЈ бр. 1531/48, 
а у с гласности са Претседником Владе ФНРЈ, Фер-
динанд Саво, виши ко мер ција ли ст а! Главне дирекције 
државних пољопривредних добара. 

За управника Управе за ратарство постављен ј-е 
решењем, Министра пољопривреде ФНРЈ бр. 183Ѓ/48, 
а у сагласности са Претсе,динком Владе ФНР/, Ми-
мица инж., Јосип, агроном Министарства пољопри* 
вреде ФНРЈ. 

За директора Увозио-извозног предузећа радио<-
м>атеријала и уређаја „Југорадио" постављен Је ре-
шењем Претседник Комитета за радиодифузна слу-
жбу Владе ФНРЈ бр. 1615/48, а у сагласности са Прет-
седником Владе ФНРЈ, Вовес Љубомир, мдађји пла-
нер економист Комитета за радиодифузна службу 
Владе ФНРЈ. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративна Народне 

Републике Југославије 

на основу члаиа 2 Закона о орденима »и меда-
љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ 

р е ш и о ј е 

да се за показану храброст, умешност у коман-
довању, осведочени рад на остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге за 
народ у току народноослободалачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА 
мајор: Мештровић Ивана Мате; 
капетани: Јоко Раде Љубан, Крагуљ Петра Ми-

лан. Лончаревић Кузмана Раде, Мазхар Антона 
Иван, Морача Јована Никола и Сладоје Душана! 
Илија; 

поручници: Батинић Мила Раде, Бодановић1 

Анђелка Веселин Црнобрња Адама Ј а ш о , Главан 
Анте Мијо, Грубјешић Мила Стеван, Хр.а<ст Јанка 
Милан, Јаић Илије Драган, Каштелац Петр,а« Оолде, 
Козулић Маријана Маријан, Маљковић Јосипа Или-
ја, Мраковић Николе Стево, Пријић Петра Аћим, 
Радуловић Јована Никола, Роглић Ивана Мате, Ста-
нић Илије Петар, Степан- Марка Антон, Шпелић Те-
резије Винко, Таталовић Илије Милан, Таталовић 
Јове Раде, Том т и ћ Душана Богдан, Бекић Вида Ми-
лан, Вел имир ови ћ Милутина Велимир, Влаховић1 

Грге Мирко, Брадић Пашка Фране и Зуанић Петра 
Анте; 

потпоручник*: Михајловић Јована Добросав, Ми; 
лат Павла Иван, Ољача Стеве Радован, ПбЧ&оњ-ЗјК 
Мила Милан, Радосављевић Луке Милда, Стипе* 
Антуна Марјан « Брша ј Егидеја Стане; 

(заставници: Косановић "Раде Дане и Маринског 
вић Михаила Славко. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА' И ЈЕДИНСТВА1 И РЕДА' 
мајори: Цекић М. Раде, Црногорац Петр^ Ва-

ЈСО, Цлебар Виктора Виктор, Череиовић Васе СавсУ« 
Га1берц Антона Богомил, Маринчек Антона тоне. 
Мештр о вић Иван а Мате, Во ук Мајртин а Авгуштин 
и Вицковић Стипе Филип; 

капетани: Аиде] Штефан а Рудолф, Бакрач Иг> 
њатија Душан, Бига Петра Милан, , Биљтина ч Рада-
Миле, Дебром, Јожефа! Рицхард, Димним Рудолфа! Ра« 
фаел, Дражић Мате Славко, Дукић Стојана -М&чрко* 
Ћирлић Грге-Марко, Гајић Илије Никола, Гаврило^ 
вић Душана Рајко, Гостовић Мила Никола, Јока Ра? 
де Љубан, Јурић Јуре Мате, Калајзић Јуре Милона 
Кљајић Лазе Лазо, Комленац Луке Обрад, Коваче* 
вић Милана Саво, Крагуљ Петра Милан, ЛончгЛ' 
Саве Стево, Матијевић Андрије Никола, Мишиног ' 1 
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Николе Душан, Морача Јована Никола, 'Мрђа Нико-
ле Викица, Мунџа Лазе Драга«, Пајић Мила Лука1, 
Пераић ТадиЈе Владимир, Поповић Ивана Раденко, 
Прссеница Марка Петар, Радујко Дана Милан, Ри-
стовић Милована Милија, Рагуљ Марина Шпиро, 
Сметао Драгутина Едуард, Ступар Лазе Драго, Су-
шак Ђуре Милош, Шекић Јове Васо, Шепаровић 
Ивана Изо, Терошнић Јожета Јернеј, Терсалић Ми-
хајла Антон, Угричић Михајла- Ацо, Житник Франца 
Рајко-, Анић Милана Иван, Арбутина Драгана Божо, 
Арбутина Васе Дмитар, БазиЈанец Томе Јосип, Бје-
лановић Петра Мирко, Богуновић Милана Бранко, 
Боснић Миливоја Раде, Брдар Марка Миле, Буди-
сављевић Томе Вујо, Бух Јакоба Јоже, Црнобрња 
Адама ЈЕНКО, Цвишић Јанка Стеван, Ђулић Петра 
Милош, Дедић Бошка Петар, Драганић Лс зе Милан, 
Дрљача Остоје Драган, Ђаковић Мила Милан, Егић 
Милана Станко, Фрковић Пр>ге Јосип, Гаћеша Сте-
вана Станко, Гутић Трифуна Милан, Храст Ивана 
Рудолф, Јањић Петра Марко, Јовић Јована Станко, 
Јукић Марка А т о н , Канов Мерка Шиме, Кастелан 
Петра Полде, Катић Симе Стеван, Кепција Милоша 
Божо, Кљајић Јгика Стеван, Кнежевић Раде Алек-
сандар, Кончар Јована Ђуро, Кујовић Божа Нико-
ла. Кузмановић Лазе Петар, Лончарић Болеслава 
Вељко, Љепоја Петра Милан, Мацар Пана Стеван, 
Малкић Ђуре Никола', Маљковић Јосипа Илија, Ма-
рић Николе Мато, Марков Јакова Звонимир, Марко-
вић Илије Милан, Матић Ђуре Миле, Мехле А. Ан-
тон, Мркшић Петра Душан, Новаковић Павла Ранко, 
Ољача Јове Милан, Орлић Марка Никола, Остојић 
Петра Милан, Петровић Фабијана Милан, Познано-
вић Богдана Ђуро. Радуловић Јована Никола, Ре-
ки ћ Стеве Миланко, Руциов Јована Вељко, Рогљић 
Ивана Мате. Сорок Бранка Душан, Станић Илије 
Петар, Степан Марка Антон. Стритар Рудолфа Бо-
јан. Шимић Јерка Никола1-, Шкорић Јожефа Јожеф, 
Шпрелић Теретне Винко, Таталовић Јове Раде, То-
јагић Јове Никола. Томанић Душана Богдан, Т е ш а -
новић Јована Илија, Ур« Јакова Милкан, Цекић Вида 
Милан, Владовић Грге Мирко, Брчић Пашка Фране, 
Зец Триве Марко, Зорић Мила Бошко, Зорић Симе 
Јанко, Зорић Ђуре Саво и Зидић Петра Милан; 

потпоручник: Акик Живка Стојан, Анђелић Ми-
хајла Милорад, Бјелица Стевана Вељко, Боројевић 
Раде Милан, Буквић Луке Богдан, Буквић Николе 
Петар, Цетински Антона Јанко, Давидовић Николе 
Мићо, Дрљан Ђуре Милан, Дукић Јове Милорад, 
Филтер Антона Славко, Кљајић Марка. Стојан, Ко-
латин Милана Богдан, Кораћ Ђуре Миле, Крнић 
Крсте Крсто ЛИСЕЦ Паје Иван, Мародић Дмитра 
Петар, Матаија Грге Иван, Милака^а Стојана Раде 
Милат Павла Иван, Ољача Стеве Рац евал, Паскаш 
Гаврила Саво, Поткоњак Миле Милан, Роксандић' 
Илије Милан, Стипеч Антона Маријан, Шантић Ива-
на Иван, Шербула Илије Божо и Терабић Ђуре Ми-
лан; 

заставници: Чи амић Петра Адам, Глумац Миле-
те Лазо, Грновић Симе Никола, Кнежевић Илије Ду-
шан, Мацурч Јована Игњатије. Маринковић Михај-
ла Оловко Мартиновић Ђуре Милан и Сутура Сто-
јана Милан. 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н О В ЗВЕЗДЕ ПЗ РЕДА 
мајори: Курбеговић Деже Мухамед и Рсиук Мар-

тина Аугустин, 
капетани: Алфиревић Миљенке Чедомир, Анто-

нић Јосипа Милан, Булутина Раде Миле, Чурувија 
Вуле Миле, Дринковић Јурја Ма}рко, Јаношевић Фра-
ње Фрањо. Калезић Јуре Милош, Лекше Матија 
Ив»ан. Левстик Андреје Јосип, Лончаревић Кузмана 
Раде,* Мандић Јосипа Рудолф, Маурић Филипа 
Фр.шц. Млинарић Мартина Лудели-, Музхар Антона 
Иван, Николић Петра Рикард, Перат Антона Алфонз, 
Петковић Бранка Стево, Планчан, Антона Антон, 
Плавшић Милоша Миливој, Ристовић- Милована Ми-

лија, С ла до ја Душана Илија, Стоја« Ацт е Никола, 
Стокука Мила Гојко, Шјушш>ар Адама Јанко. Ш в д 
новић Мила Марко, Шупе Петра Анте. Тор опшић 
Јожета Јернеј, Видмар Јанеза Јоже и Војводић Ни-
коле Божо, 

поручници: Алексић Шиме Илија, Арбутина Ва-
се Дмитар, Бандић Тодора Никола, Батинић Мила 
Раде, Вејић Ђуре Ђуро, Богуновић Милана Бранко, 
Борковић Јакуба Драган, Бубало Симе Никола, Ци-
кота Милана Борис, Чалић Илије Илија, Чугај Раде 
Јосип, Ћук Петра Душан, Дакић Стевана Омер, Ег-
ић Данета Ђуро, Егић Милана Станко, Влашковић 
Анте Јурај, Главан Анте МИЈО, Грубјешић Миле 
Стеван, Храст Јгнка Милзн, Изанец Антона Јанез, 
Ја јић Илије Драган, Јањић Петра Марко, Јеремић 
Стевана Чедомир, Калић Симе Стеван, Корсић Ра-
дована Милан, Кос Недељка Јосип, Котрљановић 
Станка Павле, Ксв&чеЕЈнћ Милана Јован, Козулић 
Маријана Мар Ј а н , Лазаревић Лазара Бранко, Лулић 
Милана Миле, Милетић Тодора Душан, Милетић 
Ивана Мијо, Милинковић Јована Стојшина, Мраковић 
Николе Стево, Новаковић Ивана Стјепан, Огри Јаг-
лева Франц, Патрика Стјепана Иван, ПредовПћ Мар-
ка Данијел, Преглеј Антона Иван, Прегељ Лудвика 
Лудвик, Пријић Петра Аћим, Радошевић То<ме Дра-
го, Рељић Ђурђа Бранко, Рекић Стеве Миленко, 
Смољановић Милоша Милисав, Станковић Трифуна 
Милан, Шепаровић Ивана Иво, Таталовић Илије Ми-
лан, Тадић Душана Никола Тер опшић Јожета Јер-
неј, Торбица Васе Лазо, У гр чић Михајла Ацо, Вод-
ник Алојза Јоже, Брчић Пашка Фране, Зорић Мила 
Бошко, Жуанић Петра Анте. Житник Фр гина Рајко, 
и Жижић Ивана Далибор. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА 

мајор Попин Јована Здравко; 

капетани: Бјелица Пека Милован, Божовић Ми-
лета Ђорђе, Ћирић Станка Милосав, Дрк Валентина 
Томо, Гргурина Анте Богомил;, Хниличка Алојза 
Славко, Јовановић Доброслава Миодраг, Мичић Ја-
панка Светолик, Мијатовић Страхиње Љубинко, Пе-
јковић Љубомира Пајо. Пулић Маријане Иван, Риг-
лер Франца Лес, Савељић Пунише Владимир, Сиби-
новић Светозара Драгослав, Специна Антона Стан-
ко, Том аш ек Јосипа Мирослав и Тр геф ић Јосипа 
Анте; 

поручници: А ј н ж и н Лоридана Иван, Бабовић 
Вука Војин, Барановић Фране Стипе, §ашшћ ЈдаК^ 
Винко, Белина Јосипа Ђуро, Билић Крсте Том-ф, 
Блеу Антона Борис, Боланча Јосипа Анте, Кон-
чина Антона Фердо, Брзлић ' Јосипа Павле, Бре-
бер Андрије Филип, Брезавшек Аугуста Душан, 
Чоловић Тодора Душан, Чу пин Николе Сима, Дми-
нак Антона Јосип, Драганић Ј. Руди, Ђере« Франа 
Мирко, Ђорђевић Душана Ратко, Ђорђевић Вла-
димира Слободан, Ђулић Фране Анте, Ержељ Ив,ата! 
Мирко, Ферчек Јанка Стеван, Фикет Андрије Мел-
хиор, Фурлан Михајла Рудолф, Гауш Игњата! 
Франц, Газик Николе Владимир, Гојић Јове Р а ш ) , 
Голаић Нурија Сакиб, Гол мајер Алојза Јанко, Го-
лу бовић Животе Б о г д а н Го ри јакић Мартина Го-
разд, Грегорић Мартина Мартин, Тривић Мије Ру-
долф, Гудић Тодора -Бранко, Хере Садика Шаф ет, 
Инић Трипка Радо, Ивасовић Ива1на Вајо, Јакова-
шић Андрије Јуре, Јелић Игњатије Томо, Калађур;-
ђевић Косте Андрија, Каменар. Стјепана Милан-, К^г 
рас Мирка Мирко, Кавански Илије Ђурица, Кларић 
Марка Јаков, Класнић Стјепана Милан, Комин Шиме, • 
Копривица Франца Антон, Кораћ Антона Маријан!, 
Косановић Јосипа Раде, Костина Јосипа Живко, Ко-
стови^ Шимуна Никола, Кузик Ивана Бранко, ЛаДИ* 
шић Стјепана Томо, Лап Антона Антон, Лазаро®®® 
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(Митра Васил, Лупужић Л о в р е т а Дариа. Лукетић 
|/1уке Стеван, Мамула Стевана Стеван, Маринковић 
/Фрушка Драго, Мариновић Марка Иван, Мартино-
вић Ивана Цветко, Масеј Ивана Душан, Маурић 
Петра Маријан. Михајловић Јавама Миодраг, Микан 
1Мате Анђело, М и л а ч и ћ Радува Михајло, Милано-
вић Милана М а р и а н , Милат Вицка Иво, Милоше-
вић Антонија Алекса, Миловић Мирка Данило, Мла-
деновић То досија Станислав, Мо-чибоб Стјепана Јо* 
дош. Модрић Јозе Иаан, Мо хор .чић Матије Максо, 
Мавинац Манде Фабијан, Мрцан-а Ивана Мато, 
Нађ Јосипа Стјепан, 'Николић Ђорђа Захарије, Но-
ваковић Милана Стојан, Одак Грге Мате, Опла-
нић Јосипа То-мо, Орељ Јожефа Јожеф, Павић Боже 
'Анте, Пеган Илије Исидор., Пејчић Велимира Ми-
ливој, Наовић Павла Милан, ГТерзм Николе Иво, 
Перковић Ловре Мирослав, Перковић Јерка Пашко1, 
Поје Филипа Антон, Полани Мартина Јожеф, По-
љану Петра Петар. Прица Дане Стеван. Продановић 
'Јована Стеван, Путић Ивана Хуберт, Радић Петра 
'Лазар.. Радман Петра1 Анте, Радман Јосипа Мирко, 
Радошевић Томе Драго, Радов а новић Стојана Стан-
ко, Раковец Матеје Анто«, Рехм Михаела Алфред, 
Рендуловић Ивана Милан, Рибарић Драгутина Стје-
пан, Рушић Ивана Јерко, Русо гриз Пк Јана Јосип, 
Ружић Раде Милан, Сауер Оскара Павле, Скрбни 
Мије Стјепан, Словенац Људевита Рудолф, Соле-
н и о н Филипа Славко, Солегаички Андрије Видо", 
Стефановић Косте Братислав, Стојановић Трифуна 
Коста, Сутловић Луке Лука, Шир ол а Ивана Влади-
мир, Шојат Ивана Милан, Шпацапан Јожефа Павле, 
Штулић Бранислава Владислав, [Лугар Мартина Иван, 
(Танца Францишка Мартин, Танчић Николе Михајло, 
-Тезак Блажа Фрањо, Троха Макса СТОЈАН, Умек Јо-
жефа Цирил, Видаковић Тадије Марко, Владимир 
Шимона Јоже, Војиновић Драгутина Сретен, Врачар 
Јосипа Јово, Вртачник Павла Казимир, Вграблић Михе 
Иван, Златић Антона Емил, Жупанц Антона Мартин, 
Бандељ Франца Франц, Фурлан Јосипа Иван, Крстић, 
Трајка Лука, Огризовић Проке Никола, Прице Петра 
'Јоца, Шавле Лудвика Бранко и Шефер Гезе Еуген; 

потпоручник: Барешић Ивана Иза«, БавишЧ 
гАне Ђуром. Белулови^ Ивана Франко. Босенбахет 
Драгутина Зенко, Благојевић Јо1це Миленко, Бла-
гојевић Косте Станко, Бобић Ивана Иван, Бошњак 
Мије Иван, Браника Ј а ж а Звонко, Брењо Петра 
Марко, Бркић Мехе Ахмет, Цабронић Мате Божо, 
Цетинић Јосипа Јосип, Цудер Албина Карло, Прљав* 
©ооке Дујо, Црнковић Матије Стјепан, Чех Јосипа 
Иван, Мирић Драгутина Александар, Чолаковић Пе-
тра Јован. Чрњ-арић Маријана Милан, Дебак Мате 
'Жарко, Дракић Милана Мирко, Ђукић Николе Ми-
лош, Ђурашеоић Луке Никола, Ђуровић Петра 
Момчило, Џинкић Радована Секула, Е тонић Николе 
'Анте, Шерек Стјепана Бранимир, Фиорентини Јо-
сипа Јосип, Фиштрић Мате Фрањо, Флего Оранија 
ОрациЈО, Голијанин Вула Илија, Гр осе« Јосипа Ан-
тон, Груић Милана Благота, Хелмеед Јов,анта Јо-
сип. Хочевар Франца Франц. Храста^ Франца Јоже, 
Илић Пере Милан, Јакша Аугуста Аугуст, Јер зи 
'Јанеза Франц, Јордан Аугуста Макс, Југо Јосипа 
Бранко, Кметић М а т е ј а Антун, Колић -Грге Антон, 
Коеђа ЛовјрЈе Иван, Кордић Јурја! Вицко, Костић 
Стевана Радомир, Крагељ Алојза Алојз, Кузманић 
Мате Стипе, Ловрић Стипе Иво. Лазар Франца Бо-
{гомнф, Лука јић Павла Славко* Макар Мартина 
Иги*ац, Маравић Алексе Алекса, Марић Јосипа Ивага, 
Мар>олт Франка Јоже, Ме линк Филипа Франц, Ме-
зе« Франца Хенрик, Мохорчић Карла Милан, Новак 
Никола ја Антон, НовЈаас !Микр.а Мијрко, 0|рлић Ј. 
'Мирко, Оштрић Мате Симе, Перић Вимка Јосип, 
Поропагг Мартина Иван, Радоњић Војина Василије, 
Савић Живка Владимир, Оотницар Ш ш а Ш а и , Сиуц 
Рудолфа Драгутин, Сиве®* Јанеза И т а % Стубић 
франца Алојз, Севдаха. Јосипа Виктор, Сладић Сте-

Ша Њ ш л а , Шалић Шта Иван,, Шевић Светозара* 
кош, Ш ш у & е р Стјепана Стјепан, Таздић Никел* 

Станоје. Томић Стеве Мићо, Гопликар Антона Ан-
тон, Т<зпо Павла Петар, Трампуш Франца Алоје, 
Удовичић Јосипа Јосип, Ухода Петра Анте, Узелац 
Трифуна Ђуро, Видић Николе Мате, Вигњевић Ми-
ла Стево, Висковић Јурија Крсто, Висковић Антуна 
Биљем, Вижин Јакоба Раде, Бончиња Филипа Луд-
вик, В»р«б<ић Карла Франц, Времец Јосипа Ангел, 
Ву јасин овић Петра Жарко, Вујичић Трифуна Петар, ^ 
Вујошевић И. Љубомир, Зохил Јосипа Иван, Жега 
Марије Владимир. Жикић Ранђела Радивоје и Жив-
ковић Љубомира Јордан; 

заставници: Алебић Стјепана Антон, Антоније-
вић Миленка Петар, Асановић Јакова Никола, Бабу-
дер Ивана Милан, Бачац Јосипа Миљенко, Ба>Јро-
вац Блажа Томо. Басомаз Ристе Милан, Бан Бориса 
Б о р и с , . Баричевић Јосипа Марјан. Вец Ђуре Јово, 
Беле Винка Петар, Белза Петра Цветко, Берибак 
Јанка Ђуро, Билић Петра Фране, Блаће Ивана Ан-
те, Бог ован Димитрија Велимир, Борковић Јосипа 
Јосип, Бгоачић Јосипа Марко, Брајковић Ивана Иван, 
!Бран.ц ељ Јоже Алој«з, Бранковић Петра Кузман, 
Бргић Вазмославз Михо, Бршчић Ивана Антон, 
Бурић Ивана Матија, Бутулија Васе Урош, Цакић 
Ђорђа Драгољуб, Цес ар сц Мије Иван, Цукерић 
Миха Антон, Чалић Анте Цветко. Чендак Јосипа 
Иван, 'Чернека Антона Ђенио, Човић Стипе Иван, 
Чрталић Јосипа Марил , Чурковић Данила Радослав, 
Дабић Косте Симо, Дајмић Паше Јосип, Авдулах 
Латифа Демировић, Деспотушић Јозе Лука, Дими-
тријевић Милана Чедомир, Димитриј ев ић Душана 
Димитрије, Драгичевић Николе Мате, Дрековић Ва-
се Петар, Дрекоња Јанеза Иван, Дума Валентина 
Адем, Ђетељић Јосипа Мишко, Ђорђевић Светислава 
Драгомир, Ђорђевић Андона Драгутин, Ђорђевић 
Светолика Јеленко, Ђурђевски Петра Диванис, Ел-
е з о в и ћ Смајила Смајил. Фе хир Фрање Петар, Фло-
ричић Јосипа Антон, Флорида« Ивана Славко, Фри-
гељ Славка Славко, Фурлан Ивана Иван. Галић 
Петра Бранко, Год ин ић Фрање Фрањо*. Грбић Ми-
хајла Милан, Грижанић Франца Франц, Халић Алојза 
МИЈО,Хоп ват Феликса Јнез, Игњатовић Станка Ми-
лорад, Ишек Стјепана Милан, Иванчић Јосипа Бла-
жо, Ивановић Мила Мирко, Ивошевић Николе 
Миомир, Јанковић Драгутина Ђорђе, Јанковић Бо-
ривоја Момир, Јелић Светозара Драгутин, Јелшевар* 
Антона Карел, Јенко Јосипа Албин, Јовановић Ра-
досава Ђорђе, Јов№сви!ћ Јанка Јован, Јовановић 
Милосава Радисав, Јовић Витка Стојанче, Јозић 
Стјепана Иван, Јуришевић Мате Иван, Јусуфовић 
Мухарема Алија, Каић Мартина Винко, Капел ац 
Стјепана Стјепан, Карибе гов ић Емила Данило, Ка-
сар Марта Јозо, К а з аховић Живана Милутин, Ќер-
кини Јоже Јожа. Китановић Радисава Љубинко, Кле-
меншек Јожета Јоже, Коцић Петра Љубомир, Колић 
Ивана Мирко, Колунџија Јована Лазар, Кордић Ју-
рија Вицко. Кос Марка Антон, Костић Стевана Ра-
домир, Кошмереља Матије Рудолф, Ковач Луке 
Матија, Ковачевић Петра 'Анте, Ковачевић Ђуре 
Тихомир, Ковачић Јозе Славко, Крстина Шиме Јо-
сип, Кунтић ИВЈана Драгутин, Куртић Петра Иван, 
'Лакић Петра Јагош, Лазар Матије Јозеф, Лазаревић 
Животе Богдан, Ле оити јевић Радована Живота«, 
Лочпајц Фрање Јосип, Лунић Матије Борис, Лушић 
Луке Илија, Мах Василија Бранислав, Ма ла да Ни-
коле Анка, Маричић Фрње Миро, Маријан Камен* 
мир,а Бранко, Мариновић Јозе Лука, Марковић Дра-
гутина Манојло, Марковић Митра Владо, Марушић 
Антона /шио, Мастерл Мапгев-жа Франц, Матано-
вић Марка Андрија, Ма ташић Фрање Јосип, МагоиК 
Љубодрага Живојин, Маврић Франца Кондак, Мер-
љак Антона (Богомир, Масин а Антона, Иван. Мићу-
новић, Лазара Војин, Мијатовић Властимира Ели-" 
гоје, Мжшамт Миливоја Светисав , Мику ландау 
Иве Миле, Миленковић' Ж и ж а Јован1, Миленовић 
Сокола Милмвда, Миленковић Феликса Тихомиру 
Милетић Блажа Бранко, Милошевић Светозар*' 
Миодраг, Милетић Ивана Јоситп, Миљковић' 
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{Млад?«, Мижић Саве Чедомир, Мирковић Миха Лу-
ѕса̂  Мишић Чедомира Бранислав, Митровић Миљана 
!Бранжл,аЈв, Мохер Јозе Данил©, Мразовац Јанка 
)Бјр«шко, Мухвић Матине Владо, Начшновић Шана 
'Ратомир, Огњеновић Косте И з д а , Пнциров Пашко 
Јаков, Паулин Мотора Франад, Пенић Ивана Петар, 
Петровић Луке Милосав, Шулић П. Стојан, Пилиќ ор 
Ивана Алојз, Падаш Шпире Анте, Пораадвац Јосипа 
'Анте, Порта Ђуре МИЈО, Поранат Ивана Иван, Пра-
липе Петра ДамЈ.ан, Преда Славлса Боакидар, Пре-
пад Алојза АЛОЈЗ, Прленда Анте ВЈенчеслав, Путник 
Емила Јован, Радан Ивана Ђуро, Радић Јуре Албин, 
Радошевић Блаже Ваддо, Рафаиловић Вида Митар, 
Рајчевић Николе Јово, Рајић Раде Радо, Ранђело-
вић Милана Слободан. Ранић Мила Петар, Рашовић' 
(Ђорђа " Владимир, Ва уб ер Антона Станко, Равнић 
Иван(а Римано, Ребић Лове ВОЈИН, Рекић Саше Љу-
бомир, Ренцељ Логренца Станко, Рогић Јосипа Јо-
сип, Рогуљић Илије Јозо, Рожанц Франца Фр*анц, 
Сајлер Јосипа Јочип, Савић Јосифа Милосав, Сел-
мак Ј а ж а Вјекослав, Симеоновић Ђорђа Алексан-
дар, Симлеша Јакова Иш, Симоновић Ђорђа Јосип, 
Ситар Албина Иван, Скор« Анђела Марчело, Соко-
лић Богосава Славко, Соколовић Грује Душан, Сна-
шол Антона Иван, Ср е Ј ић Момчила Радован, Стан-
ковић Милана Миодраг, Стегшец Франца Славко, 
Стевановић Добривоја Александар, Стојковић Симе 
Цветко, Стојанац Константина Никола, Стр ниша 
Франца Станко, Свилар Тодора Ђоко, Сујевић Фра-
на Богдан, Свер^о Јосипа Ј?осип, Шандај Антона 
'Антон, Иклић Рудолфа Милован, Шешлија Обрена 
Милорад, Шкорић Николе Бошко, Шобар. Ивана 
Драго, Шдехар Јуре Јуро, Шпагар Метода Едуард, 
Шулешки Василија Петар, Тасић Витора Миливоје, 
Тершн Кварт Карло, Травник Ивана Иван, Трива-
новић Раде Перо, Тумпак Томе Ђуро, Турива Ђуре 
'Драган, Ветма Јове Лука, Вићентић Његована Дра-
гољуб, ВићентиЈ<еш'ћ Милана Живан, В ншк д ви ћ 
'Јурја Косто, Вљајић Светислава Ђорђе, Водопивеи 
Ивана Станко, Вранешевић Стевана Момир, Вукми-
|р.ица Јована Никола, Вуковајац Стојана Мићан, 
Захарија Мате Иван, Зивулсоић Богољуба Миодраг, 
Зрињски Мије Степан, Зу пан Блаже Мирко, З у б о -
вић Мате Јосип, Ждралић Лазара Данило, Желез-
ник Рудолфа Винко, Живковић Божидара Душан, 
•Живковић Ивана Лазар. Жудић Петра Јаков, Хаџи-
ахметовић Даута Исмет, Хаидер Паула Винко, Ми-
ливој Јосипа Рако, Млаадшић Јожета Јоже, ТиблиЈаш 
Матије Антон, Мишовић Милоша Првослав, Паулетић 
Ивана Карло, Б? то вец Ив? на Густим и Хегер Боже 
Винко. 

Бр. 591 
1 новембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА И РЕДА: 
борци: Чут&рх М. Борислав и Орашанин Ђ. 

Петар. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
борци: Банковић С. Првослав, Буловић П. Божо1, 

Бусија С. Марко, Јеличић Д. Иво, Кчшић О. Чедоѓ 
мир, Кернић Ј. Јоже, Крњић И. Јосип, Ковачевић М» 
Бранко, Лакота А, Алберт, Лончар П. Божо, Мариђ1 

М. Бранко, Маринковић С. Никола, Матошнн Ј. СтЈе-< 
пан. Митић А. Миодраг, Орешч-анин Т. Петар, Пеу--

Јрача М. Божо, Поле®ић М. Јосип, Рибар Р. Милан, 
Страхињић Р. Радомир, Смајић Ј. Мете, Ширц Л. 
Едуард, IIIпар С. Вјекослав, Танасковић Б. Ристо, 
Томић Ж. Слободан, Зидов К. Вид, Зубек Ј. Јосип и 
Живковић Анте. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
десетари: Мугоша Ј. Драгутин и Вуксановић С. 

Петар; 
борци: Анђелковић Т. Александар, Антић В. Мио-

драг, Бишевски И. Никола, Батић Б Станислав, Бајић 
Ј. Лудвик, Бошковић С. Милутин, Благојевић Д. 
Александар, Божић С. Драгољуб, Цветичанин М. 
Раде, Цветковић П Илија, Чолић К. Златомир, Дем-
иир П. Павле, Ђу јовић Р. Војислав, Ђекић Н. Стан-
ко, Ђоковић Б. Живадин, Еренђеловић Д. Љубомир, 
Ердељан Н Светомир, Филиповић В. Станоје, Иг на-
тови^ И. Миодраг, Илић С. Лз>бом«р, Иванашћ Ж. 
Војимир, Јосифивски К. Јосип, Језиковић В. Душан, 
Јешић Ж. Свекра , Јеличић Д Иво, Калебич М. Жар-
ко, Кунст И. Живомир, Кљајић Ж. Тодор, Лазаревић 
Б. Милисав, Милановић Ј Миодраг, Милисављевић 3. 
Иван, Милатић И Иван, Марјановић М. Никола, Ми-
љанић П. Митар, Марковић П. Душан, Матић А. Мио-
драг, Милетић М. Милић, Наумовски Б. Бранко, Ни-
колић С. Милутин, Омер спахић С. Фадил, Ометлић 
М. Хашим, Петковић К. Милорад, Поповски Д. Љу-
бомир, Пантелић С. Никола, Ристић Р. Добривоје, 
Риха А. Вјекослав, Ро гочевић М. Петар, Станишић В. 
Душан, Стрсухар С. Павле, СмолеЈ Л. Ловро, Содни-
кар С. Никола, Славец Ф. Марјан, Страјан Љ. Стојан, 
Странић М. Роман, Стјепанчић П. Петар, Сребровски 
Л. Живко, Страхинић Р. Радомир, Штајер А. Франц, 
Шулек Б, Бранко, Томшић Ф. Франк, Томановић С 
Милован, Тановић Р. Иван, Вагић М Душан, Влаи-
сављевић Г. Михајло, Вукелић И, Милан, Вујновић 
М Душан, Вуњгк Т, Милан, .Зечевић К. Богдан и 
Живковић Т. Сретен. 

Бр. 587 
30 октобра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративна Народне Републике 
Југосл авије 

на предлог Врховног команданта оружаних снага 
ФНРЈ, а до основу члана 2 Закона о орденима и 
медали ма Федеративне Народне Републике Југо-
с л в и ј е 

р е ш и о ј е 

да ч>е за показану храброст, осведочени рад на 
остварењу братства & јединства међу нашим наро-
дима и стечене заслуге за народ у току нар о дно-
ослободалачке борбе одликују: 

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративна Народне 
Републике Југослава^ 

на основу члана 2 Закона о орденима ет меда:-
љама, а на предлог Врхове от команданта оружаних 
снага ФНРЈ 

р е ш и « ј е 
да се за шжазану храброст, умешност У комада 

давању, осведочени рг.д ш оста врењу братства н 
ј е д ш с ш а међу нашим »гародише и стечене заслуге! 
за народ у тешу народеоосл^бодалачке борбе одли-* 
ЛУЈУ 
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ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА П РЕДА: 
ст от пук ов ник К^ц-ма« Николе Јован; 
мајор Мрган Нађе Омер; 
капетан«?: Мајић Ђуре Мирко, Сворцан Грујице 

Данило и Вујошевић Николе Милош; 
поручници: Цигановић 'Јована Никола и Кежић 

'Јоже Стјепан; 
потпоручник Богић Илије Дако. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНОВ ЗВЕЗДЕ Ш РЕДА: 
маЈор Јока Миливоја Игњатије; 
поручник Витомир Миливоја Чедомир. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
потпоручник Лалић Милутина Миле; 
заставници: Головић Ђуре Бранко, Миленић Ђор-

ђа Драго и Вукајловић Тихомира Радрслав. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
војни чиновник Т:мић Стјепана Јулијана. 

Бр, 607 
14 новембра 1947 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

482. Указ о ратификацији Светске поштанске 
конвенције, закључене и потписане у -Па-
ризу 5 јула 1947 године са Закључним 
протоколом, Споразумом између Уједи-
њених нација и Светског поштанског са-
веза, Правилником за њено извршење, 
Одредбама о преносу писмоноше поште 
ваздушним путем и закључним -протоко- „ 
лом тих одредаба, као и аранжмана: о 
писмима и кутијама са означеном вред-
ношћу, о поштанским пакетима, о откуп-
ним пошиљкама, о поштанским упутни-
цама, о поштанским вирманима, о поштан-
ским налозима и о претплатама на новине 
и часописе, заједно са правилницима за 
извршење тих аранжмана, њиховим до-
дацима и закључним протоколима 

483. 

484. 

485. 

487. 

488. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД П1 РЕДА: 1 489. 
маЈОр Михић Спасоја Момчило; 
поручници: Пецикоза Стеве Видоје и Васић Жи-

ве Ђуро; 
потпоручници: Динуловић Љубомира Сретен, Ла- ^ 

ли'ћ Милутина Мило, Милорадовић Милутина Живан*, 
Плештина Ивана Миливоје, Секуловић Ђурђа Момир 
и Турк Карла Силио: * 

заставници: Батричевић Благоја Милан, Трнић' 
Јакова Велимир, Јаковљевић Љубомира Велимир, 
^ордановски Ђорђа Илија, Крстић Рада Сретен, Ми-
тић Сретена Коста Одоровић Павла Петар, Петко-
вић Петра Никол?. Сарајлић Мује Салих и Вујовић' 
Ристе Јагош, 

Стран« 
Наредба о допуни Наредбе бр. II о др-
жавним — везаним ценама пољопривред-
них производа — 881 
Решење о ' додељивању средстава Цен-
тралном одбиру Јединсгвених синдиката 
Југославије за изградњу радничких ста-
нова у 1948 години 882 
Правилник за извршење Закона о војним 
дисциплински^ судовима — 
Правилник о распореду послова на про-
изводњи опеке, црепа и керамике у групе 883 
Правилник о измени Правилника о бе-
сплатном лечењу носилаца „Карађорђеве 
звезде са мачевима" — 
Правилник о изменама прописа о алми-
нистративним казнама у правилницима 
Министра финансија донесеним пре сту-
пања на снагу Основног закона о прекр-
ше јима — 885 
Упутство о начину преноса благајничког 
извршења буџета месних народних одбо-
ра на Народну банку ФНРЈ односно на 
комуналне банке и начину пословања са 
буџетском (рачуском) књижицом 885 
Упутство о измени тач. 6 Упутства за 
извршење обавезе привредних предузећа 
да отворе рачуне код јаено-правних нов-
чаних завода од И августа 1945 године 888 

882 

884 

881 

491. Наредба о изменама прописа о админи-
стративним казнама у наредбама Мини-
стра финансија донесеним пре ступања 
на снагу Основног закона о прекршајима 888 

492. Наредби о уштедама при грађевинским 
радовима — — — 889 

493. Наредба о одређивању почетка обавезног 
откупа белих житарица — 889 

494. Решење о изменама прописа о админи-
стративним казнама у Решењу о ревизији 
дозвола за рад приватних кредитних 
установа од 20 новембра 1945 године 

| и Решењу о исплати аконтација по потра-
' 1 живањима из основа доспелих предрат-

них осигурања живота од 8 јануара 1946 
године 889 

495. Решење о привременим техничким про-
писима за оптерећење зграда г 889 

496. Решење о допуни Решења о маржама 
откупа пољопривредних производа који 
се купују од произвођача по одређеним 
државним (везаним) ценама 890 

497. Решење о одобрењу марже предузећу 
„Југо фолклор" 890 

498. Решење е одређивању ном-енклатуре 
отпадака који ће се предавати индустри-
ским предузећима општедржавног значаја 
односно који ће се прикупљати и распо-
дељивати на основу годишњег плана — 890 

Исправка Основне уредбе о одвајању тех-
ничких факултета из састава универзи-
тета и о њиховом претварању у техничке 
високе школе 891 

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

еног штампарско^ предузећа. Београд 


