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336. 
На основу чл. 103 Закона о .проналасцима' и тех-

ничким усавршен и ш , на предлог Претседник С ^ 
везете планске комисије, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

О НАКНАДАМА, НАГРАДАМА И ПОВЛАСТИЦАМА 
ПРОНАЛАЗАЧА, НОВАТОРА И 

РАЦИОНАЛИЗАТОРА 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Прогоалавану., н-оватору и рационализаггору припа-

д а ј накнаде и повластице на основу издатог им 
праналлаичког -азедочанства, новаторске дипломе од-
носно рафсоналиЈзаторског уверења!, када је прона-
лазак односно техничко уса вршење примљено на 
иско рањавање , 

Ако је проналазак, техничко унапређење односно 
рационализаторски предлог примљен на покориш Пе-
вање пре издатог проналазач-иог оведочанства, нова-
торске дипломе односно рационалдааторског увере-
ња, аутори има-ју право на накнаду од дана искори-
ш ћ а в а а. 

Накнада провалааачу — власнику патента одно-
сно његовом наследнику одређује се по прописима 
т е уредбе само у случајевима наведеним у чл. 23 и 

Закона о проналасцима и техничким усавр-ше)-
њима. У овим случајевима наведена! лица имају иста 
права као и проналазач који је стекао пршалаза-чко 
сведонанспво, уколико прописи ов-е уредбе друкчије 
не одређују. 

Члан 2 
У погледу накнаде, колективни пронаџллзак и за-

водски проналазак сматра-ју се као индигаидуални 
проналазак. 

Накнада за колективну проналазак иапл-аЉуЈе се 
коауторима према њиховом споразуму. У случалу, 
сп(ора одлучује надлежни суд Коаутори задају право 
на повластице, као да је сваки од њих индив-шуаџгни 
проналазач. 

Чл ан 3 
Административно-анеративни руководилац преду-

зећа и установе, руководилац организационе једи-
нице односно виши орган задружне и друге дру-
штвене привредне организације одређује исплату: 
канонада у виду премије за заводски проналазак 
само еарадницима у стварању проналаска трема сте-
пену њиховог учешћа у проналаску. 

Члан 4 
Ако је основни проналазак примљен на искорак-

шћавање тек у вези са допунским пронал а-с мом, нак-
нада се одређује као. за један проналазак. Изненада 
се дели између аутора основно-г и допунског прона-
ласка према њиховом споразуму; уколико споразума 
нема, накнаду ће поделити срган који ју је и одре-
дио, а' у зависности од значаја допунског према 
основном проналаску. 

Аутор основног проналаска, као и аутор допун-
ског проналаска имају пр-во на повластице. 

Члан 5 
Ако је покорише звање проналаска одложено док 

се не постигне техничку ниво који је постављен у 
важећем комплек-сном привредном плену, провала-
зачу, коме је издато проналазачко сведочанстви) пре 
почетка искоришћавањг његовог проналаска!, примам 
да, по правилу, награда. 

У ов-ом случају, нарочито -ако је аутор пронала-
ска радио по налогу државних органа-, награда се 
може из ј едначен са накнадом у смислу чл. 28 оге-е 
уредбе. 

Награда која се одређује по прописима свог 
члана ургчувдавд се у накнаду. 

Члан 6 
Ауторима проналаска и техничког усавршену 

као и другим лицима (тач. д) и ђ) овог члана) могу 
се додељивати и награде. 

Награде се мо-гу додељивати нарочито: 
а) када Је проналазак односно техничко уозврч 

шење од нарочитог значаја за народну привреду; 
б) мада се: остварује у привредној гра-ни кој,а 

има приоритет у текућем плану или је од значаја 
за народну одбрану; 

е-) у случајевима наведеним у тач. а, б и в чл. 29 
ове уредбе; 

г) ауторима ситних рационализаторских п-редлог 
га који својим предлозима утичу на повећања рад-
них норми, допр-иносе штедњи материјала, сировина/ 
и енергије, смањују односно л и к в и д и р а ј растур 
(шк-арт) и отпатке, уклањају хаварије и застој у по-
гону, повећавају хаг иј ене ко-тех ничк у заштиту рада 
и томе слично; 

д) радни-цима, службеницима и намештеницима 
који на својим радним местима!, пронодасДОма и тех-
ничким усавршењима доприносе усавршену произ-
водње, а да нису затражили заштиту својих .права 
која проистичу из Закона- о проналасц-и-ма н технич-
ким усавршењима; 

ђ) радницима, службеницима и намештеницима 
који преносе искуства рада из других привредних 
грана са напр еди шјоод техником и организацијом ран 
да, односно из таквих предузећа; из стручне лиге-
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ратуре, штампе и томе слично, у пре,дузеће у мојем 
раде, односно на своје радно место, и тиме унапре-
ђују производњу. 

Члан 7 
Радницима, службени цима и намештеницима! кос1и 

су својим радо.м указивали непосредну помоћ у 
остваривању замисли; аутора проналаска или технич-
ког усавршена може административно-оперативни 
румено дил аш предузећа (установе), на предлог пре-
дузећа (установе), признати траво на ,повластице које 
препадају аутору проналаска односн,о техничко^ уса-
вршена и то према степену њиховог учешћа у уман 
зивању пом':'ћи. 

У случа,јеви,ма из 'Претходног става!, радницима, 
службеници ма и намештеницима могу се додељивати 
к награде. 

Члан 8 
Наследнику проналазача односн,о аутора технич-

ког усавршена, бригада иста накнада као и самом 
-аутору продала ска односно техничког усавршена. 

Изграде у новцу исплаћују се наследницима про-
налазач^ новатора однос,но р ационализ агора само 
'а,ко је ,награда! већ одређена. 

Награде додељене на основу ст. 1 и 2 чл. 5 ове 
уредбе изједаачују се, у погледу наслеђивања, са 
накнадама 

Повластице се не могу наследити. 

П. — ПОСТУПАК ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ 

I. — Основа за израчунавање висине накнаде — 
предрачун друштвеног рентабилитета 

Члан 9 
У циљу правилног одређивање висине накнаде за 

проналаске и техничка усавршена утврђује се основа 
за ,израчунзвање висине накнаде ( основа накнаде). 

Основа н е н а д а утврђује се путем предрачуна 
друштвеног рентабилитета (предрачун рентабилнтета) 
трон аласка односно техничког усавршена 

Члан 10 
Предрачунсм рентабилитета израчунава се укуп-

на! уштеда, која се постиже применом -проналаска у 
осим гранама народне привреде, а за) техничко усавр-
шење — у оној прани привреде односно предузећу 
у којој је пријављено л примљено. 

Код ,проналз ек? односно технич,ког усавршена, 
чији се значај не састоји претежно из уштеде, или 
се њиховом (применом тае гоостазава уштеда уопште, 
п р е д р а ч у н а ремтабилитета процењује се, уместо 
уштеде, ств-арна корисност проналаска! односно тех-
ничког усавршена (тач. (а, г, д чл. 40 Заносна о про-
наласцима и техничким усавршеном2). 

У слу чајевима т претходног става., (Предрачун 
рентабилитета одобрава за проналаске Савез-на упра-
ва за прошлазаштво', а за техничка усавршена Са-
везна односно републичка управа за проншазаштво. 

Члан 11 

Трошкови КОЈИ настају у вези са разрадом про-
наласка односно техничког усавршена (изра,да цр-
тежа, модела, образаца за експерименте и томе слич-
но) не узимају се у обзир приликом израчунам ања 
предрачуна реша/билитета 

Уколико би се применом проналаска односно тех-
икчксг усавршена постигла уштеда), али уједно и 
повећали трошкови производња предмета проналаска 
(Одн с, сно техничког усавршена у односу на раније 

трошморе производње тог предмета, повећање тро-
шкова) производње се мора1 узети у обзир приликом 
и з р а ч у н а в а ^ предрачуна рантабмлитета. 

Члан 12 
Уштеда и стварна корисност (у смислу ст. 1 и 2 

чл. 10 ове уредбе), која се постиже применом про^-
налаСка. односно техничког усавршена, рачунаће се 
за једну годину искоришћавања, и то према те.кућем 
плану, или уколико је теи немогуће за целу годину, 
према перопективстом плану. 

У првој години искоришћавања проналаска одно-
с,но техничког усавршена, предрачуном рентабили-
тета израчун,ава ју се уштеде као и стварна! корисност 
проналаска само у привредној грани којом руководи 
орган надлежан за! утврђивање основе накнаде за 
проналаске, а за техничка усавршена само у при-
вредно,м предузећу односно предузећима под руко-
водством дирекција или министарстава (комитета) кг 
народног дебра, према! томе коме де техничко уса-
вршена е пријављено (чл. 78 Закона о проналасцима 
и техничким усавршењима). 

Члан 13 
Предрачун рентабилитета за проналаске и тех-

ничка' усавршена ко ја се искоришћава^ мање од 
једне године, израчуиаће се према стварном тра,јању, 
а у сезонским гранама привреде за период трајања 
сезоне. 

За проналаске и те,хничка усавршена која! се од-
носе на производњу која се не понавља, предрачуну 
рентабилитета израчунате се према програму про-
изводње. 

Члан 14 
Уколико проналазак у једном делу техничког 

процеса претставка истовремено и техничко^ уна1шре-
ђење, предрачун ренпгабилитета израчунате се нссеб-
но и за техничко унапређење. 

Члан 15 
П,редрачун рентабилитета израчунат по одред-

бама ове уредбе је основа! накнаде за с,ваку годину 
исксришћавања проналаска односно техничког уса-
вршења (чл. 12 ст. 2 ове уредбе:). 

Поновни предрачун рентабилитета израчунате се 
само у оним случајевима! када! се обим искоришћ^ 
вања битно! мења. 

Под битном променом у покор иш,ћае ању прона-
ла,ска односно техни,чког усавршена подразумева се 
она пром-ена кока би повлачила за1 собом повећање 
или смањење основе накнаде најмање за 30%. 

Члан 16 
Предрачун рентаб идите та мора се израчунати 

најкасније 15 дана од дана пријема проналаска од-
носно техничког усавршена на 1Л'скоришћа^ање. 

У истом року достављају се ,и аутору проналаска 
односно техничког усавршена преписи предрачуна 
рентабилитета!. 

Члан 17 
Ближе прописе о елементима мода ће се узети у 

обзир приликом и з р а ч у н а ања ,предрачуна! рентаби-
л1И)тета, као и начин њего,вог састављања доноси 
Претседник Савезне планске комисије. 



Среда, 11 мај 1949 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 40 — (Јерана 563 

2. — Органи и поступак за утврђивање основе 
накнаде 

Члан 18 
Основу накнаде путем предрачуна рентабилитета 

утврђују: 
а) за проналазак — министарство или комитет 

Владе ФНРЈ, министарство комуналних послова народ-
не републике (матични ресори), односно главни задру-
жни савез у чију надлежност према својој приреди 
и намени долази одређени проналазак. 

б) за техничко усавршена — државно привредно 
предузеће, установа односно надлештво (министарство, 
дирекција, народни одбор) или орган кога одреди 
главни задружни савез народне републике, или ру-
ководећи орган надлежан за предузећа и установе 
друштвених организација, према томе где је техничко 
усавршење примљено и примењено. 

Министар односно претседник комитета може овла-
стити руководиоце дирекција да утврђују основу нак-
наде за проналазак уколико су предузећа којима они 
руководе добила право на искоришћавање проналаска 
(ст. 2 чл. 42 Закона о проналасцима и техничким уса-
вршењима). 

Члан 19 
Министар народне одбране и Министар железница 

прописаће који су органи надлежни за утврђивање ос-
нове накнаде за техничко усавршена предложено 
и усвојено у надлештвима, установама, предузећима и 
другим јединицама у надлежности Министарства на-
родне одбране односно Министарства железница. У 
ситом циљу министар комуналних послова народне ре-
публике прописаће који су органи надлежни у овом 
погледу за надлештва, установе и предузећа у над-
лежности народних одбора. 

Члан 20 
Организационе јединице, сем оних под руковод-

ством или у саставу матичног ресора (тач. а) чл. 18), 
које желе да примене одређени проналазак, дужне су, 
преко свог министар-ства- (комитета) односно народ, 
ног одбора да затраже техничку документацију про-
наласка са предрачуном рентабилитета од органа над-
лежног за утврђивање основе накнаде проналаска. 

На основу техничке документације и предрачуна 
рентабилитета министарство (комитет) односно народ-
ни одбо^р из претходног става, дужни су да изведу 
предрачун рентабилитета за примену проналаска у ор-
ганизационим јединицама у његовој надлежности. Та-
кав, предрачун рентабилитета достављају органу на-
длежном за- утврђивање основе накнаде. 

Члан 21 
На основу свих достављених предрачуна рентаби-

литета у смислу претходног члана, орган надлежан за 
утврђивање основе накнаде, израчунаће поновни пред-
рачун рентабилитета проналаска, уколико има томе 
места по одредбама ст. 2 и 3 чл. 15 ове уредбе и пре-
ма овако израчунатом предрачуну рентабилитета утвр-
диће нову основу накнаде. 

Поновно израчунав-аље на основу свих приспелих 
предрачуна рентабилитета, односно утврђивање нове 
основе накнаде врши орган за утврђивање основе нак-
наде на крају планске године, а најкасније два месе-
ца по њеном истеку. 

Члан 22 
Организационе јединице сем оних под руковод-

ством или у саставу министарства (тач. б) чл. 18), 
које желе да примене одређено техничко усавршен,е, 

дужне су да затраже предрачун рентабилитета од ор-
гана надлежног за утврђивање основе накнаде технич-
ког усавршења. 

У свему осталом одредбе поступка о израчунава^ 
предрачуна рентабилитета и утврђивању основе нак-
наде за проналазак односе се и на техничка усаврч 
шења. 

III. — ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 
НАКНАДЕ И ИСПЛАТА НАКНАДЕ 

Члан 23 

Органи надлежни за утврђивање основе накнаде 
(чл. 18) одређују и висину и начин исплате накнаде 
аз! проналаске односно техничка усевршења, без об-
зира где се проналазак односно техничко усавршен,е 
искоришћава и то како за прву годину тако и за сваку 
наредну годину. 

За прву годину искоришћавања проналаска одно-
сно техничког усавршена, органи из претходног става 
одређују одговарајућу накнаду према основи накнаде 
која је утврђена према ст. 2 чл. 12 ове уредбе, а за 
сваку наредну годину према повећаној или смањеној 
основи накнаде (чл. 20). 
, Орган надлежан за одређивање накнаде установ-
љава сваке наредне године постотак накнаде који ће 
се примењивати на онај део основе накнаде који отпа-
да на министарство (комитет), односно народни од-
бор према провереном предрачуну рентабилитета до-
стављеном органу за утврђивање основе накнаде у 
смислу ст. 2 чл. 20 ове уредбе. 

Члан 24 
Свако министарство (комитет) односно народни 

одбор исплаћује накнаду за проналазак односно тех-
ничко усавршење које се примењује у организационим 
јединицама у његовој надлежности, примењујући на 
утврђену основу постотак установљен у смислу чл. 23 
ове уредбе. 

Члан 25 
Право на накнаду за проналазак односно за тех-

ничко усавршене пр ита да 'аутору док се проналаг 
зак односно техничко усавршење искоришћава, и то за 
проналазак до 15 односно за заводски проналазак до 
3 године искоришћагаања, а за техничко усавршена 
3 године. 

Претседник Савезне планске комисије може про-
дужити рокове из претходног става уколико се прона-
лазак односно техничко усавршена дуже искориш-
ћава. 

Савезна односно републичка управа за пронала-
заштво може објавити да је проналазак односно тех-
ничко усавршена збег општег напретк-а технике пре-
вазиђен и пре истека рока из првог става овог члана. 

Члан 26 
Проналазач, новатор као и рационализатор може 

тражити од органа надлежног за утврђивање основе 
накнаде да му се накнада исплати у једнократном из-
носу или у годишњим износима. 

Он може тражити да му се накнада у годишњим 
износима исплаћује у месечним оброцима. 

Накнада за проналазак у једнократном износу ра-
чуна се тако да се петогодишња накнада смањи до 
40%,, а за техничко усавршена од двогодишњег из-
носа смањи до 15%. 

Накнада у једнократном износу може се испла-
тити највише до из-но-са од 200.000.— ди-нара, а о с т а к у 
се уплаћује у Народну банку на имс аутора про.на-
ласка односно техничког усавршења, с тим да он сва-
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ке године може подићи по 200 динара док не 
исцрпи потпун износ накнаде. 

Министар финансија ФНРЈ мс/.;е дозволити да се 
аутору проналаска односно техничког усавршена ис-
плати и већи износ. 

Уколико аутор проналаска ила техничког усавр-
шена има право на годишњу накнаду већу од 200.000.— 
ди,нара, исплатиће му се наведени износ, а с^ сетао-
цима пк:ступиће се на начин нон еден у ст. 3 свог 
члана. 

Начин исплате по претходним ставовима овог чла-
на одређује орган који одређује и висину накнаде. 

Савезна управа за проналазаштво може одредити 
да се и за значајна техничка унапређења плаћа пето-
годишњи износ смањен до 40%, када се њена исплата 
тражи у једнократном износу. 

Члан 27 
Накнаде утврђене за проналазак пријављују се 

ради евиденције Савезној управи за проналазаштво. 
Накнаде утврђене за техничко усавршење пријав-

љују се Савезној односно републичкој управи за про-
налазаштво. 

Савезна односно републичка управа за пронала-
заштво може забранити исплату накнаде уколико нак-
нада за проналазак односно техничко усаврџ1ење пре-
лази одговарајућу основу, односно да захтева смање-
ње накнаде до одговарајућег износа. 

Члан 28 
Висина накнаде одређује се према следећој та-

бели: 

Основа за изражавање ви-
сине накнаде 

Висина накнаде (у % од основе) 

проналазак техничко 
усавршена 

Рационаллзатор-
ски предлог ' 

1. до 5.000 30% од осно-
ве али не ма-
ње од 1.000.— 

25% од осно-
ве али не ма-
ње од 750. — 

12,5% од висине 
га накнаду, али 
не мање од 500.— 

2. од 5.001 до 26.000 16% + 750 12% 4- 650 6% 
3. од 25.001 до 50.000 12% 4- 1500 8% 4- 1650 4% 
4. од 50.001 до 250.000 10% + 2500 5% 4- 3250 2,5% 
5. од 250.001 до 500.000 6% 4- 12500 3% + 81260 1,5% 
6. од 500.001 др 1,250.000 5% 4- 17500 2,5% 4- 11000 1,25% 
7. од 1,250.001 д ) 2,500.000 4% 4- 30000 2 % 4- 17000 1% 
8. од 2,500.001 до 5,000.000 3 % 4- 55000 1,5% 4- 30000 ' 0,75% 
9. преко 5,000.000 итд. 2% 4- 105000 1% 4" 55000 0,5% 

итд. итд, 

4- 325 
4- 850 
4- 1750 
4- 4250 
4- 5600 
4- 8500 
4- 15000 
4- 27500 

итд 1 

Члан 29 
Орган надлежан за одређивање накнаде може по-

већати висину накнаде: 
а) до 100%, ако се применом проналаска смањи 

увоз или повећа извоз, ако се открију нове гране про-
изводње, нове врсте материјала, замене драгоцених 
метала, замене дефицитног материјала без погоршања 
квалитета производа; 

б) до 200%, ако је проналазак од значаја по на-
р-е диу привреду, али не може масовно да се искори-
шћује, него само у појединачној производњи (овамо 
спадају они проналасци, за које не постоје матери-
јалне или друге могућности за планску масовну про-
изводњу); 

в) до 300%, ако се применом проналаска односно 
техничких усавршења постиже знатно убрзање оства-
рења привредног плана. 

Члан 30 
У зависности од степена довршености (израде) 

проналаска односно техничког усавршен,а висина нак-
наде по члану 28 ове уредбе повећава се аутору про-
наласка односно техничког усавршења: 

а) за 10% ако се уз предлог поднесе и технички 
пројект; 

б) за 20% ако с-е уз предлог поднесу и расистички 
цртежи; 

в) за 30% ако се уз предлог поднесу и модели. 
Ово повећање накнаде не припада аутору прона-

ласка односно техничког усавршења, ако је довршење 
(израду) проналаска односно техничког усавршења из-
вршио на основу налога или претходног споразума са 
одређеном организационом јединицом. Ово повећање 
не припада ни ауторима заводског проналаска. 

IV. — ПОВЛАСТИЦЕ 

Члан 31 
Повластице, на које имају права проналазачи, но-

ватора рационализатори, састоје се у праву на допун-
ско снабдевање у одређеном трајању, праву на пла-
ћени годишњи одмор, дужи од редовног н друге по-
властице које пропише Претседник Савезне планске 
комисије у сагласности са надлежним министрима 
(претседницима комитета) Владе ФНРЈ. 

Члан 32 
Пром алава чи, новга/гори и рационализатори имају 

право на допунско снабдевање по прописима који ва-
же за ударнике, и то: 

1) којима је одређена новчана накнада до 10.000.— 
динара — за време од три месеца; 

2) којима јс одређена новчана накнада од 10.000.— 
до 20.000.— динара — за време од шест месеци; 

3) којима је одређена накнада од 20.000.— до 
50.000.— динара — за време од девет месеци; 

4) којима је одређена новчана накнада преко 
50.000.— динара — док им се исплаћује накнада. 

Под накнадом у смислу овог члана подразумева се 
годишња накнада. Накнада у једнократном износу 
сматраће се, у смислу овог чл^на, као накн,ада из 
тач. 1 претходног спава. 

Претседник Савезне планске комисије у сагласно-
сти са Министром трговине и снабдевања ФНРЈ може 
прописати повећање повластица из овог члана за про-
наласке и техничка унапређења, као н повећати по-
властице појединим проналазачима и ауторима технич-
ких усавршења важних за народну привреду. 
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Члан 33 
Проналазачу припада право на плаћени годишњи 

одмор преко редовног, у трајању од десет до триде-
сет дана у свакој оној календарској години у којој 
им,а, право на накнаду. 

Проналазач коме је исплаћена једнократна накнада 
има право на плаћени годишњи одмор у смислу ове 
уредбе само у оној години кад је стекао право на 
исплату накнаде. 

Новатору припада право на плаћени годишњи од-
мор преко редовног у трајању од осам до двадесет 
дана у календарској години у којој је добио то звање. 

Рационализатору припада право на плаћени го-
дишњи одмор преко редовног у трајању од: 

1) 5 дана у оној календарској години када је до-
био то звање ако му је одређена накнада до 10.000.— 
динара; 

2) 10 дана у истој календарској години ако му је 
одређена накнада од 10000 до 50.000.— динара; 

3) 15 дама! у светој кален,дар ској години -ако му је 
одређена накнада преко 50.000.— динара. 

Проналазач^ новатори и рационализатори упући-
ваће се на годишњи одмор првенствено на рачун пре-
дузећа, или по решењу надлежних синдикалних орга-
низација (форума). 

Годишњи одмор по овом члану не урачунава се у 
годишњи одмор дат на основу Уредбе о плаћеном го-
дишњем одмору радника, службеника и намештеника. 

Претседник Савезне планске комисије може пове-
ћати годишњи одмор у смислу последњег става чл. 
32 ове уредбе. 

Члан 34 
Сопственик патента нема права на повластице. 

V. — ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 
НАГРАДЕ И ИСПЛАТА НАГРАДЕ 

Члан 35 
Награде се дају у новцу и у виду поклона од ве-

ће или мање вредности. 

Члан 36 
Предузеће, установа и надлештво може доделити 

проналазачу, новатору односно рационализатору, чији 
проналазак односно техничко усавршење искоришћава, 
новчану награду, као и награду у виду поклона од 
ЛЈање вредности у случајевима наведеним у чл. 6 ове 
уредбе. 

Министарство (комитет) у чијој су надлежности 
предузећа и установе, као и њихов административно-
оперативни руководилац односно виши орган задруж-
не и друге друштвене организације може ограничити 
право давања награде органима из претходног става. 

Награде у новцу веће од 10.000.— динара могу се 
дати за проналаске само у споразуму са Савезном 
управом за проналазаштво, а за техничка усавршена — 
само у споразуму са Савезном односно републичком 
управом за проналазаштво, према томе да ли је орган 
који даје награду савезног односно републичког или 
локалног значаја. 

У случајевима из чл. 5 ове уредбе награде доде-
љују само органи надлежни за одређивање накнаде. 

Члан 37 
Савезна односно републичка управа за пронала-

заштво може дати новчане награде и поклоне од 
мање вредности ауторима за проналаске односно тех-
ничка унапређења од нарочитог значаја, као и оста-
лим лицима из чл. 5 и 6 ове уредбе, 

Члан 38 
Награде у виду поклона од веће вредности (згра-

де за становање, за летовање, вила, аутомобил и томе 
слично) могу дати проналазачу и новатору Влада 
ФНРЈ и влада народне републике. 

Члан 39 
Не може добити никакву награду сопственик па-

тента коме је одузет патент због неискоршћавања про-
наласка у довољној мери односно моме је одређено 
потпуно или делимично искоришћавање патента у 
смислу чл. 23 Закона о проналасцима и техничким уса-
вршењима. 

Члан 40 
Награде се исплаћуј,у из предрачуна прихода и 

расхода надлештава и установа ет то из средстава" 
намењених за награ Ни,ва ње, односно из фонда руко-
водства предузећа или привредне јединице. 

У случајевима наведеним у чл. 6 ове уредбе, као 
и када? орган надлежан за одређивање накнаде у са-
гласности са надлежним министром финансија од-
реди, на прале се исплаћују из истих средстава као 
ег накнаде. 

Ближе прописе за исплату награда прописује М и - ' 
мистер финансија ФНРЈ у сагласности са Претседнго-
ком Савезне пл,анске комисије!. 

Члан 41 
Радницима, службеницима и намештен ицн му који 

уведу односно примене у сво,м надлештву, установи, 
предузећу или јединици проналазак или техничко 
усаврше ње и тиме омогуће брзо, успешно и потпуни) 
увођење у живот проналаска односно техничког уса-
вршења могу се дати награде у аиду премије. Ове' 
премије не могу бити веће од четворомесечне плате 
ших лица. 

Овакве премије одређују органи надлежни по 
чл. 32 ове уредбе и по поступку о давању награда. 

Претседн,ик Савезне планске комисије прописаће 
ближе услове за давање ових награда, евентуалну 
могућност њиховог давања у разним погонима! истог 
предузећа, у предузећима под истим и разним адми-
нистративно - оперативним руконодствима и томе 
слично. 

VI. — ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 42 
Претседник Савезне планска комисије прописане 

који; се савезни орп;н, у смислу чл. 18 тач. а) све 
уредбе, сматра надлежним за пронал,аске у оним гра-
нама! привреде!, у косима нема одговарајућег савез-
ног органа. 

Члан 43 
Проналасцима и ноааторима чији су проналасци 

односно техничка усавршен,а узета на ис коришћен а-
ње пре ступања на снагу ове уредбе, а искоришћа-
вају се и по њеном ступању на снагу, може оа при-
знати праши, на накнаду по прописима ове уредбе, 
ако у року од шест месеци, по ступању на снагу ове 
уредбе, то затраже. 

У накнаду која им се буде признала урачунаће 
се награда коју су примили за своје проналаске или 
техничка' унапређења. 

Наследници лица из првог става немају права на 
накнаду. 

Проналазач и,ма и новаторима ће се сматрати само 
аутори проналаска односно техничког унапређења у 
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смислу Закона о проналасцима и техничким усавр-
ше њима. 

Члан 44 
Поступ.ак зз одређивање накнаде у смислу прет-

ходног члана обавиће се према прописима) које ће 
донети Претседник Савезне планске комисије у са-
гласности са Министром финансија ФНРЈ у духу 
прописа! ове уредбе а обавиће се у року од 2 по-
дине шо њеном ступању на, снагу. 

Органи етз претходног става могу одредити и 
други начин исплате ол оног предвиђеног овом 
уредбом. 

Члсн 45 
Ближе (прописе за спровођење све уред-бе доносе 

сагласио. Претседник Савезне планске ко-мисије и 
Министар финансија ФНРЈ. 

Члан 2 
Овај правилник ступа н,а снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 9131 
6 маја 1949 године 

Београд 
Министар трговине и сна-бдевању 

Осман Карабеговић, с. р,. 

338. 
На основу чл. 3 Уредбе о израчунавању пуне 

цене коштања, о одређивању и расподели добити, 
амортнзационом фонду, фонду руководства и централ-
ном фонду пољопривредно-машинскпх станица, а на 
предлог Министра пољопривреде ФНРЈ, преписујем 

Члан 46 
Ова ур-едба ступа на снагу 30 дана по објављи-

вању у „Службеном л,исту Федеративне Народне 
- Републике Јутосл-авиЈе". 

6 маја 1949 годи-не 
Београд 

Претседник Владе ФН,РЈ 
и Министар народне одбране, 

Марш-ал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с, р. 

Претседник 
Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

337. 
На основу члана 5 Уредбе о снабдевању станов-

ништва преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ПОТРОШАЧКИМ КАРТАМА 

Члан 1 
У Правилнику о потрошачки м картама бр. 5895 

од 19 м-арта" 1949 године („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 26/49) после члана 20 додаје се нов члан 20а. који 
гласи: 

„Радни,к, службеник и намештеник, који из нео-
правданих разлога изостане са' посла, губи за, време 
неоправдано^ изостан-ка са ноела пр,ав,о на пријем 
(појединих врста! и комична артикала савезног обе-
з-беђеног снабдевања (пр-ед-мета исхране, текстила и 
(Обуће), иго и прадо на исхрану у ра,дничко-слу жбе-
пичкс-м ресторан-у односно мензи. Право на приј-ем 
истицала сасезн-ог обеобеђено-г снабдевања, ка-о и 
пр-аво ва исхрану у радник,ко-службеничком ресто-
рану односио мензи, губе за и-сто време и чланови 
н-еродиц-е радника, службеника и н^мештеника који 
је не-оправд-ано кат стао са' посла 

Врсте и количине артикала на које радник, слу-
жбеник и намештеник и чланови његове породице 
немају право у случају неоправданог изостанка рад-
ника, службеника и на.мештеника са посла, као и 
начин исецања- купона и куповних тачкиц,а из потро-
шачких карата прописаће се посебним упутством. 

У П У Т С Т В О 

о ЕЛЕМЕНТИМА ИЗ КОЈИХ СЕ САСТОЈИ СТРУК-
ТУРА ПУНЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-

МАШИНСКИХ РАДОВА 

I. — Према чл. 2 Уредбе о израчунавању пуне 
цене коштања, о одређивању и расподели добити, 
амортизацис^ном фонду, фонду руководства и централ-
ном фонду пољопривредно-машинских станица („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 96/48), пуну цену коштања по-
љопривредно-машинских радова чине: 

1. Материјал за рад 
2. Плата за рад са1 додацима 
I. Трошкови пољопривредно-машинског рада 
3. Амортизација 

ј II. Цена коштања 
4. Погонска режија 
5. Упр-авно продајна режија пољопривредео-т-

отиске станице 
6. Допринос административно-оперативним руко-

водству 
7. Допринос за кадрове 
III. Пуна цена коштања 
Н, — у елемент „Материјал за рад" улазе: 
а) погонско гориво утрошено за погон трактора, 

комбајна, локомобила, стабилних мотора и осталих 
пољопривредних машина; 

б) погонско мазиво; 
в) погонски потрошни материјал и остали мате-

ријал неопходан за обављање пољопривредно-машин-
ског рада (мазиво за подмазивање радних машина, 
средства за подмазивање преносног ремења, матери-
јал за осветљење при ноћном раду, манила за вези-
вање снопова). 

У „Материјал за рад" не улази гориво и мазиво 
утрошено за селидбу и прелазе машина са једног 
радног места на друго. 

III. — У елемент „Плате за рад са додацима" 
улазе: 

а) плате особља које непосредно послужује по-
гонске и радне машине за обављање пољопривредно-
машинског рад,а; 

б) прописима предвиђени додаци; 
в) допринос за социјално осигурање. 
Под особљем које непосредно послужује погон-

ске и радне машине за обављање пољопривредно-ма-
шинског рада сматрају се: 

код трактора — трактористи и прикачивачи. Као 
трактористи сматрају се и помоћни трактористи и ста-
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жисти кад управљају трактором у својој самосталној 
смени или кад замењују отсутног трактористу; 

код комбајна — комбајнер, помоћник комбајнера 
и тракторист на трактору који служи за покретање 
комбајна; 

код вршаћих гарнитура — тракторист, машинист 
и ложач односно моторист и улагач; 

код пољопривредног транспорта — возачи. 
У „плата за рад" улазе и плате за време боловања 

од три односно шест дана; плата за време обављања 
грађанских дужности пред судом и властима, у слу-
чају одласка у војску, за годишњи одмор, накнаде за 
неискоришћени годишњи одмор и сл. 

У „додатке" улазе: премије за учинак преко нор-
ме, за уштеђено гориво и мазиво, за одржавање ма-
шина, додаци за рад на дане недељног одмора, до-
даци за прековремени рад, додаци за ноћни рад. 

Под „доприносом за социјално осигурање" сма-
тра се само онај део кога, по прописима, плаћа по-
љопривредно-машннска станица. 

IV. — У елемент „Амортизација" улазе амортиза-
циони износи који се добија ју када се одређена амор-
тизациона стопа примени на нормиране просечне тро-
шкове пољопривредно-машинског рада, а састоји 
се из: 

а) износа који отпада на репродукција' основних 
средстава; 

б) износа којег отпада на инвестиционе оправке 
ооковшх средстава. 

V. — У елемент „Погонска режија" улазе: 
а) плате са додацима и доприносом за социјално 

осигурање бригадира тракторских бригада, писара-
снабдевача, теренских агронома, теренских механи-
чара, куварица тракторских бригада; 

б) плате са додацима и доприносом за социјално 
осигурање тракторима и прикачивача за време ста-
јања и селидбе; 

в) пуни трошкови особља тракторских бригада 
за излазак на терен и повратак са терена, као и пу-
тни трошкови теренских агронома и механичара за рад 
на терену; 

г) трошкови за техничка старања за тракторе и 
остале пољопривредне машине, и то плате са дода-
цима и доприносом ,за социјално осигурање особља 
које обавља техничка старања и материјал; 

д) трошкови за оправке властитих трактора и 
осталих пољопривредних машина у властитим и ту-
ђим радионицама (овамо не спадају трошкови за ве-
лике (генералне) оправке, пошто се ови подмирују; 
из оног дела амортизационог фонда којим пољопри-
вредно-машинска станица самостално управља); 

ђ) трошкови за здравствену заштиту особља при 
пољопривредним радовима (ручне апотеке код врша-
лица и др.); 

е) режиски трошкови за исхрану особља трактор-
ских бригада; 

ж) гориво и мазиво за селидбу, излазак на терен 
и повратак са терена; 

з) трошкови за превоз ушура (ујма) и плаћање 
оштете за џакове (вреће) у вршидби. 

VI. — У елеменат „Управно продајна режија по-
љопривредно-машинских станица" улазе: 

а) плате са додацима и доприносом за социјално 
осигурање административно-управног особља пољо-
привредно-машинске станице; 

б) путни и селидбени трошкови особља пољопри-
вредно-машинске станице; 

в) трошкови путничког транспорта властитим пре-
возним средствима — аутомобилима, запрегом и сл. 
као и одржавање (техничка старања и текуће оправке) 
ових средстава; 

г) одржавање зграда, постројења и инвентаре 
административно-управног карактера; 

д) трошкови за канцелариски материјал и остали 
канцелариски издаци (обрасци, књиге, хартије и др,); 

ђ) трошкови платног промета, поштанско-теле-
графско-телефонски трошкови, таксе; 

е) трошкови за чишћење канцеларија; 
ж) трошкови заштите рада општег значаја за целу 

пољопривредно-машинску станицу као: амбуланте, ку-
патила, материјал за прву помоћ и сл.; 

з) трошкови осигурања зграда, складишта и оста-
лих објеката, трактора и осталих пољопривредних ма-
шина као и трошкови за ватрогасну службу и службу 
чувања; 

и) трошкови за научну и стручну литературу; 
ј) кирије и закупнине; 
к) трошкови огрева, осветљења, воде и илина; 
л) отступање од планираних ^ена сировина, ма-

теријала и плате; 
љ) трошкови радничко службеничхих ресторана 

менза, обданишта^ дечјих вртића и јасала — део који 
пада на терет пољопривредно машинских станица; 

м) остали трошкови управе и продаје (услуге 
других предузећа које се односе на управу и продају, 
кићење зграде за време прослава народних празника, 
чишћење снега, трошкови инвентарисања и сл.). 

Онај део трошкова управно-продајне режије који 
терети помоћну, споредну и непољопривредну делат-
ност, не улази у пуну цену коштања пољопривредно-
машинских радова. 

VII. — Из доприноса администраггивво-оперЗтив-
ном руководству подмирују се трошкови админи-
стративно-оперативног руководства према засебном 
предрачуну. Износ доприноса административно-опера-
тивном руководиоцу се добија кад се нормирана стопа 
доприноса примени на планске трошкове пољопривре-
дно-машинског рада. 

VIII. — Из „доприноса за кадрове" подмирују се 
трошкови за уздизање постојећих кадрова. Износ до-
приноса за кадрове добија се кад се нормирана стопа 
доприноса примени на планске трошкове пољопривре-
дно-машинских радова. 

IX. — Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љивање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југослви је" , а примењиваће се од 1 ја-
нуара' 1949 године. 

Бр. 28)53 
26 априла 1949 године 

Београд 
Претседник Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 
Министар пољопривреде, 

инж. Мијалко Тодоровић, с, р. 

339. 
На основу члана 3 става 2 Уредбе о одређивању 

највећег износа до којег се могу продавати пољо-
привредни производи ио везаним ценама („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 30/49), преписујем 

У П У Т С Т В О 

О РАСПОДЕЛИ БОНОВА З А СРЕДСТВА ЛИЧНЕ 
ПОТРОШЊЕ У СЕЉАЧКИМ РАДНИМ ЗАДРУГАМА 

1. — Све сељачке радне задруге врше расподелу 
бонова за средства личне потрошње сразмерно уло-
женом раду сваког појединца — члана задруге. 
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'2. — Управни одбор сељачке радне задруге дели 
све бонове за индустриску и другу потрошну робу 
(материје за одећу, обућа!, посуђе итд.) — остварене 
путем продаје тржних вишкова пз везаним ценама 
— на следећи начин: " 

а) од укупне вредности бонова одваја се у соци-
јални фонд сразмерно издвојеним средствима1 из го-
дишњег дохотка за овај фонд. Колики ће се проце-
нат од укупне вредности бонова за средства лич,не 
потрошње дати у социјални фонд одлучује скуп-
штина задруге; 

б) сви остали бонови деле се са укупни,м бројем 
остварених радних дана. На тај начин сваки радни 
дан се награђује истом вредношћу у боновима. 

3. — Давање аванса задруларима у бонов,има 
врши се на основу већ дотада зарађених радних 
дана од страна сваког члана-. Количина бенова! ра-
сподељена на име предујма не сме у првој половини 
године прећи 1/3 тд, планиране укупне 'Вредн,ости бо-
нова за индустрију и другу потрошну робу. Ко-
начни обрачун расподељених бонова врши се при 
коначној расподели дохотка^, тако да вредност бо-
нова уз сваки радни дан, и кад се врши давање 
аванса у боновима!, буде једнак. 

4. — Бонови за средства личне потрошње (инду-
с т р и ј а и друга роба) из социјалног фонда деле се 
корисницима социјалне помоћи (инвалидима, поро-
дицама са више деце, старима, женама приликом 
порођаја и слично) сразмерно висини помоћи коју је 
с,купштина доделила свако-ме кориснику поједина-чно. 
Ва тај начин сваких 100 динара новчане помоћи из 
социј-а-лног фонда биће покривено једнаком вредно-
шћу бонова. 

5. — Ово упутство примењиваће се од дана об-
јављивање у „Службеном листу Федеративне На-
родне Републике Јутославије". 

I бр. 9911 
6 маја 1949 године 

Београд 
Министар пољопривреде, 

инж. Мијалко Тодоровић, с. р. 

340. 
На основу чл. 5 Уредбе о снабдевању становни-

штва, а у вези чл. 20а и 26 Правилника о потрошач-
ки м картама, преписујем 

У П У Т С Т В О 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УПУТСТВА О ШТАМПА-
ЊУ, РУКОВАЊУ И ИЗДАВАЊУ ПОТРОШАЧКИХ 

КАРАТА И О ПРАВДАЊУ ПРОДАТЕ РОБЕ 
ОБЕЗБЕЂЕНО! СНАБДЕВАЊА 

1. — У Упутству о штампању, руковању и изда-
вању потрошачких карата и о правдању продате 
робе обезбеђеног снабдевања бр. 6811 од 1 априла 
1949 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 29/49) после 
оделжа VI додаје се нови одељак У1а, који гласи: 

„У1-а — Издавање потрошачких карата потрошачима 
коЈи неоправдано изостају са посла 

24-а) Кад радник, службеник и намештеник нео-
правдано изостане са посла, приликом издавања по-
трошачких карата за предмете исхране за наредни 
месец исецаће се из његове потрошачке карте за 
предмете исхране, као и из потрошачких карата чла-
нов-а његове породице одговарајући број купона, 
м то: 

а) ако је у току једног месеца са прекидима или 
без прекида неоправдано изостао са посла од 1—3 
дана: купони за хлеб за онолико дана колико је 
неоправдано- изостао, купон за кафу и 1/5 вредности 
купона за месо и масноће: 

б) ако је у току једног месеца са прекидима не-
оправдано изостао са посла од 3—5 дана: купони за 
хлеб за све дШе 'изост,анка, ку,пон за кафу, 1/4 вред-
нос ти куп-она за месо ч м-асноће и 1/4 вредности ку-
по,на за шећер; % 

в) ако је у току једног месеца са прек-идима не-
оправдано изостао са посла од 5—7 дана; купони за 
хлеб за све дан-е изостанка, купон за кафу, 1/3 вред-
ности купона за месо и масноће и 7Ј вредности ку-
пона за шећер; 

г) ако је у току једног месеца неоправдано изо-
стао са п,осла непр-екидно дуже од 3 д а ш клм са 
прекидима дуже од 7 дана, поступиће се као са ли-
цем које је самовољно напустило посао (чл. 20 ст. 4 
Правилника о потрошачким картама). У овом слу-
чају из потрошачких карата за предмете исхране за 
наредни месец исећи ће се купони за кафу и куку-
рузни гриз и половина купона за све остале артикле. 

Потрошачу категорије Р-шумски уместо ку-
пона за месо исецаће се купони за суву сланину, и 
то: хи вредности купона ако је у току једног месеца 
са прекидима неоправдано изостао са посла од 3—5 
дана, а /з вредности купона ,ако је у току једног 
месеца са прекидима неоп-равдано изостао од 5—7 
дана. Ако је изостанак са посла у току једног месеца 
трајао непрекидно дуже од 3 дана или са Прекидима 
дуже од 7 дана, исецаће се 7Ј купон,а за суву сла-
нину. 

Ако се купони за предмете исхране, обзиром на 
количине на које гласе, не могу исецати тачно у 
вредностим-а прописаним у претходним ставовима 
исецаће се купони који гласе на-количине које су 
најприближније вредностима купона који ће се 
исећи по одредбама претходних ставова'. 

Поред купона из потрошачких карата за пред-
мете исхране, приликом издавања потроша-чких ка-
рата за текстил и обућу за наредно тромесечје, из 
потрошачке карте за текстил и обућу радника, слу-
жбеника и намештеника који је неоправдано изо-
стао са посла и из потрошачких ка-рата чланова ње-
гове породице исецаће се и одговарајући број ку-
повних тачкица, и то: 

а) ако је неолравдани изостанак са посла у току 
три месеца трајао 3—6 дана исецаће се куповних 
тачкица; 

б) ако је неоправдани изостанак са посла у току 
три месеца трајао 6—10 дана исецаће се куповних 
тачкица; 

в) а-ко је неоправдани изостанак са посла у току 
три месеца трајао 10—15 дана исецаће се г/з купов-
них тачкица; 

г) ако је неоправдани изоста-нак са посла у току 
три месеца трајао 15—20 дана исецате се1 Чз купов-
них тачкица; 

д) ако је неоправдани изостанак са посла у току 
три месеца трајао више од 20 дана, поступиће се 
као са лицем које први пут ступа у радни однос (чл. 
19 Правилника о потрошачким картама). У том слу-
чају такав радник, службеник и намештеник и чла-
нови његове породице добиће потрошачке карте за 
текстил и -обућу стек после 3 месеца проведена у рад-
ном односу, рачунајући тап рок од последњег дана 
неоправданог изостанка. 

24-6) Предузећа, надлештва и установе прили-
ком требовања потрошачких карата за предмете 
исхране за наредни месец односно потрошених ка-
рата за текстил и обућу за наредно тромесечје, ду-
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лени су за радника, службеника и намештеника. који 
је неоправдано изостао са посла назначити у требо-
вању колико је дана иеопоравдано изостао, са напо-
меном да ли је изостанак био са прекидима или без 
прекида. 

Повереништво за трговину и снабдевање среског 
(градског) народног одбора односно органи који 
издају потрошачке карте, приликом издавања потро-
шачких карата за предмете исхране, за текстил и 
обућу, на основу података у требовању, исецате 
по прописима тач. 24а купоне и куповне тачкице из 
потрошачких карата радника, службеника и наме-
штеника који је неоправдано изостао са посла и по-
трошачких карата чланова његове породице". 

2. — Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љивање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 9131 
6 м а р 1949 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Осман Карабеговић, с. р. 

341. 
На основу члана 10 и 33 Уредбе о порезу на про-

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

Н А Р Е Д Б У 

0 ПЛАЋАЊУ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 
ПРИЛИКОМ НАПЛАТЕ ФАКТУРА ПРЕКО ДРЖАВ-

НИХ КРЕДИТНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

1) Сва државна привредна предузећа, предузећа 
друштвених организација и предузећа из задружно! 
привредног сектора, која наплаћују фактуре преко 
државних кредитних предузећа по Уредби о међу-
собном плаћању у привреди, дужна су да приликом 
подношења фактура за наплату преко кредитних 
предузећа једновремено подносе и вирманске налоге 
за уплату пореза на промет производа и разлике 
између виших и нижих цена робе. 

За порез на промет производа и за разлике из-
међу виших и нижих цена робе подносе се посебни 
вирмански налози за уплату на одговарајуће рачуне 
код Народне банке ФНРЈ према Упутству о уплати 
појединих врста буџетских прихода по буџетима за 
1949 годину на рачуне код Народне банке ФНРЈ 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 1/49). 

Грађевинска предузећа дужна су да подносе по-
себне вирманске налоге за уплату и свих осталих 
видова државне акумулације и амортизације који су 
садржани у привременим, обрачунским и коначним 
ситуацијама које подносе за наплату државном кре-
дитном предузећу. Приликом подношења обрачун-
ских и коначних ситуација извршиће обрачун (од-
битак) већ уплаћених износа по ранијим ситуацијамз. 

2) Под порезом на промет производа подразу-
мевају се сви они видови општедржавне акумула-
ције који су утврђени према прописима Упутства о 
начину обрачунавања општедржавне ^кумулације у 
1949 години („Службени лист ФНРЈ^' бр. 14/49), а 
под разликама између виших и нижих цена робе — 
разлике које се уплаћују по Упутству о уплати раз-
лике између више и ниже јединствене цене робе 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 25/48) и по Упутству о 
уплати разлика насталих повишењем цена робе ,у 
трговини на детаљ („Службени лист ФНРЈ" бр. 77/4в) 
као и по Упутству о допуни Упутства о уплати раз-

лика насталих повишењем цена робе у трговини на 
детаљ („Службени лист ФНРЈ" бр. 88/46), уколико 
није у питању разлика између виших и нижих цена 
сировина и материјала испорученог локалној при-
вреди која се има уплаћивати по Наредби о обра-
чуну и начину уплате тржишне добити локалне при-
вреде („Службени лист ФНРЈ" бр. 16/49). 

3) Када се истог дана кредитном предузећу 
подноси за наплату више фактура, онда се издаје 
само по један вирмански налог на укупан износ који 
одговара промету обављеном по свим фактурама 
поднетим тога дана за наплату, и то посебан вир-
мански налог за уплату пореза) на промет производа, 
и посебан вирмански налог за уплату разлика између 
виших и нижих цена робе. У таквом случају на вир-
манском налогу се назначава^ бројеви свих подне-
тих фактура, 81 ва свакој поднетој фактури износ 
пореза и износ разлике који одговара промету по 
дотичној фактури. На фактурама! које се упућују 
купцима не назначује се ни порез на промет про-
извода ни разлике између виших и нижих цена робе. 

4) Ако по некој фактури нема места наплати ни 
пореза на промет производа! ни разлика између ви-
ших и нижих цена робе, предузеће је дужно да то 
назначи на дотичној фактури стављајући клаузулу: 
„Без пореза и разлика у цени". Ако пак постоји оба-
веза на уплату само пореза или само разлика, треба 
показати износ пореза односно износ разлика у цени 
и ставити клаузулу: „Без разлика у цени", однсно 
клаузулу: „Без пореза". 

5) Ако предузеће једновремено са подношењем 
фактура за наплату не поднесе и вирманске налоге 
за уплату пореза на промет производа и разлика 
између виших и нижих цена робе нити потписе кла-
узулу у смислу претходне тачке ове наредбе, кре- -
дигао предузеће ће га обавестити да не може извр-
шити наплату фактура док не поднесе вирмански 
налог или док не потпише одговарајућу клаузулу. 
Међутим, ако порез на промет производа или р-аз-
лике између виших и нижих цена робе по свим фак-
турама које се једнога дана подносе кредитном пре-
дузећу за наплату не прелазе износе од по К у -
линара, вирмански налози се не морају издавати, већ 
ће се порез односно разлика у цени уплаћивати по 
следећој тачци ове наредбе. То важи и у случају 
када је једнога дана поднета за наплату само једна 
фактура. 

6) На промет по фактурама коЈе се не наплаћују 
преко кредитних предузећа, порез на промет произ-
вода и разлике између виших и нижих цена робе 
имају се уплаћивати у року од пет дана по истеку 
сваких десет дана (по истеку сваке декаде) у ме-
сецу. На утрошак материјала сопствене производње 
при производњи друге робе (међуфазни промет) по-
рез се плаћа у року од пет дана по истеку месеца. 
Предузећа на која се односи ова наредба дужна су 
да ове уплате врше преко кредитних предузећа из-
давањем вирманских налога. 

7) Када кредитно предузеће врши сторнирање 
извршеног књижења по појединим фактурама или 
неку од примљених фактура ненаплаћену врати из-
даваоцу, једновремено ће извршити и сторниране 
суме која је по тим фактурама садржана у вирман-
ском налогу и књижена у корист одговарајућег ра-
чуна пореза на промет производа односно у корист 
рачуна разлика између виших и нижих цена робе. 
Сторнирање пореза ће се извршити пре његове деобе 
у корист појединих буџета дотичнога дана. 

Кредитно предузеће известиће надлежно пове-
реништво за финансије о сторнираним износима, а 
повереништво за финансије ће те извештаје књи-
жити у својој евиденцији по прописима Наредбе о 
подноошењу извештаја од стране предузећа о упла-
ћеним износима државне акумулације и њеном књи-
жену у поверенишгву за финансије („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 14/49). 
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Уколико кредитно предузеће, из било којих раз-
лога, није извршило сторниране пореза на промет 
производа односно разлике између виших и нижих 
цена робе које су наплаћене по сторнираним факту-
рама, уплатилац ће тражити од кредитног предузећа 
да накнадно сторнира одговарајуће износе пореза 
на промет производа односно разлика између виших 
и нижих цена робе. И том приликом ће се поступити 
по претходним ставовима ове тачке. 

8) Тржишна добит локалне привреде и разлике 
у цени сировина и материјала испорученог локалној 
привреди уплаћиваће се у свему по Наредби о ебр зе-
муну и начину уплате тржишне добити локалне при-
вреде. 

9) Приликом промене привредног сектора или 
значаја привредних предузећа она су дужна да о 
томе и о новом администрагивно-оперативном руко-
в о д и о ^ одмах известе Народну банку ФНРЈ. и то: 

а) предузећа која су проглашена за државна 
привредна предузећа општедржавног значаја — Ди-
рекцију за извршење државног буџета Главне цен-
трале Народне банке ФНРЈ у Београду; 

б) предузећа која су проглашена за државна при-
вредна предузећа републичког значаја — Дирекцију 
за извршење државног буџета Централе Народне 
банке ФНРЈ за- ону народну републику на чијој се 
територији предузеће налази, тј. која је предузеће 
основала; и 

в) предузећа која су проглашена за државна при-
вредна .предузећа локалног значаја — оно седиште 
Народне банке ФНРЈ које извршује буџет дотичног 
народног одбора коме предузеће припада. 

10) У погледу пореза на промет производа који 
уплаћују државна привредна предузећа савезног и 
републичког значаја, ова ће се наредба примењивати 
од дана њеног ступања на снагу, када престаје да 
важи Наредба о плаћању пореза на промет произ-
вода приликом наплате фактура преко кредитних 
предузећа бр. 27624 од 27 јула 1948 године 
(,,Службени лист ФНРЈ" бр. 67/48) и Наредба о до-
пуни Наредбе о плаћању пореза, на промет произво-
да приликом уплате фактура преко кредитних пре-
дузећа број 32950 од 12 нове,мбра 1948 године (,,Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 102/48). У свему осталом оза 
наредба ће се примењивати пс истеку десет дана по 
њеном ступању на снегу. 

Изузетно, ову наредбу неће примењивати др-
жавна угоститељска предузећа ни угоститеља^ пре-
дузећа народних и друштвених организација, већ ће 
ома порез на промет производа уплаћивати у року 
од пет дана по истеку сваких десет дана (по истеку 
сваке декаде) у месецу. Ова су предузећа дужна да 
на фактурама које наплаћују преко државних кре-
дитних предузећа ставе клаузулу: „Порез је пла-
ћен". 

11) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 6182 
б маја 1949 године 

Београд 
Министар финансија', 

Добривоје Радосављевић, с, р. 

342. 
На основу члана 63 Основне уредбе о пројекто-

вања („Службени лист ФНРЈ" бр. 43 од 9 јуна 1948 
годове), у сагласности са Претседником Савезне план-
ске комисије, издајем 

Н А Р Е Д Б У 
о ПОНОВНОЈ РЕВИЗИЈИ ИДЕЈНИХ односно 

ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА ОДОБРЕНИХ ПРЕ 1948 
ГОДИНЕ 

1. — у 1949 години може се грађење незапочетих 
објеката вршити само по идејним односно главним 

пројектима које су комисије за -ревизију пројеката 
одобриле у 1948 и 1949 години. 

2. — Идејне односно главне пројекте незапочетих 
објеката, одобрене пре 1948 године, дужни су инве-
ститори да поднесу надлежној комисији за ревизију; 
пројеката на поновну ревизију. 

Уколико су за извесне незапочете објекте изра-
ђени и ревидирани само главни пројекти треба их 
сматрати као идејне пројекте и достављати на реви-
зију надлежним комисијама за ревизију идејних про-
јеката. 

3. — Извршни одбори среских односно ,градских 
народних одбора (Министарство грађевина ФНРЈ, ми-
нистарства комуналних послова народних република) 
могу грађевинску дозволу издати само на основу ре-
шења комисије за ревизију пројеката којим се про-
јекат односно његов део одобрава, а које је донето 
у 1948 или 1949 години. 

4. — Грађевинско предузеће односно инвеститор 
који радове изводи у сопственој режији, казниће се 
за прекршај новчаном казном до 20.000 динара, ако 
грађење започну без решења комисије за ревизију 
пројеката донесеног у 1948 или 1949 години. 

5. — Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Мгбр. 8040 
25 априла 1949 године 

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

Сагласан, 
Претседник Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р, 

343. 
На основу чл. 17 Уредбе о одређивању м, контро-

ли квалитета производа („Службени лист ФНРЈ' бр,. 
47/48) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О О Д Р Е Ђ И В А Њ У ПРОИЗВОДА ОДНОСНО ГРУПА 

ПРОИЗВОДА НА КОЈЕ Ћ Е СЕ ОБАВЕЗНО 
СТАВЉАТИ П Р О И З В О Ђ А Ч А ЖИГ 

1. — Произвођач ки жиг стављале се обавезно ма 
следеће производа односно групе производа: 

а) на производе рударства: угљени брикета, бли-
стер бакар, злато, сребро, слово. цинк, бизмут и 
антимон; 

б) на производе црне и обојене металурзи је: 
електроде и шипке за заваривање од бакрач месинга 
и алуминијума!; 

в) н,а све производе металопрер-зФјикачке инду-
стрије на које се технички може утиснут,и ж,иг с-пи 
ставити пл,очица са жигом; 

г) н,а све производе е л ектроиндустрија н,а које 
се технички може утиснути жиг или ставити пло-
чица са жигом; 

д) на с,ве производе хемиске индустрије који до-
лазе у трговину у оригинали ом -шо радич ком пако-
вању; 

ђ) ка све а мб." лаж не и луксузне производе ОД 
стакла; 

е) на производе од гуме и коже: пнеуматика, 
гумени производи за обућу, г,орња и доња кожа, све 
врсте обуће; 

ж) иа произведе текстилн,е (индустрије: конфек-
ције одела), рубља, трикотаже, тканине: вунене, сан-
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лене и памучне, и то само оне врсте које се произ-
воде у стално одређеном квалитету; 

з) на производе дрвне индустрије: фурнир е, 
шперплоче, панел плоче, на производе покућства и 
намештаја и ва производе амбалаже; 

и) на сав грађевинск,и материјал на који се тех-
ничк,и може утиснути жиг, било на сам производ 
било на амбалажу; 

ј) на св-е ,производе прехранбене индустрије, који 
долазе у трговину у оригиналне^ паковању; и 

к) на све медицинске производе. 
2. — Поред обавезне произвођачке ознаке носиће 

произвођач ки жиг и пропратни докуменат ове групе 
производ,а тешке индустрије: златни челици, машине, 
ап,арати и гвоздене конструкције. 

3. — Ово решење ће се примењивати од дана 
објављиван^ у „Службе-ном листу Федеративне На-
родне Републике Јутославије". 

Бр. 2790 
29 априла 1949 године 

Београд 
Претседник 

Савезне, планске ко мида је, 
Борис Кидрич, с. р, 

344. 
На основу чл. 16 Уредбе о одређивању и кон-

троли квалитета производа („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 47/48) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБАВЕЗНОМ ^ П О С Т А В Љ А Њ У ПРОПРАТНОГ 
ДОКУМЕНТА ЗА ПРОИЗВОДЕ КОЈИ СЕ ОСЛОБА-

ЂАЈУ СТАВЉАЊА ПРОИЗВОЂАЧКЕ ОЗНАКЕ 

1. — За све производе, који се испоручују рин-
фуза, у цистернама или непаков-ано, в на које је тех-
нички! немо-гуће ставити прсизвођачку ознаку, пре-
дузећа су обавезна да испостављају пропратни до-
кумент. 

2. — Ово реш-е-ње ће се примењивати од дана 
објављивање у ,,Службеном листу Федеративне На-
родне Републике Југослви је " . 

Бр. 2791 
29 априла 1949 године 

Беотрад 
Претседник 

Савезне (планске комисије, 
Борис Кидрич, с, р. 

испоруче држави млеко, могу количину од 25% оба-
везне испоруке млека продати по везаним ценама из-
над највећег износа одређеног у Уредби о одређивању 
највећег износа до којег се могу продавати пољо-
привредни производи по везаним ценама. 

2. — Право на продају по везаним ценама коли-
.чине од 25% обавезне испоруке млека имају и инди-

видуална сељачка газдинства, која се не сматрају као 
ситна и средња у смислу чл. 1 Уредбе о одређивању 
највећег износа до којег се могу продавати пољопри-
вредни производи по везаним ценама, а обавезна су 
по постојећим прописима да испоруче држави млеко 
(обавезни откуп). 

3. — За количине млека продате по везаним це-
нама по прописима овог решења индивидуалним се-
љачким газдинствима поред новца издаће се у истом 
износу и бонови за куповину индустрнске робе по 
нижим јединственим ценама. 

4. — Продаја одређених количина млека из тач. 
1 и 2 овог решења врши се без предаје продајних 
карата. 

5. — Ово решење ступа на снагу одмах. 

Бр. 1032 
4 маја 1949 године 

Београд 
Министар државних набавки, 

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

Осман Карабеговић, с. р. 

346. 
Према указаној потреби, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УКИДАЊУ ЦАРИНАРНИЦА И ОТВАРАЊУ 
ЦАРИНСКОГ ОДЕЉКА 

1) Укида се! царинарница у Копривници и њени 
одељци у Вир-овитици, Фердиеавддоцу и Поли'. 

2) Укида се царинарница! у Ровињу. 
3) Укида се царински одељак Летењски Мост 

царинкрнице у Коториби. 
4) Отвара се царински одељак у Ровињу цари-

нгрнице у Пули. 
За извршење овог решења стараће се Управа 

царина. 

Бр, 20752 
27 априла 1949 године 

Београд \ 
Мин.истар спољне трговине, 

Милентије Поповић, с. р. 

345. 
На основу чл. 11 Уредбе о одређивању највећег 

износа до којег се могу продавати пољопривредни 
производи по везаним ценама, а у вези чл. 6 поме-
нуте уредбе, доносимо 

347. 
На основу Решења Владе ФНРЈ број 3316/49 Ко-

митет за социјално старање Владе ФНРЈ прописује 

П Р А В И Л Н И К 

Р Е Ш Е Њ Е О ОРГАНИЗАЦИЛ4 И РАДУ САВЕТА ЗА 

О ПРОДАЈИ МЛЕКА ПО ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА ИЗНАД ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА 
ОДРЕЂЕНОГ НАЈВЕЋЕГ ИЗНОСА О Задатак Савета јесте да проучава целокупну 

проблематику из области заштите мајке и детета и 
1. — Ситна и средња индивидуална сељачка газ- изра-ђује опште смернице за спровођење ове заштите 

д и н с т а , моја су то постојећим прописима обавезна да и у том циљу; 
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а-) предлаже Влади ФНРЈ и одговарајућим ресо-
рима конкретне мере које треба предузети за реша-
вање проблема из области заштите мајке и детета 
и помаже спровођење у живот ових мера; 

б) усклађује делатно-сти! држав-них органа и дру-
штвен-их организација у обла-сти заштите мајке и 
детета; 

в) сарађује на изради свих законских прописа-" 
КОЈИ се тичу мајке и ДЕТЕТА!; 

г) проучава поједина организациона питања за-
штите мајке и детета и ставља конкретне предлоге 
државним органима и друштвеним организацијама 
еа њихово хитно решавање; 

д) организује заједно са другим државним орга-
нима и друшвеним организацијама повремене акције 
за помоћ и заштиту мајке и детета. 

2) Савет се састоји од претседник, секретара и 
потребног броја чланова. 

Пр-етседник сав-ета руководи пословима Савета, 
сазива и води ње-гове седнице и стара се о спрово-
ђењу његових закључака!. 

Секретар обавља све текуће послове Савета. 
3) Савет доноси план свога рада на својим пле-

нарним седницама, на којима исто тако одлучује о 
предлозима које треба упутити Влади ФНРЈ или од-
говарајућим ресорима. 

4) Савет има свој секретаријат за обављање по-
слова Савета са потребним бројем административног 
особља. 

5) Савет се у свом раду ослања на апарат одго-
варајућих ресора и стручњаке из појединих сектора 
заштите мајке и детета. 

Савет може према указаној потреби за проуча-
вање појединих проблема образовати комисије. Исто 
тако савет може спроводити аикете путем друштве-
них организација и преко ресора ради бољег упо-
знавања са појединим проблемима из обла-сти за-
штите мајке и детета. 

За организована и руковођење повременим ак-
цијама које предузима Савет могу се формирати по-
себни одбори. 

6) Савет има свој предрачун прихода и расхода 
који улази у састав предрачуна Комитета за соци-
јално старање Владе ФНРЈ. 

7) Овај правилник ступа на сн-агу даном објав-
љивање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије." 

Бр. 626 
5 ма-ја 1949 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за соци-јално старање Владе ФНРЈ, 
Густав Влахов, с. р, 

Претседник Савета за заштиту 
мајке и детета, 

Вида Томшич, с. р. 

У К б З И 
На основу чл. 74 тач. 10 Устава ФНРЈ, а на пред-

лог Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Фе-
деративне Народе Републике Југославије доноси 

У К А З 

о ПОСТАВЉЕЊУ ИНЖ. БРОЗИНЕ НИКОЛЕ ЗА ИЗ-
ВАНРЕДНОГ ПОСЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИ-

НИСТРА ФНРЈ У ТЕЛ-АВИВУ 

Поставља се за изванредног посланика и опуно-
моћеног Министра Федеративне Народне Републике 

Југослви је у Тсл-Авиву инж. Брозина Никола Ми-
нистар саобраћаја. Народне Републике Хрватске. 

Министар иностраних послова извршиће овај указ. 

У. бр. 439 
29 априла 1949 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике ЈугославиЈе 

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

Р Е Ш Е Њ А 
На основу члана 20, 47 и 64 Закона о државним 

службеницима, чл. 25 и 26 Основне уредбе о прина-
длежностима савезних држ-авних службеника, а у 
сагласности са Претседником Владе ФНРЈ нере. бр. 
449 од 30 марта 1949 године 

р е ш а в а - м 
да се Гиздић Јосип, виши персонални референт, 

постави за! ,помоћника Министра саобраћаја ФНРЈ 
за опште посл-ове. 

Пере. бр. 1089 
19 априла 1949 године 

Београд 
Министар саобраћаја, 

Божидар Масларић, с, р, 

За директора Сектора екоплозтације Главне упра-
ве ваздушног саобраћаја, решењем Министра! саобра-
ћала ФНРЈ нере број 136/49, постављен је Цвенчек 
Ив-ан, потпуковник Југослов-енске а-рмије. 

За главног управника унутрашње пловидбе Мини-
ста-рства са-обраћаја ФНРЈ, у звању планер економист, 
решењем Министра саобраћаја ФНРЈ пере број 268/49, 
постављен ј-е Перишић Милутин, досадашњи Генер-ал-
ни директор унутрашње плов-идбе Министарства с а о 
братија ФНРЈ. 

За секретара Државне комисије за верска питања 
при ПретседништЕ1У Владе ФНРЈ, р-ешењем Потпрет-
седника Владе ФНРЈ пере број 988/49, постављен је 
Калезић Ђ-орђе, досадашњи секретар Планске коми-
сије Народне Републике Црне Горе. 

За секретара Рад-ио Београда, решењем Претсед-
н и к Комитета ла радиодифузну службу Вл-аде ФНРЈ 
број 2937/49, постављена је Магазиновић Над-ежда, до-
садашњи млађи персонални референт Радио Бео-
града. 

За начелника Одељења расхода Министарства 
финансиј-а ФНРЈ, у звању планер-економист, реше-
њем Министра финансија ФНРЈ пере. бр- 950/49, по-
став-љен је Брада ар еви ћ Жарко, досадашњи службе-
ник Министарства финансија ФНРЈ. 

За начелника Одељења прихода Министарства 
финансија ФНРЈ, у звању виши финансиски рефе-
рент, решењем Министра финансија ФНРЈ пере бр. 
951/49, постављен је Судар Јерко, досадашњи начел-
ник Одељења инспекције прихода Министарства фи-
нансија ФНРЈ. 
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О Д Л И К О В А Н А 
На основу члана 2 Закона о орденима и меда-

љама, а на 'предлог Претседник^ Влада ФНРЈ, Пре-
зидијум Народне скупштине Федеративне Народне 
Народне Републике Југослви је 

р е ш и о ј е 
да оа за нарочито показане заслуге у раду из 

обнови и изградњи земље одликују 

МЕДАЉОМ РАДА: 
Кромпић Душана Иван зидар, Ковачевић Саве 

Јово инсталатер, Вељковић Милана Михајло столар, 
Гагић Душана Милан машин-бран ар, Гамбеговић Ла-
тифа Смајо ложач, Зелић Владан радник, Ђурић Јо-
вана Душан продавац новина, Пантић Славка. Јован 
продавац новина, Боонгр Алојза Вјекослав, Теофило-
вић Ђорђе Јован кувар, Глав оцић Петра Фрањо кро-
јач, Стојиљковић Благоја Радивоје радник, Постић 
Проке Нестор обућар. Костић Живорад, столар, Ра-
додановић Милисав, Радоњић Милорада Радомир књи-
говођа!, Мујовић Ра(ма Џемаил радник, Бељански Бла-
гоја Љубомир рукавичар, Стојачић Георгија Јован кро-
јач, Мари Мирко Фрања ташнер, Здравковић Станка 
Боривоје пендиста обућар, Тодоровић Василија Жи-
војин обућар, Денчић Алексе Душан радник, Брзу-
ловић Николе Велимир опанчар, Штевић Мије Иван 
цестар, Жнидарић Јоште. Милка радница, Станивуко-
внћ Панте Милисав радник, Рудолф Марије Лука рз1-
финер и Шахинсвнћ Салихв Мудо бендиста; 

Воларка Антуна Леополд радник, Мијушковић 
Беламие Срдан механичар, Будалић Пере (Божо пекар, 
Мрвошевић Андрије Стеван столар, Арнушевић Или-
јић столарски мајстор, Стефановић Јована Боривоје 

'сточар, Гезовић Милета Милутин, Живанов Недељка 
Милисав шофер, Тешић Ђуре Цвијан, Николић Крсте 
Симеон инстал. водовода, Варга Јозефа Боривоје, 
Ок анушић Милоша Милор1ад ковач, Савковић Петра 
Радослав, Филиповић Тодора Миодраг металостругар, 
Трпковић Михајло, Маринковић Милорада Милутин 
бравар, Тоби Антона Емил бравар, Ма јал ер Исе Ђор-
,ђе, Арсић Цвеје Драгутин, Панчић Јосифа Бор бала 
цере. референт, Стефановом Стојка Смиљко књи-
говођа, Лампић Јакоба Иван, Улчар Антона А Л О Ј З , 
ЈКранеж Франца Антон мазач машина, Мураи Матије 
Матија, Дивијан Васе Данило трошаринац, Марковић 
Николе Иван, Котрошан Милош Живко' ручни слагач, 
Фишер Микла Фрањо штамп. машиниста, Остхајнер 
'Јакоба Ержебет радница, Нешић Лазара Иванка, рад-
ница, Вуковић Крсте Милан, Гмав Илије Магда рад-
ник, Степановић Драгутина Јакоб машинист, Јовичић 
Добривоја Драгољуб столар, Францишка Вектора 
Фране машиниста, Лазаревић Станислава Миодраг 
машински слагач, Вујичић Карла Љубица), књигов. 
р а н и ц а , Јовановић Смиљка Радисав бравар, Милова-
новић Младена Бранислав, Крављанац Јована Живорад 
словослагач, Богдановић Божидара Живка књигов. 
радница, Стефановић Светозара Благоје сжгаос летач, 
Лазаревић Видоја Божидар шофер, Киш Иштвана 
Иван, Лазић Лазара Слободан, Миленковић Ристе 
Милорад машиниста, Венчић Иигна Јордан стерео-
типер, Михајловић Златка Јордан машински слагач, 
Косић Милена Станко, Мочај Миливоја Михаило, Ни-
колић Димитрија Јован штамп. машиниста, Андреје-
вић Радисава Борисав ш том п, машиниста; Савковић 
Радомира Раднога дп амл. машиниста, Тадић Стевана 
Видоје а1ерО'М)еханичвр, Тодоровић Светозара Божи-
дар и Грујић Ђоке Јован штамп. машиниста; 

Миланковић Марка Антун, Бекић Милана Свето-
мир машин, слагач, Плавшић Јована Миодраг штамп. 
машиниста, Здравковић Животе,Милан, Стијовић Лео-
полда Љ у б е мир хомер ција листа, Божо Стевана Ма-

рија, Лебен Стевана Марлија, Месарош Б. Ружа фин. 
служ. Андрашић Густе Вено, књипов., Фишер Мишев 
Фрањо ш и м и . машиниста, Бриболић Љубомира Ксе-
нија улагачица, Жикица Ђоке Тоша слс во слагач Ко-
вачић Ива,н,а Амалија радник, Хус Вилибада Вилим 
ручни слагач, Камнатни,к Жиге Јосип, Милић Мате 
Стјепан стројар. Ораховац Јосип,а Јосип нор миран, 
1 рижић Јосипа Ана, П О Л О Н И Ј Е Ивана Иван слагач, 
Шукрић Стјепана Бено стројослагар, Прлић Павао 
Иван механичар, Пекшић Павла Слава књиг ов еза чица, 
Смордел Јосипа Виктор књиговезац, Штефанец Мир-
ка Мирко слагач, Швигир Јанка Аугуст, Шафарич 
Мирка, Иво цинк огр аф, Цветичани,н Николе Љубица 
књигов. радница, Дивила Антуна Винко књиготиокар-
ски рад., Дуревић Станислав,а Јосип ротостројар Чен-
гић Аугуста Ивка, Чанка? Јосимов Иван цинкограф, 
Фумиш Стјепана Штефа књиговезачка радница, Кеш-
ман Николе Петар картонажер, Јурковић Јосипа Зор-
ка радница. Михалић Ива н а Бо жи дар ,Си мо ниш е кМиј е 
Славко, Бажз Петра Пајо, Хатар Матија Јосип, ручни 
слагач, Спајић Мије Мариј,а Томац Мате Иван, Ва-ј-
нанд Фрања Фрањо, Јанјчец Андрије Ђуро, Слепни-
чар Миливоја Мишко стројослагач, Тавчрр Ивана 
Конрад стручни учитељ, Финц Јожефа Петар, Велка-
врк Леополда Франц књиговезац, Матијашец Јанка 
Јанко штамп. машиниста, Фреце Антона Јустина уме-
гачица, Блокар Нагна Стане, ручни слагач, Колер 
Александра Мартин магационер, Облак Лоренца Ма-
рија књигов. радница,, Нерима Карл,а Јанко словосла-
гач, Мехле Јернеј,а Даницг уме тач,ица, Крижан Авгу-
ста Август машин, слагач, Гмајнер Божидара, Јоже, 
Долина? Франц, ручни слагач, Верчник Лоренца Је-
роним шта мн. м а шиниста, Врибошић Мати је Албин, 
Плок Фердинанда Фрањо, Поковец Оетра Антон, 
Трпни Матије Марија, књиг. пом. радница, Телмут 
Павел Павел тискарски стројник; 

Мучибабић Т. Лазар, Драшковић Стевана Миле1ва 
радница, Билбија Милош, Черкез Ахмеда Асим, Двор-
ник Карл,а Оскар, Павковић Николе Станка алигерка, 
Ђуричић Пере Душан књиговезац, Рокић Ивана Иван, 
Поселт Петра Елис електромехЈаничар, Јуранић Јосипа 
Вилим цијавар, Томљеновић Павла Фрањо лучки рад-
ник, Сустершић Валентина Габријел монтер, Руде 
Ивана Рудолф механичар, Корић Антона Иван сто-
лар, Фучак Санта Драго лучки радни,к, Цебало Ма-
тије Роко механичаре^ ученик, Фрабриц Петра Ми-
хо бродоградитељски рад,, Јеричевић Ивана Дарко 
бродоградитељоки р!ад., Густинчић Ивана Марио ли-
вац, Јур,ничић Мате Владимир ковач, Ерос Гчацинто 
тесар, Мил,овић Филипа Марко водоинсталгатер, Бо-
шковић Миће Стево толар, Станичић Иве Антон то-
кар, Кољанин Петра Стојк,з сортирачица\, Сушић Па-
вла Мирко ложач, Лавић Драгутин,а Богом,ир, Митић 
Илије Мирољуб радник, Танасковић Миладина Петар 
цревареки радник, Стојановић Андреје Радомир, Пан-
телић Милана Живко предрадник, Чекић Петра Сте-
ван пекар, Симоновог Ђорђа Панте, Војнић Јосипа 
Мијо, Ракић Владислава Живојин, Киш Матије Јо-
ван, Јаковљевић Живо,јина Вој.ислав, Виславс,ки Владе 
Јаким машинист, Куг,а Николе Ђуро подрумарски 
радник, Декг.њ Петра Јосип месарош помоћник, Ву-
к,ашинов Томе Бог даљ машин бравар, Лазаревић Љу-
бомира Влада, Абдурановић Фазлија Фазли, Кујун-
џић Николе Ете ла радница, Цан иза Александра Но-
бела благајн,ица!, Коња Петра, Михаљ манипулант, 
Ковач Михаља Вилим машиниста, Френц Стева,на Јо-
вин, Стефановић Павла Слободан финансијски слу-
жбеник, Миркај Ђорђа Михаљ аутогшио заваривач, 
Мохаунт Михаља Антон машин бравар, Ташлак Ми-
хаља Јожеф, едини, манипулант, Петровић" Паје Жар-
ко центрифугант, Љуштина Петра Славко радник, 
Миљковић Добросава Милан, Ђорђевић Станој,ка 
Драгомир персонални службеник, Анђић Петронија 
Млаћен магационер, Ерић Драгутину Драгиша експе-
дктор, Вукашинов ић Радомира Милорад бр,авар, 
Жилић Николе Остоја пекар, Јаковљевић Богдана 
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Чедомир машин бравар, Јеренкић Паје Ђура месар н 
Нинк,овић Станка Ђатија; 

Волперт Игњата Антон надмлинар, Куртић Курта 
Свари' дуванска радница, Маслац Настава, Душан 
р-адник, .Јовановић Љубинка дуванска радница!, Пе-
тр,овић Чедомир столарски радник, Танасић Живора-
да Борика радник, Тешић Владимира Вука,дин ду-
вански- радник, Орашић Никше. Илинка радница, Ра-
до-вић Николе Илија, Крстић Милана Јован комерци-
ј а л н а , Ђорђевић Светозара Илиј,а', Миленковић Го-
луба Мил,орад дувански радник, Митровић Алексе 
Милутин машинист, Јелић Марка Јосип отпаривач, 
Тутић Ђорђе Кузман кадмлинар, Лебовић Мате Бели 
месар, БеЈис Шандора Шандор ,месар, Ђурић Јовама 
Милојко машин бравар, Алимовић Алим дувански 
радник, Молеров Јована Слободан берберски помоћ-
н,ик, Кишић Мирка Ивка радница,, Марковић Лазара 
Ђурђевка! радница, Делић Радована Нана ковач, Кне-
жевић Мане Никола- помоћник кувара, Живановић 
Милана Радивој, Живковић Николе Божидар књиго-
вођа, Митровић .Обрена Десанка дуванска! радница, 
Станковић Ђорђа Милутин дувански радник, Нико-
лић Мила.ну Тодо-р пив ар ски мајстор, Станковић Ду-
шана Добросав дувански радник, Станковић Милана 
Никола дуванск,и радник, Салма Ференца Бора, рад-
ница!, Марић Дви Је Ратко р,адник, Се леши Михајло 
Павле, Бузаљко Јусуфа Мустафа!, Стојиљковић Вла-
димира Савета радница, Неш-ић Илије Станемо, ,рад-
ник, Дисић Игнзта Савка радница!, Недељковић Жи-
ван^ Вера чинови,ица. Јовановић Драга- Бранка 1 рад-
ница, Јашаревић Дејане Савет,а- радница, Филиповић 
Илије Сагао радник^ Миљк,овић Ж. Александар струг 
мајстор, Стан и са в љ ев ић Милорада Чедомир манипу-
лант, Јањић Алексе Ружа радница', Блажић Ранђела 
Живка радница, Ми,шић Јована Јелена радница, Мар-
ковић Милана Мили,ца евидентни а.р, Пауновић Петра 
Вида радница. Бркановић Радослава' Славко радник, 
Кубета Павла Мила,н, машћ ја,р, Кнежевић Па,вла Јер-
ко, Пауновић В. Нада радница, Маринковић Саве 
Драгољуб ,ман,ипулант, Р,аденковић Мило-вана Радо-
ња лимарски мајстор, Милошевић До-бросав хорман-
ђија, Топличевић Василија) Љубомир, Петровић Ђор-
ђе Миодраг столар, Јацић Живојина Стевка радник, 
Ра догановић Миле месар, Петровић Радисава Васи-
лије машин брав-ар, Стокић Новака Иван, Маринко-
вић Јована Светомир кувар, Стоја,новић Миливоја 
Славољуб радник и Милошевић Светислава Владета 
шофер; 

Тодоровић ИлиЈе Милорад радник, Јовановић 
Костадин^ радница, Николић Мирка Радован радник, 
Ра-јковић М. Босиљка радница, Јели,ћ Мирка Десимир 
бравар, Вучевић Новице Јо,ван, Ристић Вукица- сор-
тирачица, Мате Ђуле Ђула, Дивјак Благоја1 Лазар 
шл еми ер, Стоја,новић Ру ст,зи Руска радница, Весић 
Милосава Живадин машиниста; Денић Живојина! Ср-
бислав нормиран, Ло'зић Димитрије Душан кувар, 
Станк,овић Миладина! Савета радница,. Милошевић 
Живадина Војислав, Са,марџић Душана Мирјана! да-
ктилографкиња, Михајловић Драгомира Драгослав 
радник, Курбалија Андрије Сима пекар, Перак Ни-
коле Јожа ре ме нареди мајстор, Мишић Јована Ста-
нимир машин бравар, Марјановић Владимира Вера 
радница, Стано-јевић Љубомира Лепосава, Изетић 
Реуфа Абдураин, П ат,ар чић П-авла Лајош надмлинар. 
Коцић Николе Иван, Слаеујевић Љубисава Спасоје 
квалификов. радник, Пакажди Андрије Јосип стројар, 
Кукољ Виктора Невенка радница, Бсстјанчић Мије 
Катица радница, Шеста Шила Драгица, радница, 
Скоруп Николе Лука радник, Вернер Јосипа Јосип, 
Кузман Ђуре Душан, Буковски Леонарда Стје,пан 
мајстор за израду кекса, Ка1лчец Ђуре Нерона рад-
ница, Колар Мартина. Шимун складиштар, Перић Јан-
кова Зво-нимир пекарски радн,ик, Црнарић Мате Дра-
гутин радник, Анић Ивана Марију радница!, Ерак Ју-
рета Зор,а радник, Главак Ловре Ј-осип млинарски 
мајстор, Кунавер Јосип. Пучник Франца Ав,густ рад-
ите, Кашанина' Фердо Криста гла,вни р а ч у н с к о ј 

Фландел Валентина Франц магационер, Берцко Ле-
о,полд Антон-ија радница, Жагар Микаел Станко рад-
ник, Канте Петра Алојз магационер, Крњац Јожефа 
Антон подмлинар, Рачић Марјета сортирани^, Брод-
ник Фани сортирани^ , Шпрохар Кристина радница; 
Чокић Јоце Вер,а комерцијалиста, Карич Франа, сор-
тира,чица, Шешек Франа сортирачиц,а!, Шуштерић Па-
ала сортирачица, Дежман Мариј,а сортирачица, Риб-
никар Франа па,кер,ица, Пездир Антонија радница, 
Гостионичар Ивана радница, Пристав Антон и Јан-
чић Валентин Мирко касапин; 

Корошец Антона Јанез радник, Кар,мел Јанеза 
Лој,зе, Завашник Ивана Јоће, Пизељ Рок Франц виши 
погон, техничар, Марот Карла Јакоб машински рад-
ник, Коленц Карел Михаел, Петар Јакоб Раде, Фреце 
Фрања машин бравар, Докић Ристе Данило машин 
бравар, Т,омић Марка, Анто радник, Тановић Салиха 
Махмут ложач, Пелемиш Миће Гјоргије ковач, М:н-
џич Ибрахима АРО бравар, Матијашек Јосипа! Стје-
пан бравар, МујазИНовић Ибрахима Ибрахим брава-р, 
Главаш Јосип Драге електричар, Ћапо Салко Сај то-, 
Бабић Божин Тупо, Дивковић Боже Ратко, Стева1-
новић Данила Милорад надизгртач, Илија Шакомбез 
Ајдемов радник, Зехер-о,вић Хусе Сулејман надзорник, 
Семић Јехова' Мато радник, Шимић Антица, Бисерка 
радница, Кашарић Ришке Шетала радницу Саватић 
Гли,гора Тодор надгледник, Савић Јова,на, Жив,о-јин 
радник, Челиковић Јосипа Марија1, Јаран Мухарема 
Фатим,а радница, Татаревић Цамил,а Садика, Цви.је-
тић Тоше Светислав бравар, Попарић Мустафе Бе-
ћир радник, Андрошевић Фрање Анто електрзме-
х ани чир, Меши,исовић Мухарема Ха-мид носач, Шап-
дан Мехе Ва оза, сортир аница!, Хађалић Ха,мзе Хал,има 
пзкерица!, Перчиилић Мате Марко стро јобр а т р , Кр-
стић Јозе Мато ха,рмантија, Мерше Михајла" Франц, 
Ло-зан,чић Анто Николин, Рездеушек Карла Фердо 
књи,говезац, Фишић Иве Мато, Бекан Новице Да-
ринка сорти рачина, Бате ши ћ Кадрија Фехим радник, 
Грувор Г а к Бра-нко!, Пилавџиј(а Хаване Мун еве р^ 
радница!. Сина новић Зејнила Мунира! радница, Хамза-
кадић Мустафе Мехо радник, Омербеговић Суље 
Мустафа! радник, Шуша! Илије Јованка- радница, Га-
лић Ивана Јуре шеф рачуноводства, Ђури,ћ Стјепана 
Анка- рачуне, службеник, Ди,мовски Маркова Оалтир, 
Спасовска Јорданов^ Благородна, Димовски Монеа 
Петар, Соколовски Илијев Цветко шеф станице, Не-
шев-ака Трајка Јелен,а сортира,чица, Селимовски Ме-
мадов Бакија, Пешевска Герасимова Даница сорти-
ра,чица! и Пабушевска Шаба-нова Ела сортираних; 

Ким ове ка Војчова Олга сортир аница, Димитр-и-
јевс,ка Љубомирзва Живка радница, Миланска Слав-
кова Дара сортираница, Ангеловски Андонов Милан, 
Таневски Хр,истов Стојан ферментатор, Анчевока 
Јанкова Јуле пак ерка!, Димевска Дан,ица сортирка, 
Стефкова Ангеловски, Вера сортирачица, Добр епска 
Даница сортирзчица, Милески Т. Илиј,а манипулант, 
Тошевски Николов Кир-о манипулант, Омеров Раши-
дов Мустафа пекар, Арсов Павлов Никола фер ме не-
гатор, Димеска Бла-гоја Верка- манипулант, Трајков-
с,ка Лазова Љубица сортирани^-, Чатлеака Анатшсова 
Евгенија манипулант, Петреска Темелко,ва Ела-г,а, рад . 
ница, Димова Атанасова- Савка сортир,аница, Манева 
Борисова Родна сортираних, Печаковз' Летова! Не-
в,ена сортира ч,ица, П е т о г а Галетг.кова Пандура 
сортирачица. Масинова Христова Будимка оортира-
чица, Шакиров Узеинов Риза радник, Стојанова 
Трајков^ Нада слагани,ца, Кошулчева Николов,а Га-
лаба сорти рачина!, Нзцева Миланова! Александра сор-
т и р а н и х Георгијева. Ник-оловска Трпа, Киров Сто-
ја-нов Никола, радник, Дупаров Димитров Мирче 
предрадник, Ефремова Л а д е ш Ката сортираних , 
Васиљева Георгијева Станка сортирани!!^, Тасева 
Ванева Родна с о р т и р а н и х Алили Шаип Пухи радн,ик, 
Ночовска Ђигова Анђа радница, Војновска Ангелов-
ва Гора радница, Стерјовска Томова Менка радница, 
Блажевска Триева Благородна сортирачица, Ђужен-
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кова Тодора Викторија, Наумовски Андрова Христи-
на радница, Целосна Вукашинова Лена сортираних, 
Христова Опирова Голубинка радница, Тоцинова Бо-
рисова Иванка скупљачица, Мешкова Ва-н-гел Блага 
сортирам ица, Тра-јков а Стојанова Зор,а палерма, Дими-
тровска Сика Вангел сортирачица, Салијев А. Кемал 
пакер, Николина Наума Кретена пакерка, Николина 
Благојева Нада сортираних, Иваноска Тодорова Ко-
стадина сортирачица, Панова Крстева Љупка сорти-
рачица, Ангелова Митрева Стева сортираних, Мако-
ва Домчева Лена сортирачица, Јорданова Славена 
Коцка сортира-чица, Трајковска Младенка сорти рва-
чица, Арсенова Вреса радница, Ошеновска Димитро-
ва Магдалена сортирам ица, Ерцеговић Пана Петар 
радник, Јововић Л?убица пакерица, Рукчевић Ив ова 
Ђина радница, Поповац Стојана Љубо машиниста, 
Бачић Антуна Крешимир и Обрадовић Обрада Бран-
ко ученик; 

Зелић Мартина Људевит, столар, Удвери Јакова 
Рудолф, Келн Стевана Стеван, стругар, Бал Јс сипа 
Франк,о, Дражић Дан? Станко, бр одоле сар, Бараћ 
Дане Гојко, монтерски радник, Виторовић Михајла 
Витомир, наставник школе, Дошен Јове Блата, тесар, 
Белошић Панте. Крста, бродар, Срдановић Душана, 
Светислав, ковач, Матрић Јефте Драгомир, столар, 
Марчетић Васе Стеван^ зидар, Миловановић Милана 
Борисав, брод окован, Ћупић Љубом-ира! Јован, пред-
радник, Јозо Мартина Карло, Радаковић Јована Јо-
ван, ма шин-брав ар, Ишац Николе Драги, Стојковић 
Милована! Будимир, лепеничко стро-јар, Руњајић Дам-
јана Дмитар, обалска ,радник, Шипка! Јосипа Стеван 
бродошесач, Ујчнћ Блаже Блажо, инжењер, Симић 
Владимира Петар, п-осла атичарски мајстор Шпадијер 
Луке Душан, Спремо Матеј Љубомир, Мачукат Томе 
Марини, Бурсаћ Вида Милош, носластичар, Мар-авић 
Ђуре Марта!, ка1фе-ку верица, Миловановић Ненада 
Слободан, Рапајић Ис,а Милка-, сервирка, Поп,овић 
Драгољуба Зор-ан ликв ида тор, Деу-шић Марка Ђура, 
Јаневски 'Блаже Си̂ ма точиоц пића, Талента Јерка 
Чедо-мир кувар, Хорњанек Антуна Марија, Прица 
Ђорђ-а Радивоје п-осла сти чар, Игњатовић Миладина 
Рада!, Давидовић Миодраг Љубица благајник, Миле-
тић Павла Милутин, Делетић Миле Илија, Кобер 
Мате Мирко кувар, Ђурић Ивана Иван службеник, Ју-
трима Јосипа! Јосип главни кувар, Беић Ивана Зден-
ка- дактилограф, Шаскор Иванов Фрање, Пећини Ма-
риј-а радница-, Осибсв Ивана .Мерин службеник, До-
бровојић Кузме Перица књиговођа, Хрибе-рник Ф,ран-
ца Јо-же екон-ом, Вр-бић Михаела Ми,ра, Хумар Мар-
тина Винко, Зу п-анчић Антона Павле прав-ни рефе-
рент, Урби-ћ Антона Ј-оси-п, Хасечић Мустафа Ибра-
хим, Кошановић Веце Андрија писмено ша, Илић Ђор-
ђа Милан, Ћирковић Тихомира М-ирољуб контролор, 
Антић Михајла Мирослав шофер, Милановић Јевре-
ма Јов-анч-а м-агационер, Ћеранић Пере Н-икола, слу-
ж-беник, Јанковић Петра Ђорђе биланоиста, Војновић 
Саве Савка ко-нтролор, Кудлик Луке Михаил-о меха-
ничар, Сабо Пал Пал телеграфиспа и Рокнић Јована 
Стеван службеник; 

Томаш-евић Алексе Софија телеграфист-а, Не-мча-
нин Јосипа Мирко, Жарковић Миливоја Николи сто-
лар, Љ убогима' Илије Јован ш-офер, Милованови-ћ 
Др-аго-мира Јован столар, Иван,ковић Љубомир-а Б-о-
рисав бравар, Спремо- Матеја Мирко, Петров Драго-
љуба Арсев, Рудић Новице До-брина контролор, Јо-
в-ановић Живој-ина Живота, Гајић М-илана Ђорђе нго-
клер, Дујмовић. Ђорђе М-арија, Сретеновић Лука 
Драго-м-ир до-стављач телеграма!, Прља Блаже Влади-
мир ради-о-теле гр афиста, Николић Драга Јован слу-
жбеник, Ђо-рђев-и-ћ Манојла Ђорђе хи риста, Јова-но-
вић Василија Видосава контролор, Ди-митри ј-ешић Ар-
сениј-е Богољуб достављач, Петров-и-ћ Ј-ов-ана Мирја-
на телефонисткиња, Ризнић Ж-ивка Милорад, меха-
ничар, Ла-зић Душана Стеван инстал-ате,р, Младе-нић 
Фрање Драгица рев-изор телефона, Му ада Ка-тарине 
Виктор гл авни м онтер, Са!мса Антона Фр а ник-а!-Нада 

књиговођа, Сла-вец Рудолфа Рудолф, електричар, Те-
павчевић Т-одора Си,мо, Павчевски П-авле Стојко чу-
В(гр, Томов-ски Стојан,а Стеван- кабловски м-онтер, 
Стојановски Смилов Боокин бравар, Викенти А, Сми-
лев поштар, Мартиновић Стев-е Душан ауто-мелени-
чар и Ив-ано-вић Јована Илија. 

Бр, 18 
11 фебруара! 1949 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На основ-у члана 2 Зак-она о орденима и меда-
љама-, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ративи-е Народне Републике Ј.угославије 

р е ш и о ј е 
да- се за пока,зану храброст ег умешност У ио-

ман-довању, осведочени рад на оства.рењу братства 
и јединства међ-у на-шим народима и стечене заслуге 
за народ у току н а р о дн с-ос л-об о д и л а чк е борбе, од-
ликују: 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
капетани: Љиљак С. Мишо и Почуча' И. Андрија; 
заставници: Гајеки П. Милан и Трбојевић Ђ. 

Младен; 
милиционар: Шотић А, Анте. -

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
ка-петани: Љиљак С. Мишо и Почуч-а И. Ан-

дрија-; 
поручник Цвијановић С. Марко; 
поручник Штулић Т. М-илан; 
заставници: Гајеки ГК Милан, Дражић И. Ђуро и 

Зин-а-ић М, Никола; 
ст. водниц.и: Егић Ј. Милан, Бундало М. Бранко, 

Кљујић Л Илија и Мандић М. Јово; 
водници: /Јошановић В. Милан и Па-шовић П. 

Муј-о; 
милиционер^ Бабић Н. Душан, Милисав Б. Ми-

лан, Срдић Н. Урош, Гојић Д. Ра-де, Решкова-ц М. 
Јанко, Ш а т о Ј. Милан, Шаула М. Миле, Татић Т. 
Бранко, Тешић С. Богдан, Шаша М. Никола, Вук-
мировић Ј. Миле, Дунић Ђ, Бранко, Ковачевић П. 
Ђорђе и Марковић М. П-еро. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
капетани: Љиљак С. Мишо и Почуча И. Андрија; 
поручник Цвијановић С. Марко. 

ОРДЕН-ОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Цвијановић С. Марко; 
заставници: Дра-жић И, Ђуро, Зинајић М. Ни-

кола, Рајски П. Милан, Трбоје-вић Ђ. Младен и Ста-
нешић Н, Никола; 

ст. водници: Чучак Т. Никола, Гаћеша Д. Марко, 
Мирка, новић Д. Марко, Ваван М. Саво, Зељковић Т. 
Гојко, Граховац М. Стево, Бундало М. Бранко и 
Кљујић Л, Илија; 

водниц,и: Бутурац Ј. Милкан, Зултић И. Шабан и 
Дошанс-вић В. Милан-; 

мл. водници: Илић М, Драго и А-вдић О. Хамид; 
милиционари: Херак Б. Иван, Марковић М, Перо, 

Шотић А. Анте, И-ванковић И. Винко, Руић И. Фра-
њо, Гајић Д. Раде. Решковац М. Јанко, Шашо Ј- Ми-
лан, Шаула М. Миле, Татић Т. Бранко, Тешић С. 
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Богдан, Хл-ача С. Иван, Груденић Н. Иван, Јазвец В. 
Владом Клајић П. Андрија, К оста дин оли ћ Д. Бошко, 
Кожар С. Марко, Мирко-вић Г, Гојко, Ненадић А. 
Јосо, Рами-ћ Ш, Авдо, Шиљац И- Иван, Татал-овић И. 
Милош и Видић С. Емил. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НА-РОД Ш РЕДА: 
поручник Шустић Г. Матија; 
заставници: Ђукић П, Јово, Гредељ Ј. Бранко, и 

Ста нешић Н. Никола, 
ст. водници: Чучак Т. Никола, Гаћеша Д. Марко, 

Милановић Д, Ранк-о, Ваван М. Саво, Зељковић Т. 
Гојко, Бабић С. Стево, Тутуш И. Светозар, Жежев 
С. Божо. Мандић М, Јово, Бундало М Бранко и 
Кљујић И. Илија:; 

водници: Чакаревић Ц, Никола, Тошић 5. Нов-ак, 
Дсит новић В. Милан, Бутурац Ј, Милан и Зулфић 
И. Ша-бан; 

мл. водн-ици: Авдић О. Хамид и Ка-ракаш И, Ми-
лан; 

милиционари: Гојић Д. Раде, Реижсвић М Јан-
ко, Ш а т о Ј. Милан, Шаула М. Миле, Татић Т. Бран-
ко, Тешић С. Богдан, Дукић Ђ. Бранко, Ковачевић 
П. Ђорђе, Шаша М. Никола, Вукмиро-вић Ј. Миле, 
Аничић И. Анте, Барић Ј. Ка.то, Бекта-ш М, Никола, 
Гилић Ш. Ива-н, Ковачек Ђ, Стево. Рудзн Р. Ђуро, 
Стојаковић Н Мићо, Удовичић Ш Драго, Хлача С. 
Иван, Груденић Н. Иван, Јазвец -Б. Владо, Кљајић П. 
Андрија, Коста-дин о-в ић Д. Бошко, Ко-жар С. Мар-ко, 
Мирко-вић Г. Ге-ко, Ненад.ић А. Јов-о, Рамић Ш, Ав-
до, Шиља1ц И, Ив-ан, Таталовић И, Милош, Видић С. 
Емил, Аличић X. Хашим, Бендевиш А, Анте, бор-
гудан М. Мирко, Церов-ац А Драго, Црнобрња М. 
Марко, Чатак С. Махмут, Го јевић Н. Видо, Грба И. 
Мане, Грбић М, Б,ајо, Ходник А. Јурај, Бравар В. 
Ива-н, Ивчевић С. Блаж, Ивековић С. Јосип, Иветић 
Н. Марко, Керин А. Владо, Козуљ Д. Јован, Луц ев 
Г. Анте, Лукарић И, Антон, Лукезић И, Милан, Му-
д р а ц а М. Јоси-п, Радић М. Јсеин, Рогуља М. Јарко, 
Роса-ндић Г. Мирослав, Сили С, Јосип, Син дич-ић И. 
Јоважин, Суботић Т. Драго, Томашев-ић Ђ, Јово, Ту-
лић А. Јаков, Ујевић С. Дује, Вукман М. Иван, Ва-
ван Ш. Тривун и Загорац М. Светозар. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. Бедник Жежељ С. Божо; 
водници: Кутлачић Ц. Гојко, Милић М. Ва-силије 

и Станковић С. Радојица; 
мл. водници: Лазић П. Ђоко и Каракаш И. МИ-

ЛЕВИ; 
милиционар^ Шаша М. Никола, Вук,мировић Ј. 

Миле, Аничић И. Анте, Барић Ј. Кајо, Бекташ М, 
Никола, Г-илић Ш. Иван, Ковачек Ђ. Стево, Рудан Р. 
Ђуро, Стојаков-ић Н. Мићо, Удовичић Ш. Драго, 
Дорић Р. Марин, Главић М. Ало-јз, Крањац С. Ђуро, 
Креј-ачић Б. Милан, Кос М. Милан, Лакосе-љац П. 
П-етар, Лов-ско-вић Ф. Томо, Радојчић М. Милош и 
,Тот М. Мирко. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
ст. водник Пилиповић Н. Милан; 
водник Шућур Н. Јово; 
мл. водник Даниловић Ј. Петар; 
милиционари: Иванковић И. Винко, Руић И. Фраи 

њо. Ковачев-ић И. Мићо, Ку-мбура А. Маријан, Кар-
амело Л, Маријан, Божић Ј. Јосип, Цероња Ш, Јер-
ко, Цетина И. Драгутин, Ћораш Н. Божо, Ћирило-
вић И, Буро, Донато Ф. Никола-, Дражић П. Бранко, 
Пили-пов-ић С. Сретен, Цргуриновић А. Мате, Грубер 

П. Драган, Тулић Ђ. Драго, Хабус А. Вид, Југ Н. 
Бранко, Каран Т. Обрад, Кнежевић Р. Владо, Кован 
чавић С. Родољуб, Лакић Ђ, Јово, Лончаревић Б. 
Машан, Ловрић Ј. Анте, Мил-етић П. Никола, Муњас 
И. Срећко-, Плеш М. Иван, Радетић Б. Божо, Рајшић 
,Ј. Ђуро, Рак Н. Иван, Релић Ј. Владимир, С кат ар Б. 
Силвио, Шкорић И, Ју-ре, Троскот И. Анте, Виданец 
Ј. Иван, Витас С, Србољуб, Ве Ф. Стјепан, Врбат 
И. Марин, Вучковић М, М-илан, Вукић Р. Иве, Ву-
летић Ђ. Бра-нко, Вулић И. Иван, Бурић И. Стје-пан, 
Зангарела Н. Антон, Застаниковић Д. Стево и ЖИВЈ-
ковић Р. Љубомир. 

Бр. 41 
2 априла 1949 го-дине 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Боске и Хер-
цеговке" у броју 14 од 7 априла 1949 године об-
јављује: 

Правилник о приправничкој служби, стручним ис-
питима и курсевима службеника геодетске струке. 

У броју 15 од 14 априла 1949 године објављује: 
Наредбу о наградама за тамањење вукова; 
Решење о -оштетном ц-еновнику за шумске штете; 

С А Д Р Ж А Ј : 
Стране 

336. Уредба о накнада-ма, наградам,а и повла-
стица ма- пронастаоача, новатор-а и раадиона-
лизатор-а — 561 

337. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о нотр ота чким картама — 566 

338. Упутство о елементима- и-з којих се са-
стоји структура пуне цене коштања по-
љопривредно-машинских радов-а — — — - 566 

339. Упутство о расподели бонов-а за сред-
ства личне потрошње у сељачки м р-ада им 
задругама 867 

340. У,путство, о Изм-ести и допуни Упутств-а! о 
штампању, руков-а-њу и издавању потре -
шпчких карата и о ,правдању продате 
робе обезбеде еног снабдевања — — 5ЗД 

341. Наредба о плаћању п-ореза ка промет 
про-извода! прилико,м напл-ате фактура 
преко државних кредитних предузећа) —1 569 

342. Наредба о (поновној ре-визији Идејних од-
н-осно главних прој-еката о д о б р е н у пре 
1948 године б 70 

343. Решење о одређивању производа односно 
група производа на које ће сб обавезно 
стављати произво-ђамки жиг — 670 

344. Реш-ење о обавезном успостављању пр-01-
пр-атно-г документа з-а производе кој,и се! 
ослобађају стављања! произвођачке ознаке 671 

345. Решење о продаји мл-ека по везаним це-
нама изнад одређеног највећег износа — 57П 

346. Решење о укидању царинарница и отва-
рању царинског одељка 671 

347. Правилник о- организациј-и и раду Савета! 
за заштиту м-а-јке и девета. — 671 

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 


