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127. 

У К А З 
На основу чл. 74 тач. 16 Устава ФНРЈ, а н»а 

предлог Владе Федератиене Народне Републике 
Југославија, Президијум Народске скупштине О п е -
ративне Народне Републике Југославије 

п р о г л а ' т у ј е 
предузеће републиканског значаја „Аутопут" 

Београд, за предузеће општедржавног значаја. 

У. бр. 328 
23 фебруара 1948 голине 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

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

128. 
На основу чл. 17 Основног Закона о државним 

привредним предузећима преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ЧЛАНА 18 ПРАВИЛНИКА О РЕГИСТРА-
ЦИЈИ ДРЖАВНИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 1 
Члан 18 Правилника о регистрацији државних 

приви е д и ж предузећа мења се и гласи: 
„Пасле извршеног уписа у регистар, финансиски 

орган објављује у „Службеном листу ФНРЈ" односно 
службеном листу народне републике фирму преду-
зећа-, предмет пословања у кратком изводу, назив 
органа који је основао предузеће, назив државног 
органу под чиј™ се А ДАХ И НИ С тра Т И вио - о-п ер а т ив Н и м 
руководство®« предузеће налази, седиште предузећа, 
породично и рођено име директору и лица овла-
шћених на потписивање предузећа". 

Члан 2 
Овај правилни« ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Фе делатан е Народне Ре-
публике Југослав ије", 

Бр. 7347 
28 фебруара 1948 године 

Београд 
Министар фин аманда 

Сретен Жујовић, с. р, 

129. 
У вези Решења Привредног савета Владе ФНРЈ 

о вишим јединственим ценама (комарцијалиим це-
нама) индус гриских производа у слободној продаји 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 12/48) преписујем 

У П У Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУ НАРЕДБЕ О ТРГОВАЧКИМ РАД-
ЊАМА ОВЛАШЋЕНИМ НА ПРОДАЈУ ИНДУСТРИ-
СКИХ ПРОИЗВОДА И ПРЕДМЕТА ИСХРАНЕ ПО 

НИЖИМ ЈЕДИНСТВЕНИМ ЦЕНАМА 

Наредбом о трговачким радњама овлашћеним 
на продају инаустриских производа и предмета ис-
хране по нижим јединственим ценама („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 12/48) прописано је: да индус тр и ек е 
артикле који се налазе у слободној продаји могу 
продавати по вишим јединственим ценама (камерди-
јализи ценама) само срески магазини, "градски мага-
зини, робне куће као' и ралничко-службенич-ке потоо-
шачке задруге. Прем* истој наоедби приватне трго-
вачке радње могу продавати индустриска робу само 
по нижим јединственим ценама. 

Према томе, приватне трговачке радње прода-
ваће по нижим јединственим ценама и ону индустри-
ј у робу коју сада »мају на складишту, а којој је 
Решењем о вишим јединственим ценама (комерци-
јалним ценама) иидустриских производа у слободној 
(продаји одређена виша јединствена цена (комер-
цијална це игм. 

Бр 2291 
2 марта 1948 године 

Београд 

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

130. 

У смислу члана 22 Правилника о лечењу и да-
вању протеза ратним војним инвалидима, Комитет за 
•шптиту народног здравља Блате ФНРЈ прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА БАЊСКО ЛЕЧЕЊЕ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА 

А. Право иа бањско лечење о државном трошку 
1) Право на бањско лечење о државном трошку 

имају рати« војни инвалиди из народноослсбз д и-
лачког рата, инвалиди из заробљеничких логора, 
ра<тни војни идов.?.листи из ранијих ратова и мирио* 
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донски војни инвалиди под условом да се лекарским 
прегледом утврди да је таквом признатом инвалиду, 
потребно бањско-лечење. 

2) Бањско лечење војних инвалида »рит се о 
трошку државе из кредита предвиђених за ту сврху. 

За време бањског лечења војин нтв е лади доби-
вају бесплатно: ста«, хрвату, осветљење, лекарске 
прегледе код лекара и по потреби у сталну, лекове 
и завојни материјал, купање, масажу и осталу по-
требну негу и услуге за бањско лечење, као и 
вожњу. 

3) Бањско лечење војних инвалида по правилу 
траје двадесет један ДЕН. Изузетно, када стручна 'пе-
карска комисија при мин ист арстен ма народног, здрав-
ља народних република нађе, да је војном инвалиду 
неопходно потребно дуже лечење, време лечења 
може министарство продужити највише до четрде-
сет дама. ' 

Сваки војни и ив зл ид може се лечити у једној 
подређеној бањи. Изузетно, ако лекар при прегледу 
утврди да је војном и т а лиду потребно лечење у две 
разие бање, стручна лек нр ек,а комисија, у сваком 
та«кво>м случају, може предложити министарству на 
одобрење, лечење и у другој бањи. 

4) Министарства народног здравља народних 
република одредиће бање у којима ће се лечити 
војни инвалиди, као и време бањске сезоне за њи-
хово лечење, али у хитним случајевима војин нива« 
лид може бити упућен и У коју другу бању ^ и друго 
време исте бањске сезоне 

Поред лечења за вре^е редовне бањске сезоне, 
војни инвалиди могу се по потреби, лечити у току 
целе године у ошш бањама у којима ПОСТОЈИ мо-
гућност за т а в о лечење. У овом случају.пријаве за 
лекарски преглед нису везане за рок. 

у бањама одређеним за лечење војних инвалида 
може се лепити одређени број инвалида, и то: 

а-) са територије Наредне Реп уб лиже Србије са 
•'АУТОНОМНОМ похрг Чмшм Војводином и Л а г а л о « о м 
области Косова и Метохије до 5.200; 

6) са територије Народне Републике Хрватске 
до 2.400; 

е) са • територије Народне Републике Словеније 
до 1 ООО;' 

г) са територије Народне Републике Босне и 
Хер неговине до 1.200; 

д) са територије Народне Републике Македоније 
до 400; 

ђ) са територије Народне Републике Црне Горе 
до 700; . 

Горњи број обухвата и пратиоце војних^ инва-
лида којима је потребна туђа помоћ. 

Б. Поступак око прегледа и упућивања војних 
инвалида у бање 

5) Св,аки војни инвалид, који жели да се лечи у 
бањи о државном трошку, обратиће се своме над-
лежном среском, градском односно ре ј одјеком од-
бору ратних војних инвалида' који ће попунити при-
јаву-болесничку. листу и упутити инвалида »а лекар-
ски преглед среском (градском, рејонском) здрав-
с т в о м референцу. У случају спреченост и здрав-
•ственог референта, преглед ће вршити најближи ле-
кар среских здравствених станица, амбулантно-поли-
клииичких установа или болница 

Пријаве за лекарски преглед војних инвалида 
ради лечења за време бањске сезоне подносе се 
здравствени-!« р е ф е р е н т н а најдаље до 30 априла 1948 
године, а преглед ће се, пр могућству, вршити одмах 
јВр&шкбм подношења пријава. 

6) Уз пријаву-болееничку листу $с бањско ле-
чење војни инвалид је дужа« да поднесе пуноважан 
доказ о томе да је инвалид. 

За такав доказ служи решење инвалидске коми-, 
сије пр& штабу армије о превођењу на Закон о рав-
ним војним инвалидима или решење Врховне инва-
лидске комисије ФНРЈ о признању инвалид ских 
права. 

Одбори ратних војних инвалида, који попуња-
вају пр и ја© е-болесничке листе, дужни су означити 
потпуно и читко исписану адресу пријављеног вој-
ног инвалида и оверити препис напред наведених 
докумената. . л ' * 

ч Оним војним инвалидима који^не могу ..поднети 
неки од наведених доказа, одбор' неће пријаву ни 
попуњавати, а У случају нејасности упутиће предмет' 
војном отееку при среском (градском, ' .ре јонском)-
народном одбору. Овоме се може' 'обратити 
ВОЈНИ инвалид, ако сматра да му • одбор ,неправилно4 

ускраћује право на бањско лечење. ' Војни г отсек-
одлучиће да ли прија ву-болесничку листу треба ^зе -
ти у даљи поступак. 

Војни инвалиди са службом у Југословен^ ој арт 
мији пријављују се з,а преглед војним здрав ств сним 
установама, подносећи доказ о ин в а лидском својству. 
Ове установе ако нађу да је војном инвалиду по-
требно бањско лечење' доставиће пријаву-болесни-
чку листу инвалидском отсеку штаба армије, а за 
град Београд Инв?лчт'Ском одељењу Министарства 
народне одбране ФНРЈ. Инвалидски от сец« односно 
Инвалидско одељење МИО упутиће предмет мини-
старству народног здравља наоодне републике на 
чијој се територији инвалид налази. 

Војни инвалиди смештени у нива лидским 'домо-
вима, пријављују се за преглед ради бањског ле-
чења војним з д р а в с т в е н а установама, .подносећи 
док ге о инвалидним својству. Озе установе ако 
нађу да је прегледном војном инвалиду потребно 
бањско лечење, испуниће пријаву и са доказом о 

•инжлидском својству .доставиће непосредно мини-
старству народног-здравља оне народне републике 
на чијој се територији налази инвалидски, дом. 

7) При јављен ог војног инвалида лекар је ду'5ка» 
да детаљно и савесно прегледа и да нађено здрав-
ствено стање унесе у одређене рубрике • болесничке 
листе. Ако је према налазу лекара преглед аном вој-
ном инвалиду потребно бањско 'лечење, .навешће то 
у пријави-бол е етичкој листи назначивши бању коју 
препоручује При одређивању бање лекар може 
предложити по потреби и бању на територији гДруге 
народне републике, ако на територији своје народне 
републике не постоји бања такве лековитост^ 

Ако према налазу лекара прегледан ом војном 
иии а ли ду није потребно бањско лечење, то ће се та-
кође ^ констатовати у при ј а ви - бол етничко ј листи; па 
ако је^ инвалид е тим незадовољан упутиће'. се %нај-
ближој здравствено^ установи ради поновног е пре-? 
гледа. . 

Здравствени референти достављају потписане 
пријаве-болесничке листе са прилозима министарству 
народно, г здравља сао је народне републике — стручној 
лекарској комисији за бањско лечење војних инва-
лида. Достављање пр шав а-бол етничких листа) врши-
ће се сваких десет дана. а по потреби и раније. 

Здравствени санитетски референт приликом пре-
гледа и одређивања бања назначиће да ли је по-
т е био лечење дуже од 21 дан или у две разне бање. 
Овај поеллог може учинити и бањски лекар. 

8) При министарству народног здравља сваке 
народне републике образовале се стручна лекарска 
комисија од два лекара, зд ..којих јед ау по могућно-
сти балнеолог, и претставника земаљског одбора 
ратних војних инвалида. 
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Ова комисија д у д а а је да одмах прегледа при-
спели материјал. На основу лекарског налаза и ми-
шљења, комисија ће сваком инвалиду, уколико са 
е ло леи са предлогом да му је потребно бањско ле-
чење, одредити бању водећи рачуна да инвалиди 
буду правилно распоређени према м о г у ћ н о с т и ^ ле-
чења у појединим бањама. Решење о томе са« по-
требним прилозима доставиће управницима инвалид-
ских бањских лечилишта. односно делегатима оних 
бања? у којима одређени инвалиди треба да се лече, 
о чему ће известиш молиоца односно инвалида. 

9) Министарства народног здравља народних 
република дужда су да Комитету за заштиту народног 
здравља Владе ФНРЈ шаљу петч-аестодневне изве-
штаје о томе, колико се водних инвалида з>а протекло 
време јавило за лечење и за које бање, као и колико 
од њих треба упутити »а лечење у бање других 
народних република. 

По истеку рока за пријављивање војних инва-
лида за бањско лечење у време редовне бањске се-
зоне, а н,алдазе до 31 маја 1948 године, министарства 
народног здравља- народних република доставиће Ко-
митету за заштиту народног здравља Владе ФНРЈ 
целокупан извештај, из кога ће се видати колико је 
војних инвалида пријављено, колико је од њих упу-
ћено на бзњско лечење и у које бање као и друге 
потребне податке, г* према обрасцу који ће се доста-
вити мииистарствима народног вдрав«ља народних 
република, 

10) Комитет за заштиту народног здравља- Владе 
ФНРЈ координира!^ р.аа министарстава народног 
здравља народних република у погледу упућивања 
војних инвалида са. територије једне народне 
републике у бање других народних република, и о 
томе ће обавештавати министарства народног здра-
вља народних република. Предмети таквих војних 
инвалида достављане се одмах надлежном министар-
ству народног адго-шља оне народне републике на. 
чијој се територији налаза бања у коју се војки ин-
валид упућује. 

11) Управници инвалидних бањских лечилишта, 
односно делегати средиће достављене им- предмете 
по реду пријема и војне инвалиде позивати по потре-
би и телеграмом, означујући дан кама треба ла се 
јаве на лечење. Во-'ши инвалиди са теритопиЈа других 
н гп од них република п<п правилу позиваће се теле-
графски, а е?лто ако има довољно времена да позив 
буде благовремено упућен, позивање- се може вр-
шити писменим ™5а?зештењем. 

Кад инвалид добије позив з-а лечење, одмах ће 
се пријавити надлежном воском етне е ку среског (град-
ског, рејонског) нароли-.ог одбора ради добијања 
карте за бесплатну вожњу, 

12) Војни инвалиди дужни су да се благовре-
мено пријављују за преглед и" на позив јављају 
за бањско лечење, како би се могао в р ш и ш плански 
распоред и лечење инвалида. 

У случају да се инвалид у одређеној бањи не јави 
на бањско лечење у одрећеноме року он мк)же, ако' 
оправда изостанак, т р а ж и ш од управника бањског 
лечилишта да му се почетак рока лечења, уколико за 
то постоји могућност, одложи. Но ако инвалид ни за 
пет дана после одређеног му рока не дође и не 
оправда свој изостанак, може користити бањско лече-
ње у тој сезони тек по добијеном новом распореду 
од стручне комисије при . министарству народног 
здравља народне републике. 

13) Војни инвалиди који су радници, службеници, 
намештеници, студенти и ђаци користиће бањско ле-
чење по могућству за време њиховог годишњег од-
мора или школског распуста. Оћи такође треба да 

се благовремено пријаве за преглед, а на оријави-
болесничкој листи по могућству да означе приближно 
време када ће моћи користити бањско лечење. Ако 
се до 30 априла 1948 године не пријаве за бањско 
лечење, или не означе време, онда се могу лечити 
после бањске сезан«. 

14) Пратиоци војних инвалида I групе којима, је 
нотр ©бела туђа помоћ имају сва права као и сами 
•ин®алида, сем права на лечење. 

Пратиоци војних инвалида могу пратити ове у 
кабине и базене реди помагања око свлачења, обла-
чења и указивања друге помоћи. 

В. Исхрана инвалида 

15) За правилну исхрану војних инвалида ста-
ра се управник инвалидског бањског лечилишта од-
носно делегат, где не постоји лечилиште. Месни 
•срески и г р а д о м наоодни одбори, путем својих на-
бављач« их предузећа или давањем дозвола, пома-
гаће у погледу снабдевања' намирницама, исхрану 
инвалида 

Бањски лекар ' прегледаће повремено справљање 
хр.еи»з и давати потребна упутства нарочито у погле-
ду диета ли е исхране. 

Г. — Преглед инвалида у бањама 
16)< Преглед војних инвалида у бањама врше 

државни бањски лекари или лекари бањских поли-
клиники које одраде управе бања. • 

17) Када војни инвалид дође иа лечење у бању, 
управник нива леден ог бањског лечилишта односно 
делегат, упутиће инвалида одређеном бањском ле-
кару на преглед. Ако лекар установи да је инвалиду 
правилно оаређена бања за лечење, одредиће му на-
чин и број купања, ако пак лекар нађе да инвалиду 
није правилно одређена бања, доћи ће најхитније У 
додир оа стручном лекарском комисијом за бање чо 
лечење инвалида у циљу одређивања' друге бање. По 
завршеном прегледу инвалид ће бити пријављен уп-
рави бање и примљен на лечење. 

18) По завршеним бањском лечењу, лекари који 
су прегледни и дали одобрење за купање војним 
инвалидима, дужни су да понова прегледају војне 
инвалиде и да успех лечења убележе у болесничку 
листу сваког пр ̂ гледаног инвалида, 

У случају потребе лекари су обавезни да и у току 
бањског лечења указују своју помоћ ројшш инва-
лидима. 

Д. —• Превоз ц смештај инвалида 
19) Управници инвалидских бањских лечилишта 

односни делегати дужни су да војним инвалидима, 
обезбеде превоз од железничке станице до бање и 
обратно,.као и њихов смештај. 

. 20) У оним бањама, где постоје инвалидска- бањ-
ска лечилишта, исхрана и становање војних инвалида 
вршиће се у тим лечилиштима. Ова лечилишта стоје 
Тод руководство®! министарства народног здравља 
оне »ародне републике ста чијој се територији налази 
бања односно лечилиште. 

У оним бањама, где не постоје инвалидска бањ-
ска лечилишта, надлежна министарства народног 
здравља народних република одредиће начин сме-
штаја и исхране, као и старање о војним инвалидима 
за време њиховог лечења преко, свога делегата. 

Исто тако ова министарства прописане и начин 
смештаја и исхране оних војних' инвалида који буду; 
упућени на лечење пре и после бањске сезону 
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2Ј) Мин илирства народног здравља народних 
република ставља ће на расположена е упр авни цима 
ин.валидских бањских лечилишта- односно делегатима 
потребан кредит код филијала Народне банке ФНРЈ, 
финансиских одељења среских народних одбора, 
односно финансиског одељења Главног извршног 
одбора Аутономне покрајине Војводине и Обласног 
извршног оа бера Аутономне абл-а-сти Косова и Ме-
тохије. 

Б. — Остала објашњења 
22) Војни инвалиди који желе да користе бањ-

ско лечење а да се хране и станују о своме трошку, 
такође су дужни да се пријаве на н^чин изложен 
под 5) и 6) овог упутства. Стручна лекарска комисија 
за бањско лечење војних инвалида при министар-
ствима народног здравља народних република оба-
вестиће ове ин®алиде непосредно да моту ићи у одре-
ђену бању Они се могу обратити војним отсецим-а 
з»а бесплатну возну карту и користити по свом нахо-
ђењу лечење за време које је одређено и за остале 
војне инвалиде. Ови војни инвалиди такође су ду-
жни да се пријаве управнику ине а лидског бањског 
лечилишта односно делегату, ради вођења евиден-
ције и старања ) њиховом лечењу. 

23) Министарства народног здравља народних 
република одредиће остале дужности и права управ-
ника инвалиде ших бањских лечилишта односно деле-
гата, као и осталог помоћног особља при лечилишта, 
и издаће детаљнија упутства за правилну организа-
цију и лечење војних инвалида. 

24) По завршеном бањском лечењу војних инва-
лида, министарства народног здравља народних 
република дплтздаић^ одмах Комитету за заштиту 
народног здрава? Владе ФНРЈ детаљан извештај 
о лечењу војних инвалида у 1948 години. 

Извештај треба нарочито Да садржи ове по-
даник е: 

а) број лечених војних инвалида "понаособ за 
сваку бању; 

б) број инвалида' посебно из сваке друге наро-
дне републике лечених у бањама дотичне народне 
републике; 

в) број постеља у свакој бањи одређених за ле-
чење војних инвалида'; 

г) број војних инвалида који *се није јавио на 
лечење; 

д) број в-ојник инвалида који су се пријавили на 
лечење после одређеног рока у позиву; 

ђ) број војних инвалида који су се лечили по 
тач. 22) овог упутства; 

е) начин смештаја и исхране инвалида; 
ж) износ утрошеног кредита за бањско лечење 

војних инвалида, који треба- специфицираа према 
врсти расхода-; и 

з) какав је успех показан у лечењу, којом при-
ликом навести: број! случајева) обољења органа за 
варење; број случајева обољења органа за крвоток; 
број случајева обољења зглобова и мишић®; број 
случајева обољења' нерава и број случајева обоље-
ња жлезда. 

25) Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ У „Службеном листу Федеративна Народне Ре-
публике Југославија". 

Бр. 804 
16 фебруара 1948 године 

Београд 
Претседник Ко.мит ет а 

за заштиту народног здравља 
Владе ФНРЈ, 

др Павле Грегорић, е. Р. 
Секретар Комитета 

за заштиту народног здравља 
. Владе ФНРЈ 

др Војислав Ђукановић, с. р. 

131. 
На основу члана 14 Основне уредбе о би бл ноте-

карско-архивистичкој струци („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 67/47)» у сагласности са Комитети за законодав-
ство и изградњу народне власти Блате ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О УВОЂЕЊУ НОВИХ ЗВАЊА „БИБЛИОТЕКАРСКИ 
ТЕХНИЧАР" И „БИБЛИОТЕЧНИ РУКОВАЛАЦ" У 

БИБЛИОТЕКАРСКО-АРХИВИСТИЧКОЈ СТРУЦИ 

1) У библиотекарско-архдаистичкој струци уводе 
се следећа нова звања: 

о. ХО З в а њ е О са-! ови и п осло в и зв а њ а 

1 Библиотекарски те- Обављање основних те-
хничар хничких послова: издава-

ње и примање књига, са-
радња при изради стати-
с т и к е документације, сре-
ђивање књига, карата, 
плаката и сличио. 

2 Библиотечни руко*- Самостално вођење би-
валац блиотекирских послова у 

М'2'њим ортгжиаацио-ни-м је-
диницама или помоћни 
библи о т ек ар ек и Ј \ ослови 
У сложенијим >р гани зани -
оним јед ини цама. 

2) Звање „библиотекарски техничар'' и „библио-
течни руковаоц" укључују се у чл 2 Основне 
уредбе о б и б ли о т ек г р е к о - а р х и ви е т и чк ој струци под 
А, испред звања „млађи библиотекар" и добијају 
редае бројеве 1 и 2. 

3) Редни бројеви звања „млађи библиотекар"' и 
даље померају се за два. 

4) Ова наредба ступа »а снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федер ат и вие Народне Ре-
публике Југослвије". 

Бр. 1708 
29 јануара 1948 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за школе и науку Владе ФНРЈ, 
Маријан Стилиновић, е. р 
Претседник 

Комитета з>а законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, <с. р. 

132. 
На основу члаеа 42 Основне уредбе о пр »на-

длежностима савезних државних службеника, на 
предлог Министра саобраћаја, издлјгм 

Н А Р Е Д Б У 

О ПОТВРДИ ПРИВРЕМЕНЕ ВАЖНОСТИ ПРОПИСА 
О ДОДАЦИМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА СЛУ-
ЖБЕНИКА У РЕСОРУ МИНИСТАРСТВА САОБРА-

ЋАЈА 

I.— У смислу чл. 42 Основне уредбе о пршвд-
л е живети ма савезних државних службеника потрз-



Субота, 6 март , 1^48 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 19 — Страна 217 
4-Ј—ј Ф- Ц—• 

ђује се до доношења нових прописа важност сле-
дећих досадашњих прописа: 

1) Решења о дневницама за службена путовања 
и теренском додатку службеника Министарства сао-
браћала и подручних му јединица М. с, бр. 78603/46, 
уколико" се односи на теренски додата« службеника; 

2) Решења о исплати теренског додатка и днев-
ница за службена путовања службеника и радника 
Министарства саобраћаја запослених на трасира ју , 
обнови и реконструкции железница- Гд. бр. 5651 
од 18 априла 1947 године, уколико се оди оси на те-
ренски додатак службеника; 

3) Решења о дневницама за службена путова-
ња и теренском додатку службеника и раоника 
Главне управе речног саобраћаја и подручних јој 
јединима при Министарству саобраћаја М. с. бр. 
88739 од 1 октобра 1946 године, уколико се односи 
на теренски додатак службеника; 

4) Решења о исплати теренског додатка и днев-
ница службена путовања службеника и радника 
Генералне дирекције државног речног са обраћа ј.а 
запослених на снимању и обележава ју пловног пу-
та, багеровању, вађењу пловних објеката, као и на 
грађењу и обнови грађевинских објеката М. с. бр. 
15016/47 од 7 августа 1947 године, уколико се од-
носи на теренски додата« службеника; 

5) Правилника о премијама за високи квалитет 
оправака локомотива за време прања Г., д. бр.. 6200 
од 14 јуна 1947 године; и 

6) Правилника о премијама за уштеду горива и 
мазива! на локомотивама Г.д.бр. 7716 од 14 јуна 1947 
хшшне, е тим Да п р о н е л и обрачунавају од при-
н е л е жности које су службеници имали пре 1 окто-
бра 1947 ло дине, 

II.— Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Ју гос ла виј е". 

Бр. 606 
29 јануара 1948 године 

Београд 

Претседник 
Комитета за законодавство и изградњу 

народне власти Владе ФНРЈ. 
Едвард Кардељ, с. р. 

ПРИСТУПАШЕ МОНАКА КОНВЕНЦИЈИ ЗА ПО-
Б О Љ Ш А Њ Е СУДБИНЕ РАЊЕНИКА И БОЛЕСНИКА 

У ВОЈСКАМА У РАТУ 

Швајцарско посланство у Београду, писмом од 
19 јануара 1948 године, обавестило ј-е Министарство 
иностраних послова Федеративне Народне Републи-
ке Југославије да је Кнежевина Монако нотифико-
е>ала Претседник Швајцарске Конфедерације свој 
приступ Конвенцији за побољшање судбине рање-
ника. и болесника у војскама- у рату, закључене и 
потписане у Женеви 27 јула 1929 године. Овај при-
ступ ступа на снагу 6 јула 1948 године. 

Југославија је ратификовала поменуту конвен-
цију 20 мај-а 1931 године и објављена је у „Службе-
ним новинама1' бр. 124 од 5 јуна 1931 године. 

Бр. 44307. — Из Министарства иностраних по-
слова Београд, 23 фебруара 1948 године. 

Министарство финансија ФНРЈ, по извршеном 
сравњењу са изворним текстом, устаковЈило је да су 
се у Упутству за извршење Уредбе/о порезу на про-
мет производа, објављеном у „Службеном листу 
ФНРЈ" бр. 1/48, поткрале ниже наведене грешке 
те даје следећу 

И С П Р А В К У 
УПУТСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О ПОРЕЗУ 

НА ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА 

1) На крају ст, 2 чл. 1, место:-„вредности допри-
носа." треба: „вредности производа"; 

2) у ст. 4 чл. 3 место: „тач. 5 Општих напо-
мена" треба ,.тач. 4 Општих напомена"; 

3) у последњем ставу чл. 4 место: „као посебни 
промети" треба: „као посебни предмети"; 

4) на крају чл. 4 место: „тач. 5 Општих напо-
мена" треба »тач. 4 и 5 Општих напомена"; 

5) у другој реченици ст. 4 чл. 7 брисати речи: 
„готово увек"; 

6) у ст, 9 чл. 8 место: „као и поручници" треба: 
„као поручиоци"; 

7) у сг. 3 чл. 9 под тач. 1), место:. „6) т р о ш и л и 
продаје" треба: „6) трошкове продаје", а место: 
„7) нормирана добит" треба: „7) нормир&ну добит"; 

8) ст, 5 чл. 9 под тач, 1, треба да гласи: 
„Порески обвезник, када врши продају робе по 

цени производње, може продајну, цену повећи'и зз 
износ пореза лошто исти у њој није садржан. У том 
случају порез се рачуна на цену производње, а ' не 
на збир ове цене и подреза на прожет производа. Ме-
ђутим, ако је по Тарифи предвиђена за пореску ос-
новицу продајна цена произвођача .(цена која у себи 
садржи у; порез м промет- проадзддаХ а. н а д ^ ж к и 
орган није одредио ову цену, онда се цена*произ-
водње (цена без пореза) мора прерачунати у про-
дајну цену произвођача (цену са. порезом). Ако јс 
пореска стопа 15% н.а цену производње, оила ' се 
проценат увећања основице (пене производ ње) изна-
лази по примеру: 85 : 1 5 = 100 : х, из чег.-? излази 
да је х - ~ 1500 : 85 =17,65. Дакле, цену производње 
као пореску основицу треба увећати за ]7,65% и од 
тако увећане основице обрачунати порез са 15% 

9)_У ст. 6 чл. 9 под тач. 2) место: „франко уто-
варене у вагон" треба: „франко утоварено у вагон"; 

,10) у ст. 2 чл 10, место: ^на рачун „Пореза на 
промет производа" бр. 800.020 , треба«: „на одгова-
рајући рачун пореза на промет производа"; 

11) место сг. 5 чл. 10 треба: 
„Поред месечних обрачуна, ови су порески об-

везници дужни да у року од 30 дана по истеку ка-
л е н д а р ч е године поднесу истом одбору и годишњи 
обрачун (пријаву) о обављеном промету у протеклој 
години. 

Да. би се у поступку кажњавања, због дела по-
реске утаје утврдила висина н е п р и ј а в љ е н е промета 
и утајеног пореза у случају када није поднет годи-
шњи обрачун (пријава), сматраће се као пријављени 
промет збир пријављених износа у месечним обра-
чунима за дотичну годину. 

Уколико порески 'Обвезник обуста&и пословање 
у току календарче године, .дужан је да у року^ од 
30 дана. °Д Д а н а обуставе пословања поднесе обра-
чун о обављеном про-мету за време од ] јануара Д° 
дана обуставе пословања.. 

Обрачун о обављеном промету и плаћеном по-
резу на промет производа (месечни, годишњи или 
за други временски период) подноси се' по пропи-
саном обрасцу"; 
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12} у ст. 7 чл. 10 место: „Пре не1Го што се под-
несе решење" треба. „Пре него, што се донесе ре-
шење"; 

13) у тач. 1 ст. 9 чл. 10 место: „и друге-огранке, 
колико, где и како" треба: „и друге огранке, колико 
и где и како"', 

14) у ст. 3 чл. 28 место: „у корист рачуна „По-
рез ва промет производа'* бр-. 800.020" треба: „у 
корист одговарајућег рачуна пореза на промет про-
извода"; 

15) у чл. 29 нејасно отштампани редови гласе: 
а) ред 6: „поаво »првенства за наплату доспе-

лог пореза, казне"; 
б) ред 8: „сине пореског обвезника, кажњеног 

лица односно, 
в) ред 14: „5 година држава се изједначује са 

свим осталим"^ 
г) ред 27: „органа прибави потврду да је про-

даван исплатио во-"; 
д) ред 36: „мет у земљи преко заступника, 

мора свог?, зг-ступнижа"; 
16) у чл. 3-8 нејасно отштам>пани редови гласе: 

а) ред 3: „на снагу Привремене тарифе од-
носно после њених"; 

б) ред 10: „мене нових пореских стопа, про-
менио пене пооизвота" 

II бр. 8269 — Из Министарства, финансија- ФНРЈ, 
28 фебруара 1918 године. 

Претседништво Владе ФНРЈ, сравњеном и з " 
Борним текстом, установило је да су се У Наредби о 
државним (везаним) ценама пољопривредних про-
извода објављеној у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 
12/48, поткрале ниже наведене грешне, те даје 
следећу 

И С П Р А В К У 
НАРЕДБЕ О ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

1) У ст. ТП под А) • тач. 10, код III класе уместо 
„9.61 линара-" треба да стоји: „9,60 динара"; 

2) У истом ставу пол Б), тгч. 1, коп III класе 
уместо „6 90 дингра" треба да стоји: „9.60 динара"; 

о) У тастом ставу под Б) тач. 2, ш а IV класе 
уместо ,.8.20 динара" треба да стоји: „8.80 динл<од". 

IV бр. 1185. — Из Пр ете еди иштв а Владе ФНРЈ, 
3 марта 1948 године. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југославије 

на основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, р 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 народноослободилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
мајори: Блажевић . Анте Бржо, Сартон Фрање 

Зденко, Вукша Пере Богдан и Зотовић, п о с л а в а 
Бранислав; 

капетани: Беле Алојза Алојз, Батииица Илије 
Душа«, Гостимир Јове Милан, Грегорић Антона Ан-
тон, Јеж Валентина Иван, Јанежић Јожефа Јанез, 
Крњулац Марка Цвијо, Мали Ивана Боривој, Мар-
тиновић Николе Јанко, Павошевић Милана Павле, 
Рађебоеић Симе Милан, Перић Остоје Драга«, 
Радић Веселина Светозар, Стакић Јована Срђо, Са-
моиЈчанан Павла л.лп ;з п !пире Јосип; 

поручници: Баста Стевана Марко, Бркић Ан-
дрије Томо, Балабан Илије Милан. Будровић Николе 
Јаков, Дробњак звић Василија Велимир, Ђенадија 
Јове Милан. Граховац Николе Петар, Габриша Фра-
ње Славко, Ињац Васе Ристо, Игњатовић Јована 
Душан, К р и И Алојз:- \ло-з, СЈМЧЗЛ Ј~чѕна Стево, 
Клеме,нчић Милата Мирко, Кисељак Мила Јосип, 
Просиначки Антона Рудолф, Ковачић Косте Пане. 
Левић Винка Ловро, Лутман Франца Лтојз, Мандић 
Лазе Ненад, Марковић Николе Јоско, Његован Ду-
шана Милан, Љегић Марка Бошко, Познић Томе 
Раде, Пекић Милоша Миле, Пуцић Ђуре Марко, 
Палетић Ми|е Томо, Радаковић Ђуре Илија, Сремац 
М и л и в о ј Ђуро, Стаоц Стјепана Алоје. Станчец 
Ђуре Томо, Суша Карла Никола, Ш^бот Симе .Мчр-
ко, Тадић Обрада Обрад. Тодоровић Мила Сто :лн, 
Тишлер Оскара Балтер, Вчнлек Мате Мато, Жиц 
Антона Фрањо, Шафран Ив^на Иван и Ковиљац 
Стеве Јоцо; 

потпоручници: Белец Мартина Драгутин. Ба ић 
Саве Саво, Дараић Лазе Милан, Ђерић Богдана 
Стево, Ђурђић Никола Анђелка, Керић Јована Саво. 
Крстић Бранка Саво, Крпић Петоа Никола, Коајчик 
Петра Петар. Левић Јозефа Албин, Рт пановић Јан-
доије И в лп. Р?јког?ић Петгоа Стојан, Шумљснец Боже 
Трифун, Шимец Луке Фчанц и Теоч ' :ћ Илије Миче; 

4 за стањи ини. Агто-новић Николе Томо, Арбутина 
Симе Божи, Босић Пепе Р т е , Цзи:?'говић Станче 
Никола, Дурмин Емерика Емепик. Хатм^н -Јосипа 
Драгутин, Мисимовић Мчрка Дпагутии. Радуловић 
Ва.',е Љубица, Поповић Гојко, Шу-игта В~сг Душен, 
Зорић Миле Стоја, Вулић Петра Боја и Шимсц Јо-
сипа Андро 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
пуковници: Латас Маше Данило и Бирда Си-

меона Деметар; 
потпуковници: Филиповић Симе Драгутин, Клањ-

шек Ловрета Јоже и Куштрин Ватрослава Јосип; 
мајори: Б*лаш Јур«анч Славко, Натинскч Мар-

тина Андо еј, Цвијановић Луке Ђуро, Чанковић Раде 
Милош, Фрковић Николе Мипг<о, Гл в гутовић Илије 
Влајко, Креча Адама Петар, Мшдс-г/ић Милоша Влз-
до, Миљуш Стевана Дгпе, Мгточеткћ Симе Милан, 
Милачић Минка Војин, Остојић Петра Душан, Обра-
довић Милоша Богдан, Обрић Николе Мирко, Пет-
ковић Петра Андрија, Павловић Петра Адпм, Угар-
ковић Дмитра Дане и Зебић Остоје Јанко; 

капетани: Анжић Ивана Антон, Антулсв Николе 
Борис, Ао.бутина Василија Никола, Бооић Јована 
Никола, Брујић Петра Петар, Бален Петр а Тоно, 
Божић Фрање Јосип, Босанац Раде Мирко, Бућан 
Ђуре Чедо, ђутооац Мартина Томо, ЧУОУВИ^ Ни-
коле Тоде, Чопић Дамјана Божо, ЧуЈић Николе 
Мирко,. Дозет Симе Радова«, Добрић Гаврила Петар, 
Дракулић Богдана Никола, Ђуђић Или^е Миљенко. 
Ђукић Николе Ђуро, Франелић Мирка Јожо, Готлих 
Милана Мирослав. Голин Николе Симо, Јакежић 
Јоже Јанез, Јоргић Симе Светозар. Лаковах И°ана 
Мартин, Јандријевић Филипа Иван, Качавенда Пере 
Милан, Кокаљ Станка Станко, Кезеле Јосипа Слав-
ко, Караћеле Марјана Славко, Кличковић Николе 
Стево, Корноеовац Живка Радован, Мркоњић Јо-
вана Милан М.2јсторочић Богдана Стево, Марти-
новић Николе Јанко, Милтеновић Милоша Михајло, 
Михаиловић Младена Љубомир, МVселИIн Раде Дра-
гић, Момчиловић Дмитра Душан. Мацура Саве Дми-
тар, Обрадовић Данила Милош, Пољак Миле Драго, 
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Пријић Стевана Момир, Родић Николе Блажо, Ра-
даковић Милана Стеван, Ра див ©јевић Стеве Петар, 
Ружичић Миле Бранки, Рајковић Миле Душан," Сла-
дић Шиме Илија, Сљепчевић Дмитра Никола, Судар 
Анте Војин, Секулић Стевана Ђуро, Савић Дана Ни-
кбла, Д1ефкуши.ћ Стеван Лазар, Тинтор Јована Став-
ке, Тику ли« Анте Маринко, Угринић Богосава, ' Пе-
тар, Валутине Павла Франц и Владушић Сава Лазар; 
1 поручници: Бркић 'Шпире Максим, Башић Томе 
Анте, Бојанић Васе Лазо, БаЈић Јована Саво, Бла-
жичевић Драгутина Иван, Цветичанин Марка Бран-
к у Човић Алексе Сте^о, Дробљакбвић Василија Ве-
лимир-, Добријевић ' А^амѕѓ Ђуро, Дуал анчић Јозе 
А ^ е / Драгосавац Илије' Дане, Ђерђа- Миле Крсто, 
ГАбдаћ Николе Милан,' Гњатовић Јована Дувати, 
Германови** Симе Душан, Хан Адолфа Винко, Худо-
љ&тњадсј Мате Мате, Хабибија Османа Заим, Гвозда-
нббић'*' Павла Милош,' Ињац' Васе Ристо, Јандрић 
Јозе Анте, Луланац Филипа Мијо, Јандријеешћ Фи. 
липа Иван; Јаћимовић Пантелије Млзден', Јоловић 
Ивана Фрањо, Порука Раде Дане, Кљајић Илије 
Милан, Калеб Ивана Крунослав, Кузмановић Раде 
Стеќо,''. Касалица Г^вре Љубомир, Клада Душана Јо-
ван, Певић"Је-ве Саво, Лалић Лазара Илија, Лучић 
Ибе Славко, Ликар Глиге Михајло, Љубичић Јандре 
Раде, Мишчевић Јове Новак, Милиновић Стјепана 
Мартин', Миндољевић Марк а Јуре, Малобабић Миле 
Петар, Медић Миле Филип, Мурета Диониса Јосип, 
М&раЕић Саве Илија, Мзчукат Анте Јозо, Мишковић 
Стевана Мил он, Марковић Микана Боро, Мирак Ива-
на Виктор, Матешић Марка Саво. Мишевић Станка 
Стево, Опачић Јовзна Андрија, Обровац Петра Мар-
ко, Опачић Ђуре Никица, Познић Томе Рале, Перић 
Филипа Никола, Поповић Алексија Милан, Пеци-
козић Марка Јово, Плавшић Ђуре Петар, Павлица 
Јована* Миле, Рашета' Томе Андрија, Ранисављевић 
Стојана Благоје, Радујкг Цветка Бранко, Роксандић 
Димитри јр Никола, Радукић Милана Никола, Рпдој-
чгшћ Вује Милкан, Радић Вује Љуба, Рончевић Миле 
Ђуро, Сомрак Јожефа Алоја, Студен Стеве М?.не, 
Стојисављегзић Јована Ђуро, Сикирица Мојсија Јан-
ко, Савић Шпире Симо, Шеатовић Матеја Саво, То-
доровић Миле Стојан, Тодоровић Павла Милан, 
Тишлер Оскара- Валтер, Вуцелић Николе Симо, Ви-
шњић Саве Душан, Буч ков а.ц Стевана Драгутин, 
Вобанац Стјепана .Ђуро, Жунић Драгића Душан, 
Жганец Каталине Јос:ш, Живковић Таде Милан и 
Жафаранић Виктора Иван; 

потиоручници: Арбутина Симе Божо. Бојиновић 
Јове Мирко, Благојевић Милана Дункан, Бубало Ђу-
ре Петар, Божичковић Дмитра Рад;.-, Глодић Јосипа 
Лазо,, Јовић Николе Саво, Јованић Јована Дане, 
Јурас Иве Пашко, Карановић Пере Бранко, Кљајић 
Јована Стево, Кнежевић Станише Јово, Клашанић 
Стеве Јосип, Левантин Анте Стјепан, Мијатовић 
Ристе Босиљка, Маћешић Раде Станко, Манданић 
Николе Јово, Миљуш Миле Петао, Масларић Ми-
лорада Петар, Муш ић Анте Никола, Новаковић Чу-
1П ап а Стеван. Новакозић Ставка. Метлић, Поповић Мије 
Раде, Половина Стевана Миле, Пауновић Михаила 
Бранко. Рајковић Петра Стојан, Самарџија Взгилила 
Ђуро, Сотонина Луке Адам, Сајозић Карла Влади-
мир, Скокандић Анте Нико, Сладачовић Ђупе Блан-
ко, СлиЈепчевић Илије Бранко, Стевановић Петра 
Стево, Шименц Луке Франц, Тишма Јована Јово, 
Трифуновић Саве Милан. Вени Стевана ВОЈИН, Вор-
капић Марка Милан и Жигић Проке Ђуро; 

заставници: Ковачев Александра Петар, .Марко-
вић Франца Антон, Новаковић Стевана Миле, Пушко-
њић Милана Миљенко, Радуловић В а ^ Љубица, 
Рељћћ Стевана Милош, Радаковић Николе Милан, 
Слијепчевић Алексе Бранко, Стијела Боже Стево, 
Селеш Јосипа Стјепан, Стојаковић Јована Стево, 
Шебез Павла Лука, Шу^Јак Јосипа Базмослав, Шкр.-
тић 'Николе Фѓ&нлГ и Вукббрадобић Буде Богдан. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
мајори: Маглич ић Јурија Иво, Обрадовић Ми-

лоша Богдан, Стакић Ђоке Илија, Саршон Фрање 
Зденко и ЗороЈе Милана Марко, 

к а р е о в и : Божанић Пантелије Ђуоо, Буљак Пе-
тра Ма)рко. Девић Мќле Станко, Ђурђић Илије 
Миленко, Ферлан Марије Рудолф, Годип Милоша 
Раде,1 Хркач Петра Перо, Кркљуш Љубомира Мом-
чило, Кончар' Раде Петар, Кбцмун Јанеза Алојз, 
Кмезић Теће Бранко, Кукољ Јосипа Стјепан, Кон-
чар Ђуре Бошко, Матановић Мате Мијо, Марељ 
Ђуре Никола, Матанчић Божилаоа Мато, Мухвић 
Антона Иван, Момчиловић Илије Петар, Остоић 
Боже 'Лазо , 'Павловић Мирка Милан, Перковић Ива-
на Иван, Пафковић Дане Пајо, Рајчевић Миле Ду-
шан, Рајак Милоша Бланко, Радић Веселина Све-
тозар, ' Рајисављизић Марка Лазо, Станић Јована 
Срђа, Старчевић Љубомира Адем, Су пичић Антуна 
Вјекослав, Шефкушић Стевана Лазар Том*л Луке 
Ладислав, Ускоковић Павла Милан, Вучковић Ми-
лутина Љубомир, Виличен Стјепана Јосип, Врга Ра-
де Љубан и Баркови^ Мије Стјепан;, 

поручници: Бунета Блажа Стјепан, Борић Стје-
пана 'Фране Ћук Дане Никола, Т"боа Петра Го-ко, 
Флекбвић Емила Славко, Грубог Илије Душан. Гле-
дан Павл^ Адам, Гашпаревић Петта Драго, Крпан 
Албјза Алојз, Коаљевић Николе М^лан, Кгпачезић 
Јована Душан, Кнежевић Симеона Милас. Миљено-
вић Јанка Ничола, Мичић Плана Доаго. Милић Ни-
коле Иван. Мерле Јосипа Драгутин, Мрђа Милана 
Илија, Орешковић Дане Никола, Пезел> Анте Мате, 
Пекић Милоша Миле, Прица Милана Ђури, Ристић 
Цветка Рисиз, Родић Миле Ђука, Соемач Миливоја 
Ђуро, Старчевић Миле Драг?г-», Светичић Ивана 
Антон, Совиљ Николе Душ^ч, Штаокл Дотура Божо, 
Томас Николе Миљенко, Војводић Шпире Душан, 
Вучевић Ђуре Влсо, Винчић Павла Саво и Вучко-
вић Стевана Драгутин; 

.потпоручник Перков Јосе Јосо. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
мајори: Костић Миле Илија, Милосављевић Ра-

доја Бранимир и Узелац Данила Небојша; 
капетани: Алачапин Ивана Крсто, Лолин ген Јо-

ко.ча Драгутин, Докмановић Милана Драган, Митро-
вић Димитрија Срболзуб, Раисављсчић Марка Лазо, 
Смиљанић Јерка Војислав. Шћетарић Мате Петар 
и Вп аница Ивана Иван; 

поручници: Аћимовић Васе Милан. Бони Млрти-
на Стане, Бендер др Јосип, Б^бкћ Артура В е л и -
слав, Докић Михаела Богдан, Гр е гла Винка Ладо, 
Главашки Ивана Бранко, Газари Ачалпкта Марин, 
Голоб Антуна Антун, Коња*? Јакоб? Јака, Ковачевић 
Милана др Миодраг, ЛУЦ Адолфа др Јосип, Му мл ек 
Антуна Иван, Мелић Данил.! Мирко' Николић Љу-
бомира Душан, Петровић Милана Вп ји-лан, Пече-
ница Омера Рифат, Пал Мије Л[р?.гутин, Пе?ељ Анте 
Мате, Посакан Томе Драго. Ређић Јат 'оча Михајло, 
Ргбић Адолфа Лудвиг, Ризв ^ б е г о в и ћ Мустафа 
Исмет. Стручић Анте Крепао, Сретен Ивана Миро-
слав. Сабљић Јосипа Иван, Шлат Ф о т е Ј-днчсо Шан-
тек Мартина Ви^ко, Штићен Јосип? Ппаго, Швацо 
Болте Фрањо, Тодоровић Павла Мчлан, Велдић 
Марка Крсто и Лоптић Николе др. Гојко; 

потпоручници: Ачимовић Светислав Љубо, Во-
јиновић Јове Мирко, Бабић Рудолфа № а н , Дражић 
Косте Милан, Драча Спасеније Пачао, Домазет Та-
насија Владо, Дробњак Огњена .Чедомир, Граховац 
Томе Минко, Хасек Стјепана Звонимир, Ивановић 
Новака Бранислав, Јон Силвестра Доагутин, Јен-
стерле Босија на Драго, Јагоњац Ад°ма Хамдија., 
Кутеровац Јосипа Маријан, Краљ Мије Стјепан, 
Ледерар Ивана Ладислав, Лујић Дмитра Ђорђе, Мил-
четић Милана Милан, Маржић Иче М^оио, Мушић 
Антуна Цнкола, Пушкарић Ђуре Вич, Повчић Павла 
Д р а г у љ , Позивали^« Јожефа Јоже, Пакасим Ан-



Страна 220 — Брод 1Г/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Субота, 6 март 1948 

дрије Степан, Прек Амалије Ловро, Резец Франца 
Драго; Сечеш Јожета Алојз, Сајовић Карла Влади-
мир, Стефановић Радована Радован, Самбол Стје-
панз Иван, Слободњак Ивана Драгутин, Шехић 
Ибрахима Авдо, Шајновић Мане Милица, Велхосец 
Фрање Јосип и Бурсић Милана Никола; 

заставници: Б( кан Илије Ђуро, Баковић- Јо-
сипа Амброз,. Бисић Бранислава Милисав. Бла-
жиновић Павла Степ ги, Бенић Вучића Драго-
љуб, Берберски Аце Веселин, Бабић Богдана Сте-
ван, Цветковић Иве Перо, Црведин Анте Роза-
лије, Цимбаљевић Мијета Драгоје, Царић Остоје 
Недељко, Чиритокић Танасија Живко, Чурувија Ми-
ће Милан, Ћесаров Марка Живко, Држић Ивана 
•Бранко, Дуковчић Стјепана Јанко, Ђорђевић Ми-
хајла Јован, Фишљер Јуре Стјепан, Глумичић Миле 
Ђуро, Герина Анте Анте, Јанчић Лудвика Лудвик, 
Јурша Франца Антон, Јабучанин Богдана Јово, Ју-
жан Ивана Иван, Кус Павла Мате, Кибаровски Фи-
липа Трифун, Комић Ибрахима Сулејман, Крешић 
Мије Станислав, Ковач Ивана Стјепан, КумпозиЧ • 
Мате Милан, Комозец Лазе Бранко, Лимпић Антона 
Тихомир, Лауко Павла Андрија, Муртић Шабан.' 
Адам. Марчета Симе Богдан, Малетић Теодора Мла-
ден, Марин Стипе Стипо, Марковић Франца Антон, 
Мијатовић Живка Михајло, Милановић Хранислава 
Радивој, Мум^ноје Антон Мирослав, Марковић Пан-
телије Чедомир, Марковић Миленка Душан, Марин-
ковић Гаје Божидар, Марошек Ивана Иван, Новако-
вић Гојка Никола. Немрш Јуре Петар, Огњеновић 
Миће Душан. Поповић Радомира Бранислав. Попов 
Милана Ђорђе, Панић Душана Радован, Ружичић 
Ђуре Емил, Розинац Андреја Андреј, Родић Уроша 
Милош, Радоњић Пере Марко, Рубенчић Томе Ми-
ливој, Ристић Милан* Томислав, Рајачић Владе Ичи-
ја, Симић Душана Миодра-г, Сокић Видосава* Ми-
ленко, Скрачић Ј*еое Никола. Санто Ђуре Витомир, 
Ортак Стјепана Пакло, Самарџић Ј^вгпа Никола, 
СуличЈнец Јосипа Ђуро, Спаловић Драгутина Ла-
зар, Шпанић Б*пта Бепто, Шола.п Владо Раде, Шка-
рич ић Ич ана Паул, Урбани]? Франца Станислав, 
Варшић Стјеп?,<:л ЈурМ. Вичић Јожефа Јожесћ, Ве-
ковен Јакоба Јакоб.. Врховник Иваил Михо, Војво-
дић Јована Петар и Жугић Сане Матија; 

Дујић Ладислава Вера. Ивић Ивана Даница, 
Ловрић Фране Ина и Вајнер Станислава Ленка. 

Бр. 627 
12 децембра 1947 године 

Београд 

Секретар, 
М. Перуничић, р . 

Претседник, 
др И. Рибар,* с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Службени лист Аутономне покрајине Војводине 
Народне Републике Србије'4 у броју 2 зл 16 фебру-
ара 1948 године објављује: 

Правилник за извршење Уредбе о начину распо-
л а г а зградама на подручју Аутономне покрајине 
Војводине које су прешле у државну својину .путем 
кон фи скапи! е или експропријации по одредбама з а . 
кон;:: о аграној реформи и колонизација 

Решење р привремено] организацији шумарске 
службе код н?родних власти на подручју Аутоном-
не покрајине Војводине; 

Решење о стављању ван снаге Решења кој?им се 
Дом стараца у Волошинову проглашава установом 
покрајинског значаја. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
У броју 13 од 23 фебруара 1948 године објављује: 

Указ о проглашењу предузећа локалног значаја1 

„Цвећара" у Белој Цркви за предузеће република«, 
ског значаја; 

Правилник о принадлежностима државних слу-
жбеника Народне Републике Србије у иностранству. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадви лист Народне Републике Словеније" |г 
бројот 7 од 10 февруари 1948 година објавуе: 

Уредбу о оснивању Института за национална пи-
прапањд .при Универзитетот во Љубљана^; 

Уредбу о оснивању Музеја народног ослобођења; 
Наредбу о укидању Народног института; 
Решење о новом уређењу шумских поседа релу-

БЛИЈ : гш:.Кот знАЧА.ја; 
Правилник о измени Прави лс мк а о отписивању 

трошкова за лечење сиромашних- / 

У броју 8 од 17 фебруара 1948 године објављује: 
Уредбу о ликвидацији старих судских депозита; 
Решење о укидању и лик ви; да ци ји Покрајине ког. 

аут опр ед узећа („ПАП") у Ајдовшчини; 
Наредбу о обавезном поновном цепљењу и це-

пљењу деце ЈД једне до осам год,га а; 
Наредбу а увођењу прил радничке службе за зва-* 

ње помоћног инспектора. 
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С А Д Р Ж А Ј : 

127. Указ проглашењу предузећа републи-
кине ког значајч „Аутопут", Београд, з-а 
предузеће општедржавног значаја 

128. Правилник о изменама члана 18 Правил-
ник а. о регистрацији државних привред-
них предузећа 

129. Упутство за примену Наредбе о трговач-
ким радњама овлашћеним на пролију ин-
дустриских производа и предмета исхране 
по нижим Јединственим ценама 

130. Упутство за бањско лечење војних инва-
лида 213 

131. Наредба о увођењу нових зезања „би-
блиотекарски техничар" и „библиотечни 
руков-алац" у библиотекароко-архиви-
.етичко.; струци 

132. Наредба о потсрди привремене важности 
прописа о додацима и другим примањима 
службеника У ресору Министарства са-

Приступање Монака Конвенцији за побољ-
шање судбине рањеника и болесника у 
.опекама у рату 

Исправка Упутства за извршење Уредбе о по-
резу на промет производа — 

Исправка Наредбе о државним (везаним) 
ценама пољопривредних производа 

213 

— 213 
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Издавач- Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
Директор Vодговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр, 20 — Штампа Југословен-

скот штампарског предузећа, • Београд 


