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792. 
На основу мл. 74 Устава ФНРЈ Президијум На-

родне скупштине Федеративне Народне Републике Ју-
гославије доноси 

У К А З 

о САЗИВАЊУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФЕДЕРАТИВНЕ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ Ј У Г О С Л В И Ј Е У VIII 

РЕДОВНО ЗАСЕДАЊЕ 

Народна скупштина Федеоативне Народне Репу-
блике Југославије сазива се у УШ редовно заседање на 
дан 26 децембра 1949 године. 

У. бр. 1169 
10 децембра 1949 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослви је ! 

Зп г-.-у па Секретара 
I ̂ п р е т с е д н и к , Претседник, 

М, Пијаде, с. р, др Иван Рибар, с. р. 

793. 
На основу мл. 17, 20 и 28 Закона о бирачким спи-

сковима Комитет за законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ прописује 

У П У Т С Т В О 

о РЕВИЗИЈИ И П Р Е П И С И В А Н ^ БИРАЧКИХ 
СПИСКОВА 

Сагласио мл. 17 Закона о бирачким списковима, 
сваке пете године месни и градски народни одбори 
дужни су да препишу оригиналне бирачке спискове. 

Пошто се наредне 1950 године навршава пет го-
дина од састављања садашњих бирачких спискова, а 
у једно у то'ј години претстоје и нови избори за на-
родне посланике Народне скупштине ФНРЈ, то је 
потребно да се, поред редовних исправки бирачких 
спискова у смислу чл. 20 Закона о бирачким списко-
вима изврши њихово потпуно преписивање. Због тога 
сви месни и градски (рејонски) народни одбори и на-
родни одбори насеља морају у времену од 20 децем-
бра 1949 до 15 јануара 1950 године да изврше општу 
ревизију и преписиван^ оригиналних бирачких спи-
скова. 

У циљу извршења овог задатка потребно је пре-
дузети ове мере: 

I. Организована ревизије и преписиван^ бирачких 
спискова 

Опште руковођење радом на вршењу исправки и 
преписивању бирачких спискова вршиће комитети за 
законодавство к изградњу народне власти народних 
република преко својих посебних органа. 

Непосредно организована правил.ног и благовре-
меног обављања послова на вршењу исправки и пре-
писиван^ бирачких спискова дужност је извршних 
одбора обласних наро,дних одбора. О,ни су дужни да 
се побрину да се свим народним одборима код којих 
се воле бирачки спискови на време доставе потребни 
обрасци бирачких спискова, да дају упутства и пру-
ж а ј у помоћ комисијама за бирачке спискове, као и да 
в-рше контролу над радом комисија за бирачке спи-
скове и народних одбора на сгом подручју у погледу 
вршења исправки п преписивања бирачких спискова. 
У том циљу извршни одбори обласних народних од-
бора образоваће биро за обављање свих послова и 
организоваће контоолно-инструкторску службу За / а д 
на извршењу овог задатка одговорни су претседник и 
секретар извршног одбора обласног народног одбора. 
На територији Народне Републике Црне Горе ове ће 
послове вршити Комитет за законодавство и изград-
њ у народне власти Владе Народне Републике Црне 
Горе, а иа подручју Ауто-номне Покрајине Војводине 
Главну извршни одбор Народне скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине. 

Извршни одбори среских народних одбора и на-
родних одбооа градова ван састава среза, дужни су 
одмах испитати да ли у свим срезовима (градовима 
ван састава среза) постоје комисије за бирачке спи-
скове и да ли оне имају потребан број чланова, а по 
потреби могу за обављање овог посла поставити и 
две или више комисија за бирачке спискове на под-
ручју једног среза, града односно рејона. Извршни 
одбори среских народних одбора дужни су да се ста-
р а ј у да сви народни одбори на њиховом подручју нај -
даље до 1 јануара '.950 године буду снабдевени по-
требним обрасцима, као и да пружају помоћ комиси-
јама за бирачке спискове и народним одборима на 
свом подручју. 

Комисије за бирачке спискове при среским народ-
ним одборима дужне су да предузимају све мере за 
организована и правилно обављање исправки и пре-
писиван^ бирачких спискова, да пружају помоћ на-
родним одборима на свом подручју у том раду, а по 
потреби сагласно одредбама овог упутства да саме не-
посредно организују преписивање бирачких спискова 
за подручја појединих месних народних одбора, као и 
да врше контролу над тачним и благовременим извр-
шењем ових послова о д стране месних народних од-
бора и . народних одбора градова у саставу среза. У 
том циљу комисије за бирачке спискове морају про-
веравати да ли су ов ' народни одбори до дана одре-
ђеног овим упутством отпочели са радом на вршењу 
исправки односно са преписивањем бирачких спискова, 
да оперативно пра"с даљи ток тога рада, као и да о 
томе извештавају обласни народни одбор, Комисије за 
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бирачке спиекиве пок гралл нм односно рејонским на-
родним одборима ји.,кис су непосредно организовати 
преписиван.? бирачких спискова за подручје града, од-
носно рејона ут сарадњу извршног одбора среског 
(градског) народног одбора 

За правилно обављање свих послова на вршењу 
исправки и преписиван^ бирачких спискова код ме-
сних народних одбора V народних одбора градова у 
саставу ереза одговорни су, поред надлежног руко-
водиоца и претседник и секретар извршног одбора. 

П. Вршење недрагим у б и р а ч е м списковима 
Сви народни одбори код којих се воде бирач-ки 

спискови морају од 20 децембра 1949 до 5 јануара 
1950 године но сл.ужбеној дужности да изв-рше исправ-
ке бирачког списка и да у њега унесу све промене 
настале у ток.) 1949 године, као и раније промене ако 
оне већ нису унесене. Ради тога они ће проверити да 
ли има уписаних бирача који су у току протекле го-
дине умрли или се на стално отоплили из места, или 
који су из било ког разлога на основу решења надле-
жног органа изгубили бирачко право. Ово проверава-
т е народни одбори ће извршити прибављањем пода-
така о умрлим лицима од надлежног државног мати-
чара, података е лицима која су "изгубила бирачко 
право на основу судске пресуде од надлежног по,ве-
реништва унутрашњих послова, као и установљењем 
преко одговарајуће евиденције која су се лица о д е -
лила. 

Поред тога, н аро д-ин одбори морају унети у бирач-
ки списак сва лица која су у протеклој години, одно-
сно до дана када се врши исправка, навршила 18 го-
дина и тиме стекла бирачко право, затим она лица која 
су се у току године доселила и стално настанила у ме-
сту, дем^билисана лица ако раније нису била уписана, 
као и лица којима је враћено одузето бирачко право 
било услед истека времена за које им је оно одузето 
судском одлуком, било на основу решења надлежне 
комисије за бирачке спискове, Ради тога народни од-
бори дужни су одмах објавом обавестити грађане на 
свом подручју да ће од 20 децембра 1949 до 5 јануара 
1950 године бити вршене исправке бирачког списка и 
позвати сва лица која су се у протеклој годишГдосе-
лила или навршила 18 година, или по ком другом о-
снову стекла .бирачко право, да се пријаве ради уписи-
вања у ..бирачки списак. Народни одбори ће, поред 
тога, по службеној дужности прибавити податке о 
лицима која су навршила 18 година од надлежног 
матичара или лица које. оукује старим црквеним ма-
тичним књигама, а могу се о томе обавестити и пре-
гледом матичних књига преко свог службеника . 

Приликом вршења ових исп,равки бирачког списка 
народни одбори ће унети у тај списак сва лица која 
имају бирачко право, а која имају стално боравиште 
(пребивадиште), тј. која су стално настањена на под-
ручју месног (градског, рејонског) народног одбора, 
ако већ нису уведена у бирачки списак. Лица која се 
дуже од шест месеци задржавају у једном месту, иа^о 
ту нису стално настањена, могу такође бити унесена у 
бирачки списак ако изјаве да желе да буду уписана у 
бирачки списак у месту задржавања а да се испишу из 
бирачког списка у м е с у њиховог сталног становања. 
За оваква лица, као и за сва остала л.ица која су се у 
току 1949 године или раије доселила на подручје на-
родног одбора а нису поднела потврду да су исписана 
из бирачког списка места њиховог ранијег становања, 
народни одбор дужан је приликом њиховог уношења 
у бирачки списак да о^томе одмах обавести месни 
(градски., рејонски) народни одбор места њиховог ра-
нијег становања, га их овај испише из бирачког спи-
ска. Ово исправљање б,ирачког списка мора се спро-
вести тако да се за сва лица која имају бирачко право 
провери да ли су унесена у бирачки списак, као и да 

ли се лица која су већ уписана нису одселила из места 
г з су уписана. 

Официри, подофицири, војни чиновници и припад-
ници војних школа биће '.писани само у војне бирачке 
спискове, па ће према томе они који су досада били 
уписани у општи бирач-ки списак н п.еја бити испи-
сани, Међутим грађанска лица на служби у Југословен-
ској армији, као и резервни официри и други војни об-
везници који се налазе на војној вежби биће уписани 
заједно са осталим грађанима само у општи бирачки 
списак. Лица, пак, која се налазе на отслужењу кадра 
морају бити уписана у општи бирачки списак у месту 
где стално бораве, али ће исто тако бити уписана и у 
војне бирачке спискове. 

За прибављање и проверавање свих наведених по-
датака, као и података о томе да ли су сви грађани који 
имају бирачко право уписани у бирачки списак народ-
ни одбори користиће и помоћ политичких и масовних 
организација. 

Сва лица која према изложеном треба на,кнадно 
унети у бирачки списак, биће уведена у постојећи би-
рачки списак пре него што се приступи његовом пре-
писи в ању . ) 

Вршењу исправки у бирачким списковима мора се 
хитно приступити, тако да ове исправке буду завршене 
до 5 јануара 1950 године, када ће се приступити пре-
писивању бирачких спискова. 

III. Подношење захтева за уписивање у бирачки списак 
од стране лица којима није било признато бирачко 

право 
Лица која су на основу решења надлежног држав-

ног органа била одбијена од захтева за уношење у 
бирачки списак или избрисана из бирачког списка због 
тога што немају бирачко право, изузев оних која су 
бирачко право изгубила на основу судске пресуде, мо-
гу поднети нов захтев За увођење у бирачки списа,к, 
без обзира да ли је раније решење постало правосна-
жно или није. 

IV. Преписиван^ бирачког списка 
Сви народни одбори код којих се воле бирачки 

спискови дужни су да од 5 до 25 јануара 1950 године 
постојећи оригинални бирачки списак, који је исправ-
љен у смислу тач. II овог упутства начисто препишу 
у два примерка. Приликом овог преписирања, у нови 
бирачки списак унеће се, по правилу, по територијад-
ним јединицама (улицама, засеоцима, махалама итд.), 
сва лица ,која су већ била уписана у првобитни би-
рачки списак или су у њега накнадно унесена, а изо-
ставиће се сва лица која су у току протеклог времена 
избрисана а чија су имена прецртана у списку. 

Уколико се у току пр ели си вања накнадно утврди 
Дс1 су извес-на лица, уписана у стари бирачки списак, 
умрла, отселила се или изгубила бирачко право, њи-
хова ће имена бити прецртана V новом, пре,писаном 
бирач,ком списку уз назнаку о томе. 

У случају да месни народни одбор није у могућ-
ности да сам изврши преписиван .е бирачког списка, 
или се покаже да то неће моћи да изврши у пропи-
саном року, комисија за бирачке спискове "сама ће ор-
ганизовати преписивање бирачког сп,иска^ уз сарадњу 
месног народног одбора. 

По завршеном преписиван^ но^и, пре,писани би-
рачки списак ће се закључити у смислу чл. 13 Закона 
о бирачким списковима, назначују^!! датум када је за-
кључен и наводећи словима, уз печат народног одбора, 
колико бирача има у,писаних у списку и колико страна 
има свеска која сад,ржи списак. Овако закључен нови 
бирачки списак народни одбор доставиће у два при-
мерка на потврду најдаље до 15 јануара 1950 године 



Среда, 14 децембар 1949 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Б р о ј 104 — Страна 1387 

комисији за бирачке спискове при среском (градском, 
рејоиском) народном одбору. Уз нови бирачки списак 
народни одбор ће доставити комисији за бирачке спи-
скове и стари бирачки списак, пошто га претходно 
закључи и на њему назначи да је преписан и да је 
изгуб-ио своју важност. 

Пошто буде преписан бирачки списак, израдиће се 
у два примерка и но-ви азбучни именик у који ће се 
по азбучном реду унети бирачи уз назначење стране 
бирачког списка на ко јо ј су унесени и текућег броја 
под којим су тамо уведени, 

Комисија за бирачка спискове, у сагласности са 
лретседгтком извршног одбора народног одбора среза 
(града ван састава среза, односно рејона) може ради 
указивања помоћи месним односно градским (рејон-
ским) народним одборима упослити на пре,писивању 
бирачких спискова писмене људе (пензионере, ђаке 
Итд.), који су дужни да се том позиву одазову,. 

V. Потврђиван^ новог бирачког списка 
Пошто комисија за бирачке спискове прегледа и 

испита нови преписани списак и провери да је он са-
гласан са старим бирачким списком са кога је препи-
сан и да су новоупнсани бирачи правилно уведени у 
списак, потврдиће најдаље у року од пет дана од при-
јема, тј. најдаље до 20 јануара 1950 године, нови би-
рачки списак својим печатом и потписом, па ће тако 
потврђени списак вратити надлежном народном одбору 
заједно са старим бирачким списком, а други приме-
рак задржати кол себе. Комисија ће исто тако потвр-
дити и стари бирачки списак и ова ј вратити народном 
одбору. Ако је потребно да народни одбор изврши ис-
правку у новом бирачком списку, комисија ће прет-
ходно вратити ова ј спис. и надлежном народном од-
бору да најдаље у року од два дана изврши исправку. 

Народни одбори дужни су чувати стари бирачки 
списак најмање пет година рачунајући од потврде но-
вог бирачког списка. 

VI. Подношење захтева за исправку бирачког списка 
ГЛесн^ градски и рејонски народни одбори, као и 

народни одбори насеља дужни су одмах по пријему 
потврђеног новог бирачког списка, сходно чл. 16 За-
кона о бирачким списковима, да то објаве на уобича-
јени начин и да упозоре грађане да им списак стоји 
на располагању и да могу тражити исправке у њему. 

Сваки грађанин, као и политичка и друштвена ор-
ганизација. има право у смислу чл. 18 и 19 Закона о 
бирачким списковима да прегледа бирачки списак и 
тражи његову исправку. Захтев за исправку бирачког 
списка може се подносити било усмено, било писмено 
народном одбору код кога се води бирачки списак. 
Подношење овог захтева није везано за рок, али после 
расписивања избора исправке бирачког списка по овак-
вим захтевима могу се вршити јога на јдуже за 14 дана. 

Месни, градски односно рејонски народни одбор 
упутиће захтев за уношење у списак, одлетело за ис-
прављање бирачког списка комисији за бирачке спи-
скове, која ће своје решење донети најдаље за пет 
дана. Народни одбог, може сам извршити .исправку ако 
је захтев поднет пре достављања новог бирачког спи-
ска на потврду комисији за бирачке спискове и ако 
нађе да је захтев очигледно умесан. 

УН. Начин вођења бирачког списка и службеници који 
га воде 

Бирачки списак води матичар, који за то одговара 
надлежном члану извршног одбора месног (градског, 
рејонског) народног одб^ ра. 

Бирачки списак за подручје сваког месног (град-
ског, рејонског) народног одбора води се, по правилу, 

у једној свесци и мора бити повезан (прошивен). Само 
у местима са веПим бројем становништва (на пр. за 
рејоне града Београда) бирачки списак може се во-
дити према упутствима комисије за бирачке спискове, 
у две или више свезака. Бирачки списак мора на сре-
дини бити проширен јемствеником (канапом) чији 
крајеви морају бити утврђени воштаним печатом ко-
мисије за бирачке спискове или народног одбора при 
коме она ПОСТОЈИ-

Да би се убудуће бирачки спискови правилно и 
тачно водити, ста лица приликом досељена у друго 
место морају поднети месном (градском, рејонском) 
народном одбору потврду народног одбора места њи-
ховог ранијег борављења да су исписана из тамошњег 
бирачког списка. Приликом њиховог одјављивања- у 
месту ранијег борављења месни (градски, рејонски) 
народни одбор дужан је исписати их из бирачког спи-
ска и дати им потврду о томе. Исто тако месни (гран-
ски, рејонски) народни одбор у месту где се пријав-
љ у ј у ради сталног становања дужан је водити евиден-
цију о лицима која нису поднела потврду да су испи-
сана из бирачког списка и од њих тражити да ову 
прибаве, а може је и сам по службеној дужности при-
бавити. 

VII!. Вршење исправки и преписиван^ војних 
бирачких спискова 

Сходно начелима овог упутства извршиће се н ре-
визија и преписивање војних бирачких спискова према 
упутствима које ћз прописати Министар народне од-
бране у сагласности са Претседником Комитета за за-
конодавство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ. 

IX. Престанак важења упутства Комитета за законодав-
ство и изградњу народне власти Владе ФНРЈ за спро-

вођење и правилну примену Закона о бирачким 
списковима 

Ступањем на снагу овог упутства престају да 
важе одредбе упутства Комитета за законодавство и 
изградњу наредне власти Владе ФНРЈ за спровођење 
и правилну примену Закона' о бирачким списковима 
бр. 3825 од 30 децембра 1947 године („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 111 '47), уколико су у супротности са ње-
говим прописима. 

Бр. 4282 
12 децембра 1949 године 

Београд 
Претседник 

Комитета за законодавство и изградњу 
н а р о д е власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 

794. 
На основу чл. 13 у вези чл. б Уредбе о јединсп .е- ' 

ним ценама (.,Службени лист ФНРЈ", бр. 10646) и 
Решења Вл де ФНРЈ о овлашћењу Привредног савета 
Владе ФНРЈ да прописује јединствене цене са важно-
шћу на целој територији Федеративне Народне Репу-
блике Југославије за сировине, Погонски материјал, ар-
тикле масовне потрошње и за услуге наведене у На-
редби Владе ФНРЈ од 14 јануара 1947 године, ТУ бр. 
136 од 5 априла 1947 године („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 30 47) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

о НИЖИМ ЈЕДИНСТВЕНИМ ПРОДАЈНИМ ЦЕНАМА 
ПАСУЉУ РОДА 1949 ГОДИНЕ 

I. Одређују се следеће ниже јединствене продајне 
цене за 100 кг пасуља, и то: 



Страна 1388 — Број 104 Среда, 14 децембар 1949 

Динара 
1) пасуљу, I врсте (тетовац, трешњева^ 

граднштанац, кокосов и овима сличне 
врсте) 1.248.—( 

2) пасуљу И арете (све врсте једнобој-
ног пасуља) — — 1.000.—. 

3) пасуљу III врсте (шарени и мешани 
пасуљ) 802.— 

Ове цене подразумевају се франко вагон, шлеп 
или брод истоварие станице купца (јединствене про-
дајне цене откупних предузећа франко истоварна ста-
р ц а купца). 

По предњим ценама куповаће пасуљ трговачка пре. 
дузећа и задруге који Цасуљ продају потрошачима 
као републичко обезбеђено снабдевање и задруге које 
пасуљ продају у трговини по везаним ценама. 

II. Трговачка предузећа и задруге своју продајну 
цену пасуљу формираће на начин који пропише Ми-
нистар трговине и снабдевања ФНРЈ 

III. Ступањем на снагу овог решења престају да 
важе прописи Решења Претседника Привредног савета 
Владе ФНРЈ о јединственим ценама кромпира и пасу-
ља у продаји на мало бр. 17850 од 28 октобра 1948 
године („Службени лист ФНРЈ", бр. 96/48) који се 
односе на пасуљ. 

Бр. 22986 
6 децембра 1949 године 

Београд 
Претседник / 

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

795. 
На основу чл. 4 Закона о поштанско-телеграфско-

телефоноким таксама доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ПРИГОДНИХ ПОШТАНСКИХ 
МАРАКА ПОВОДОМ ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТА 

„БРАТСТВО-ЈЕДИНО ТВО" 

На дан 16 јануара 1950 године, пустиће се у течај 
пригодне поштанске марке поводом изградње Ауто-
пута „Братство—Јединство". 

Једна серија ових марака имаће три вредности, 
и то: 

1) марку од 2 динара, зелене боје, чији цртеж 
симболички приказује почетак рада на Аутопуту као 
и заставу Народне омладине; . 

2) марку од 3 динара, црвене боје, чији цртеж 
приказује изграђен Аутопут као једну од најважнијих 
комуникација' Федеративне Народне Републике Југо-
Славије; 

3) марку од 5 динара, плаве боје, ч,ији цртеж 
симболички приказује повезаност Београда н Загреба 
са Аутопутем и омладинца са државном и партијском 
заставом. 

На свим овим маркама испод слике стоји натпис 
„ФНР Југо-с ливија" ћирилицом и латиницом, а у левом 
углу доле отштамлана је ознака вредности марке са 
,.Дин." латиницом. На мар,ки од 3 динара отштампа,н 
је текст „Аутопут Б,ратство-Јединство 1949" ћири-
лицом, а на марки од 5 динара уцртана је значка 
Аутопута. 

Ове марке биће у продаји код свих већих пошта 
у земљи до њиховог утрошка, а за франкирање по-

шиљака важиће неограничено време односно до доно-
шења решења о њиховом повлачењу из течаја. 

Бр. 28493 
2 децембра 1949 године 

Београд 
Министар пошта ФНРЈ, 

др Заим Шарац, с. р. 

Претседништво Комитета за заштиту народног 
здравља Владе ФНРЈ, по извршеном сравњењу ра из-
ворним текстом, установило је да се у тексту на срп-
ском језику Решења о изменама висине рабата у Ре-
шењу о ценама и рабатима лекова и санитетске робе, 
објављеном у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 103 од 10 
децембра 1949 године, поткрала ниже наведена грешка 
те даје следећу 

И С П Р А В К У 
РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА ВИСИНЕ РАБАТА У РЕШЕ-
Њ У О ЦЕНАМА И РАБАТИМА ЛЕКОВА И САНИТЕТ-

СКЕ РОБЕ 

У тач. 2. на крају, уместо речи „1 јагуара 1949 
године" треба ставити „1 јануара 1950 године". 

К бр. 16808. — Из Претседништва Комитета за 
заштиту наредног здравља Владе ФНРЈ, Београд, 10 
децембра 1949 године. 

Привредни сазет Владе ФНРЈ—Савезни уред за 
цене, по извршеном сраВњењу са изворним текстом, 
установио је да се у тексту Ценовника откупних и др-
жавних (везаних) цена пољопривредних производа и 
нижих јединствен!^ продајних цена и н д у с т р и ј и х 
производа, са важношћу на целој територији Федера-
тивне Народне Републике Југославије — који је од-
штампан као посебно издање „Службеног листа ФНРЈ" 
у мају месецу 1949 године, („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 41/49), поткрала ниже наведена грешка, те даје 
следећу 

И С П Р А В К У 
ЦЕНОВНИКА ОТКУПНИХ И ДРЖАВНИХ (ВЕЗАНИХ) 
ЦЕНА, ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И НИЖИХ 
ЈЕДИНСТВЕНИХ ЦЕНА ИНДУСТРИСКИХ ПРОИЗВО-
ДА СА ВАЖНОШЋУ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ФЕ-
Д Е Р А Л Н Е НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

На страни 198 Ценовника откупних и државних 
Свезаних) цена, пољопривредних рроизвода и нижих 
јединствених цепа индустриских производа са важно-
шћу на целој територији Федћративне Народне Репу-
блике Југославије у наслову „заковице за котлове и 
мостове" изостављено .је „цена важи за 100 комада". 

Бр. 3881. — Из Привредног савета Владе ФНРЈ, 
Београд, 8 децембра 1949 године. 

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНЕ ЛУКСЕМБУРГА ПРО-
ТОКОЛА КОЈИМ СЕ МЕЊАЈУ СПОРАЗУМИ, КОН-
ВЕНЦИЈЕ и ПРОТОКОЛИ О ОПОЈНИМ ДРОГАМА 
ПОТПИСАНИ У ХАГУ 23 ЈАНУАРА 1912 ГОДИНЕ, У 
ЖЕНЕВИ 11 ФЕБРУАРА 1925 ГОДИНЕ, 19 ФЕБРУАРА 
1925 И 13 ЈУЛА 1931 ГОДИНЕ, У БАНГКОКУ 27 НО-
ВЕМБРА 1931 ГОДИНЕ И У ЖЕНЕВИ 26 ЈУНА 1936 

ГОДИНЕ 

Генерални секретаријат Уједињених нација, својим 
писмом од 24 октобра 1949 године, обавестио је Мини-
старство иностраних послова да је на дан 13 октобра 
1949 године депонован од стране Луксембург ратифњ 
кациони инструмент Протокола којим се мењају спора-
зуми, конвенције и протоколи о опојним дрогама пот-
писани у Хагу 23 јануара 1912 године, у Женеви 11 
фебруара 1925 године, 19 фебруара 1925 и 13 јула 1931 
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године, у Бангкоку 27 новембра 1931 године и у Же-
неви 26 јуна 1936 године, закљученог и потписаног у 
Лејк Саксесу 11 децембра 1946 године 

Југословенски ратификациони инструмент овог 
Протокола депонован је 19 маја 1948 године, а Прото-
кол је објављен у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 21 од 
13 марта 1948 године, 

Бр. 421789 — Из Министарства иностраних послова, 
Београд, 8 децембра 1949 године. 

V - ^ . 

ПРИСТУП ДАНСКЕ ПРОТОКОЛУ КОЈИМ СЕ СТАВ-
ЉАЈУ п о д МЕЂУНАРОДНУ КОНТРОЛУ ДРОГЕ 
КОЈЕ НИСУ ОБУХВАЋЕНЕ КОНВЕНЦИЈОМ ОД 13 
ЈУЛА 1931 ГОДИНЕ О ОГРАНИЧЕЊУ ПРОИЗВОДЊЕ 
И РЕГУЛИСАЊУ РАСПОДЕЛЕ ОПОЈНИХ ДРОГА, 
ИЗМЕЊЕНЕ ПРОТОКОЛОМ ПОТПИСАНИМ У ЛЕЈК 

САКСЕСУ 11 ДЕЦЕМБРА 1946 ГОДИНЕ 

Генерални секретаријат Уједињених нација, својим 
писмом од 31 октобра 1949 године, обавестио је Ми-
нистарство иностраних послова Федеративне Народне 
Републике Ј у г о с л в и ј е да је на дан 19 октобра 1949 
године депонован од стране Данске инструмент о при-
ступу Протоколу којим се стављају под међународну 
Контролу дроге које нису обухваћене Конвенцијом од 
13 јула 1931 године о ограничењу производње и регу-
лисању расподеле опојних дрога, измењене Протоко-
лом потписаним у Лејк Саксесу 11 децембра 1946 го-
дине, закључе.ном и потписаном у Паризу 19 новембра 
1948 године, Приликом потписивања Протокола прет-
ставник Данске саопштио је Генералном секретару Ује-
дињених нација да се ратификација овог Протокола 
односи и на територије Гренланда, за чије је спољне 
односе одговорна Данска. 

Југослозенски ратификациони инструмент помену-
тог Протокола депонован је 10 јуна 1949 године, а 
Протокол је објављен у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 
41 ои 15 маја 1949 године. 

Бр. 421791. — Из 'Ми,нистарства иностраних посло-
ва, Београд, 8 'децембра 1949 године. 

О Д Л И К О В А Н А 
На основу чл. 2 Закона о орденима и медаљама, 

а на предлог Претседник Владе ФНРЈ, Президијум 
Народне скупштине Федеративне Народне Републике 
Југославије 

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

вању, осведочени рад на остварењу братства и је-
динства међу нашим народима и стечене заслуге за 
народ у току Народноослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
службеници: Аликалфић Ибрахима Осман и Анђе-

ли јић Које Дане; 
пеферент Арежина Тодора Душан; 
службеници: Арнаутовић Мустафе Шефик и Бач-

коња Николе Стајка; 
шеф отсека Бабовић Боже Мирко; 
службеник балабан Милана Марко; 
шеф отсека Барић Петра Јозе; 
шеф испоставе Девандић Стипе Перо; 
референт Булут Ђуре Милан; 
службеници: Бундало Петра Љубан и Бу руци ја 

Милана Милош; 
шеф отсека Ћулибрк Мићуна Стево; 
службеник Даница Николе Петар; 
шеф отсека Денда Илије Јанко; 
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референт Дрмоњић Симон Војин; 
службеници: Ђаковић Ђуре Мирко, Ђукић Николе 

Лука и Ђуричић Риста Мићо; 
шефови отсека: Фазлиновић Салиха Азиз и Гако-

вић Илије Душан; 
директор предузећа Гаврић Јефта Жарко; 
службеници: Главановић Јове Ружа, Ибрић Осма-

на Мехмед, Илијашевић рођ. Батос Михајла Лазарка, 
Јовичић Ђорђа Васо и Кајиш Паје Јово; 

шефови отсека: Капетановић Мустафе Сулејман и 
Керкез Василија Ђуро; 

службеник Ковачевић Ђоке Радоган; 
управник затвора Ковачевић Николе Триво; 
службеници: Кукољ Стевана Петар и Лајић Раде 

Драго; 
шеф отсека Личанин Јефте Драго; 
службеник Лучић Марка Живојин; 
референти: Дулић Алексе Неђо и Мајданац Ра-

дована Саво; 
службеници: Марић Михајла Ратко, Маслић Ми-

хајла Саво и Мемић Хасана Хајдар; 
начелник одељења Милановић Јована Славко; 
шеф испоставе Милашиновић Стеве Милан; 
службеник Миљуш Ђоке Ратко; 
шеф отсека Морић Мићана Славко; 
службеник Мутић Јована Сретко; 
шеф от сека Нинковић Шпире Димитрије; 
службеник Новак Љ у б е Станко; 
начелник одељења Османбеговић Мустафе Адем; 
службеник Сеферовић Јусуфа Расим; 
инспектор Ситничић Станоја Мирко; 
службеници.: Смиљанић Јована Ђорђе и Стојисав-

љевић Лазе Милан; 
референт Ступар Симе Стево; 
службеници: Штрбац Николе Душан и Шукунда 

Стојана Радован; 
шеф отсека Тодоровић Марка Перо; 
службеник Влачић Јована Тодор; 
управник затвора Вујатовић Бајкана Милан; 
референт Вукић Миле Бранко; 
службеници: Вукобрат Илије Душан, Вукаш Ни-

коле Раде и Зец Ђуке Никола; 
референт Зјајић Томе Ђуро. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА П РЕДА: 
управник затвора Алагић Заћира Мехмед; 
службеници: Алајбеговић Хасана Разија, Аликал-

фић Ибрахима Осман и Анђелијић Роја Дане; 
референт Авдић Авде Хајро; 
службеник Бачкоња Николе Стајка; 
шеф отсека Баковић Боже Мирко; 
службеници: Балабан Милана Мирко и Балчино-

вић Фејзе Ибрахим; 
шеф отсека Барић Петра Јозе; 
референт Булут Ђуре Милан; 
службеник Пупина Бећира Мушан; 
шеф отсека Ћулибрк Мићана Стено; 
службеници: Даница Николе Петар, Ђаковић Ђуре 

Мирко и Ђукић Николе Лука; 
управник затвора Ђурђевић Ратка Душан; 
-службеник Ђуричић Ристе Мићо; 
шеф отсека Гаковић Илије Душан; 
директор предузећа Гаврић Јефте Жарко; 
службеник Првановић Јове Ружа; 
шеф отсека Грбац Милана Звонко; 
управник к. п. дома Грбић Миока Перо; 
службеници: Грцић Хасана Емина, Илијашевић рођ. 

Батос Михајла Лазарка, Јовичић Ђорђа Васо и Кајин! 
Пајин Јово; 

шефови отсека: Капетановић Мустафе Сулејман, 
Керкез Василија Ђуро и Ковачевић Ђоке Радован; 

службеник Ковачић Фрање Иванка; 
управник затвора Ковачевић Николе Триво; 
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службеници Куленовић Косте Стојанка и Лајић 
Раде Драго; 

шеф отсека Лк'Јанис Јефте Драго; 
службеник Лучић Марка Живојин; 
референти: Мчјданац Радована Саво и Дулић Алек-

се Неђо; 
службеници: Марић Михајла Ратко, Маслић Ми-

хајла Саво, Матић Давида Алекса и Мемић Хасана 
Хајдар; 

начелник одељења Милановић Јована Сл, ико; 
шеф испоставе Милаптнновић Стеве Милан; 
службеник Миљуш Ђоке Ратко; 
шеф отсека Марић Мићана Славко; 

.службеник Мутић Јована Сретко; 
шеф отсека Нинковић Шпире Димитрије; 
службеник Новак Љубе Станко; 
шеф отсека Пузић Данила Бранко; 
службеници: Ристић Симе Мирко и Сеферовић Ју-

суфа Расим; 
шеф отсека Сертић Јосипа Перо; 
инспектор (лопичић Станоја Мирко; 
службеник Смиљанић Јована Ђорђе; 
шеф отсека Старчевић Јакова Трифун; 
службеник Стојисављевић Лазе Милан; 
референт Ступар Симе Стево; 
службеник Шукунда Стојана Радован; 
референт Таминџија Обрада Владо; 
службеници: Татаревић Хусеина Ахмет и Теша-

новић Михајла Бошко; 
шеф отсека Тодоровић Марка Перо; 
службеници' Васиљевић Васе Петар, Влачић Јо-

вана Тодор, Вракеља Стевана Перо и Вујановић Мех-
меда Фахра; 

управник затвора Вујатовић Балкана Милан; 
службеник Вујовић-Шуковић Даринка; 
референт Вукић Миле Бранко; 
службеници: Вукобрат Илије Душан, Вукаш Ни-

коле Раде и Зец Ђуке Никола; 
референт Зјајић Томе Ђуро; 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
шеф отсека Барић Петра Јозе; 
службеник Бундало Петра Љубан; 
управник к. п. дома Грбић Мирка Перо; 
службеник Матић Датида Алекса; 
шефови отсека: Нинковић Шпире Димитрије и 

Тодоровић Марка Перо. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
службеник Анђелијић Које Дане; 
референт Арежина Тодора Душан; 
службеници: Бачкоња Николе Стајка, Балабан Ми-

лана Марко и Балчиновић Фејзе Ибрахим; 
шеф отсека Барић Петра Јозе; 
службеник Башић Џемала Изет; 
референт Батлак Аце Ћамил, 
службеници: Богдановић Милоша Драго, Божић 

Николе Душан и Буха Саве Иван; 
референт Булут Ђуре Милан; 
службеници: Бундало Петра Љубан, Бурсаћ Дра-

гутина Петар, Буруџија Милана Милош, Бушић Данка 
Блаж и Чучковић Паје Душан; 

референт Ћилимовић Мурата Џемал; 
шеф отсека Ћулибрк Мићуна Стево; 
службеник Даница Николе Петар; 
шеф отсека Денда Илије Јанко; 
референт Дрмоњић Симе Војин; 

% шеф отсека Дутина Петра Блаж; 
службеник Ђерић Благоја Јован; 
управник затвора Ђурђевић Ратка Душан; 
службеници: Ђуричић Спасоја Јован, Ђурковић 

благоја Драгици и Фазлић Латифа Реџо; 
шеф отсека Гаковић Илије Душан; 
директор предузе.ћа Гаврић Јефте Жарко; 
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службеници: Главановић Јове Ружа и Грабић Илије 
Сулејман;-

референт Грбић Лазе Божо; 
управник к. п. дома Грбић Мирка Перо; 
службеници: Груић Хасана Емина, Хамзић Арифа 

Џемал, Харачић Мехмеда Бећир, Ибрић Османа^ Мех-
мед, Јотић Петра Гојко- и Јовичић Ђорђа Васо; 

шеф отсека Капетановић Мустафе Сулејман; 
референт Карабеговић Махмута Екрем; 
шеф отсека Керкез Василија Ђуро; 
управник затвора Ковачевић Николе Триво; 
службеници: Крстовић Манојла Душен и Кукољ 

Стевана Петар: 
референт Лазић Јефте Богдан; 
шегђ отсека Личанин Јефте Драго; 
службеници: Лучић Марка Живојин н Мачинко-

вић Миле Богдан; 
референт Мај данац Радована Саво; 
службеници: Марковић Блажа Мирко и Мемић Ха-

сана Хајдар; 
начелник одељења Милановић Јована Славко; 
службеник Мићевић Луке Игњат; 
шеф испоставе Милашиновнћ Стеве Милан; 
референт Миливојевић Станоја Митар; 
службеници: Милојевић Јове Ћетко, Милутиновић 

Јелисија Никола и Морача Михајла Божидар; 
шеф отсека Морић Мићана Славко; 
службеници: Мрђа Тодора Бошко, Мркоњић Ха-

мида Фуад и Новак Људе Станко; 
начелник одељења Османбеговнћ Мустафе А^см; 
службеник Пејаковић Марка Захарије; 
шеф отсе,ка Пузић Данила Бранко; 
службеник Радовановић Ђорђа Радмила; 
шеф отсека Рахимић Мумина Салко; 
референт Ракић Видосава Ђурађ; 
службеници: Рамић Хусеина Азиз, Реџепагић Зејна 

Ризо и Ристић Симе Марко; 
инспектор Ситничић Станоја Мирко; 
службеници: Смиљанић Јована Ђоцђе, Смиљанић 

Лазара Миливој и Стојаковић Милоша Миленко; 
шеф отсека Стојановић Стојана Цвијетко; 
службеници: Стојановић Митра Петар, Стојиновић 

Боже Цветко и Стоканић Гојка Јанко; 
референт Ступар Симе Стево; 
службеници: Шеховић Ибре Шазро, Шева Стеве 

Илија, Штрбац Николе Душан и Шукунда Стојана Ра-
дован; 

референт Таминџија Обрада Владо; 
службеници: Тарана Саве Чедомир, Тешановић Ми-

хајла Бошко и Велетовац Ахмета Мехмед; 
референт Венцељ Фрање Андрија; 
службеници: Влачић Јована Тодор, Вракела Сте-

вана Перо и Врањеш Или Је Мирко; 
управник затвора Вујатовић Војкана Милан; 
референт Вукић Миле Бранко; 
службеник Вукобрат Илије Душан; 
референт Вуковић Ристе Мирко; 
службеник Вукша Николе Раде; 
референт Зечић Хилме Фадил; 
шеф отсека Зечић Мује Захид; 
референт Зјајић Томе Ђуро. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
службеник Агић Зулфе Џемал; 
управник затвора Алагић Зећпра Мехмед; 
службеници: Бантовић Мустафе Бајро, Бановић 

Милана Сретко и Башић Џемала Изет; 
референти: Рашић Миле Милан и Батлак Аго 

Ћамил; 
службеници: Бишчевић Мехмеда Мидхат и Богда-

новић Стева Богдан; 
референт Бонковић Михајла Живко; 
службеници: Божић Николе Душан и Бурсаћ Дра-

гутина Петар; 
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референти: Бушић Данка Блаж и Чорак Ивана 
Мато: 

службеник Чучковић Паје Душан; 
референт Ћилимковић Мурата Џемал; 
службеник Ђерић Благоја Јован; 
референт ЂигГа Ахмета Тахир; 
с л у ж б е н и к : Ђуричић Спасоја Јован, Ђурковић 

Благоја Драгица. Грабић Алије Сулејман, Грцић Ха-
сана Емина, Хамзић Арифа Џемал, Харачић Мехмеда 
Бећир, Јотић Петра Гојко и Јусић Ахмета Авло; 

референт Карабеговић Махмута Е^рем: 
службеници: Куловић Османа Расим, Курта Ми-

хајла Ивица, Мачинковић Миле Богдан, Марковић Бла-
жа Мирко, Мићевић Луке Игњат и Мијановић Саве 
Бранко; 

референт Миливојевић Станоја Митар; 
службеници: Милојевић Јове Ћетко, Милутиновић 

Јелисија Никола, Морача Михајла Божидар, Мрђа То-
дора Бошко, Мркоњић Хамида Фуад Мулић Салиха 
Абдулах, Мурић Хамзе Рифат и Пејаковић Марка За-
харије: 

референт Пењић Ибрахима Авдо; 
службеници: Побрић Вјекослава Никола и Попо-

вић Саве Манојло; 
шеф отсека Пузић Данила Бранко; 
службеник Радованов.;^ Ђорђа Радмила; 
шеф осека Рахимић Мулина Салко; 
референт Ракић Видосава Ђурађ; 
службеници: Реџепагић Зејна Ризо и Ристић Симе 

Мирко: 
референт Шарић Шашнћа Осман; 
шеф отсека Сертић Јосипа Перо; 
службеници: Смиљанић Лазара Миливој и Средић 

Петра Свето; 
шеф отсека Старчевић Јакова Трифун; 
службеник Стојаковић Милоша Миленко; 
шеф отсека Стојановић Стојана Цзијетко; 
службеници: Стојановић Митра Петар, Стојиновић 

Боже Светко, Стојнић Стеве Владимир, Стојанић Гој-
ка Јанко и Ступар Нике Боро; 

референт Шахиновић Мустафе Хасан; 
службеници: Шеховић Ибре Шахзо, Шешун Петра 

Ђорђе, Шњегота Миле Јово, Тарана Саве Чедомир, 
Татаревић Хусеина Ахмет, Тешановић Михајла Бошко, 
Васиљевић Васе Петар, Вејиновић Јована Миља и Ве-
летовић Ахмета Мехмед; 

референт Венцељ Фрање Андрија; 
службеници: Врањеш Илије Мирко и Вујановић 

-,Мехмеда Фахра; 
референти: Вуковић Ристе Мирко и Вуковић Васе 

Симо; 
шеф отсека Зечевић Шћепана Илија; 
референт Зечић Хилме Фадил; 
шеф отсска Зечић Мује Захид; 
службеник Зонић Јусуфа Ибрахим. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
службеници: Агић Зулфе Џемал, Бантовић Муста-

фе Бајро, Бишчеви? Мехмеда Мидхат, Ковачић Фра-
њ е Иванка, буловић Османа Расим, Курта Михајла 
Ивица, Мемишевић Ибрахима. Селим, Мијановић Саве 
Бранко и Мркоњић Хамида Фаул; 

референт Пењић Ибрахима Авдо; 
службеник Побрић Вјекослава Никола; 
референт Сарић Шешира Осман: 
службеници: Стојнић Стеве Владимир и Ступар 

Нике Боро; 
референт Шах и нов ић Мустафе Хасан; ^ 
службеници: Шегота Мил,е Јово, Вуковић Васе 

Симо и Зачевић ТЧћепана Илија. 
Бр. 140 

23 јуна 1949 године 
Београд 

Секретар, -Претседник, 
М, Перуничић, с. р. ДР И. Рибар, с. р. 

На основу чл. 2 Закона о орденима и медаљама, 
а на предлог Врховног команданта оружаних снага 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федеративне 
Народне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст и стечене заслуге за 

народ у току Народноослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
старији водници: Ћернић Матија Јожеф и Каро-

лија Михајла Јован. 

ОРДсНСМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
старији водници: Ћернић Матије Јожеф и Грбић 

Јанка Војо; 
водник Бернот Јанеза Јанез. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
старији водници: Банчнћ Ивана Јосип, Бујашевић 

Перише Милош, Козљан Павла Влатко, Листер Стипе 
Спиро, Милић Живојина Десимир и Војнић Марка 
Несто; 

водници: Алексић Богдана Михаило, Алексић Сто-
јана Радован, Андријевић Јанка Обрад, Бернот Јанеза 
Јанез, Белензада Илије Алекса, Бркуљић Николе Иво, 
Богдановић Радисава Миодраг, Цветић Милисава Је-
здимир, Димитријевић Радоја Коста, Пајевић Радоми-
ра Лука, Фабри Павла Павле, Фусић Марина Ђорђе, 
Хорацек Јогина Бранко, Хвала Антона Берто, Илић 
Васиља Крсто, Јајевић Ејупа Мухарем, Јовић Мирка 
Станоје, Јоксимовић Драгутина Владо, Јовановић Сто-
јадина Радомир, Миличић Светомира Најдан, Марко-
вић Димитрија Данило, Нимац Ивана Марко, Павлић 
Антона Славко, Павловић Милорада Божидар, Пајкић 
Чедомира Драгомир. Пешић Радивоја Јосип, Петровић 
Александра Јенко, Радованов Владе Саво, Скулетић 
Илије Костадин, Стефановић Душана Миливоје, Сто-
јановић Младена Чедомир, Станисављевић Живојина 
Радивој. Станисављевић Влајка Лазар, Стојановић Жи-
војина Милун, Стевановић Александра Љубивој , Спа-
сић Радисава Милан, Стефановић Теодора Милован, 
Станковић Јована Гојко, Сејдић Бајре Емин, Шаргић 
Ранка Драгољуб, Троха Драгутина Славко, Тодоровић 
Мију т к а Миленко, Вучетић Војислава Тодор, Виторо-
вић Витомира Алексије, Вуковић Обрада Тихомир ' и 
Живановић Чедомира Тимотије. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
старији водници: Ашћерић Јусуфа Рашид, ћлск 

Ивана Иван, Ивић Фрање Базилијо, Козљан Павла 
Влатко, Колић Блажа Иван,, Миленковић Михајла Алек-
сандар, Прени Симуна Иван, Рудан Јосипа Иван, Ша-
бац Антона Амадево, "Станишић Иве Нико, Талаја Сти-
пе Божо и Зиројевић Тодора Михајло; 

водници: Барјактаревић Петра Милован, Бановац 
Либерата Иван, Барбир Андрије Анте, Бркуљнћ Нико-
ла Иво, Димитријевић Раденка Крстивоје, Голеж Ау-
густа Фрањо, Хвала Антона Берто, Хрватин Јожефа 
Емил, Иличин Петра Богдан, Исајловић Драгољуба 
Живомир, Јовановић Стевана Миљко, Јајевић Ејупа 
Мухарем, Јелић Владимира Милутин, Колар Нике Бо-
шко, Колаковић Николе Станко. Мандаћ Фрање Си-
мун, Марковић Миодрага Драгутин, Миличић Свето-
мира Најдан, Николић Стојана Живорад, Павлић Ан-
тона Славко, Пекић Милентија Живомир, Поткоњак 
Ђуре Стево, Ристовић Недељка Момчило. Ракић Ми-
лије Младен, Равникар Ивана Иван, Ракар Андрије 
Рудолф, Стојановић Радивоја Миодраг, Стојановић 
Марка Марко, Стрлић Марјана Мирко, Симлеша Анто-
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на Мирко, Томић Ивана Нандо, Тицић Ивана Звонко, 
Вуковић Светозара Слободан ' и Зеч гП Петра Антон; 

млађи водници: Џемаитовић Куртеша Азем, Гав-
рић Миливоја Иван, Крунић Саде Миливој и Петковић 
Спасе Борисав. 

Бр. 187, 
21 јула 1949 године 

Београд 
Секретар, 

М, Перуничић, с, р. 
Претседник, 

др И. Рибао, с. р, 

ИЗ САВЕЗНОГ УРЕДА 3 ^ ЦЕНЕ 
На основу чл. 6 Уредбе о јединственим ценама 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 106/46) и Решен,а Владе 
ФНРЈ о овлашћењу Привредног савета Владе ФНРЈ 
— Савезног уреда за цене за прописивање једине) пе-
них цена („Службени лист ФНРЈ" бр. 30/47), Савезни 
уред за цене доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

о ПРИВРЕМЕНОЈ ПРОДАЈНОЈ ЦЕНИ ПРОИЗВО-
ЂАЧА ЗА ПУЛВЕРИЗИРАНИ ТАЛК 

1. За пулверизирани талк одређује се следећа при-
1. За пулверизирани талк одређује се следећа при-

времена продајна цена произвођача са важношћу на 
целој територији Федеративне Народне Републике Ју -
г о с л в и ј е : 

Пулверизираии талк динара 3.104 за 1 тону 
2. Ово решење ће се примењивати од да-на објав-

љ и в а н ^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Ј у г о с л в и ј е " . 

Бр. 3923 
28 новембра 1949 године 

Београд 
Б.д. Директора 

Савезног уреда за цене, 
Милан Михајловић, с. р. 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЦРНЕ ГОРЕ. 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
у броју 30 од 27 октобра 1949 године об јављује : 

Указ о издвајању села из подручја месних народ-
них одбора на подручју Народне Републике Црне 
Горе; 

Указ о проглашењу места за градове у саставу 
среза; 

Указ о изменама административно-тернторијалне 
поделе месних народних одбора Среза даниловград-
ског; 

Обавезно тумачење чл. 12 и других прописа За-
кона о избору одборника за народне одборе; 

У броју 31 од 10 новембра 1949 године об јављује : 
Уредбу о оснивању Комитета за туризам и уго-

ститељство Владе Народне Републике Црне Горе; 

Уредбу о изменама Уредбе о -оснивању Дирекције 
за туризам и угоститељство; 

Упутство о вршењу бирачког права лица која се 
налазе на раду на исушењу Скадарског Језера и 
Шта1а; 

Правилник за извршење вдминистративно-принуд^ 
не мере друштвено корисног рада ; 

Решење о маржама трговине за пољопривредне 
производе, као и о начину формирања продајних цена 
за те производе. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" у 
броју 50 од 23 новембра 1949 године об јављује : 

Указ о проглашењу Завода за дораду текстила 
, Д у г а " у Земуну за предузеће републичког значаја; 

Наредбу о употреби ауто-таксија у међуградском 
саобраћају; 

Решење о оснивању Вечерње средње медицинске 
школе за лекарске помоћнике у Београду. 

1387 

1388 

1388 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

792. Указ о сазивању Народне скупштине Фе-
деративие Народне Републике Југославије у 
VIII редовно заседање — — — 1385 

793. Упутство о ревизији и преписиван^ бирач-
ких спискова — - — — — 1385 

794. Решење о нижим Јединственим продајним 
ценама пасуљу рода 1949 године 

795. Решење о пуштању у течај пригодних по-
штанских марака поводом изградње Ауто-
пута „Братство—Јединство" — 

Исправка Решен,? о изменама висине рабата у 
Решењу о ценама и рабатима лекова и са 
нитетоке робе — — — 

Исправка Ценовника откупних и државних (ве-
заних) цена пољопривредних произво-да и 
нижих Јединствених продајних цепа инду-
стриских производа, са важношћу на целој 
територији Федеративне Народне Републи-
ке Ј у г о с л в и ј е — — — — — 

Гасификације од стране Л у к с е м б у р г Прото-
кола којим се мењају споразуми, конвен-
ције и протоколи о опојним дрогама пот-
писани у Хагу 23 јануара 1912 године, у 
Женеви 11 фебруара 1925 године, 19 фе-
бруара 1925 године и 13 јула 1931 године, 
у Бангкоку 27 новембра 1931 године и у 
Женеви 26 јуна 1936 године — 

Приступ Данске Протоколу којим се стављају 
под међународну контролу дроге које нису 
обухваћене Конвенцијом од 13 јула 1931 
године о ограничењу производње и регу-
лисању расподеле опојних дрога, измење-
не Протоколом потписаним у Ле јк Саксесу 
11 децембра 1946 године 

Решење о припзремеиој продајној цени произ-
вођача за пулверизирани талк — — 

1388 

— 1388 

1389 
I 

1392 

И з д а в а ч : „ С л у ж б е н и лист ФНР.1" — н о в и н а р с к о и з д а в а ч к о п р е д у з е ћ е — Београд . Б р а н к о в а ул. бр. 20 
— Д и р е к т о р и одговорни у р е д н и к Слободан М. Н е ш о в и ћ , М а ј к е Ј е в р о с и м е бр. 20. — 

Ш т а м п а Југословенског ш т а м п а р с к о г п р е д у з е ћ а , Б е о г р а д 


