
СМРТ ФАШИЗМУ - СЛОБОДА НАРОДУ 

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ«4 излази исто-
времено у српском, хрватском, слове-
начком и македонском издању два пу1а 
недељно и по потреби. — Огласи по та-
рифи. — Текући рачун код Народне банке 
ФНРЈ бр. 1-470880 — Поштарина плаћена 

у готову 

среда, 28 јануару 
БЕОГРАД 

БРОЈ 8 ГОД. IV 

42. 
На основу чл. 10 и 43 Уредбе о организацији 

семенске службе Влада ФНРЈ, на предлог Министра 
пољопривреде ФНРЈ, издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О КОНТРАХИРАЊУ ПРОИЗВОДЊЕ И ОТКУПНИМ 
ЦЕНАМА СЕМЕНСКЕ РОБЕ У ЕКОНОМСКОЈ 

1947'48 ГОДИНИ 

I. — Контрахирање површина за производњу 
семенске робе вршиће се на основу плана о про-
изволни семенске робе. 

КонТрахирање врше: 
а) државна семенска предузећа републикански 

значаја и семенске станице; 
б) савезна семенска централа; 
в) индустриска предузећа овлашћена од гтране 

Министарства лаке индустрије ФНРЈ споразумно са 
Министром пољопривреде ФНРЈ ради збезбеђења 
производње семенске реба инлустриских биљака. 

Државна семенска предузећа и семенске станице 
вршиће контрахирање.површина за производњу свих 
врста семенске робе са државним пољопривредним 
добрима савезног, републикана^ и локалног зна-
чаја, са земљорадничким задругама, задругама за 
производњу семена а земљорадницима-произвођа-
чима 

Савезна семенска централа вршиће контрахирање 
површина са савезним пољопривредним добрима за 
производњу семенске робе повртарски*, а 'према 
потреби и других култура. 

Индустриска предузећа могу склапати уговоре са 
дирекцијана и управама државних пољопривредних 
добара савезног, републиканског и локалног значаја 
као и са земљорадничким задругама, задругама за 
^производњу семена к са земљорадницима-произво-
ђачима о производњи семенске робе сетих индустри-
ских биљака, ко је споразумно одреде Министар по-
љопривреде ФНРЈ и Мигаистао лаже индустрије 
ФНРЈ. 

II. — Све контрахира-не површине за производ, 
њу семенске робе У јесењој и проклетој сетви, осим 
површина под семенском робом житарица, неће се 
урачунава™ у обрадиву површину за обавезну испо-
руку житари^. 

Све откупљене количине семенске робе житарица 
са контрахираних блокираних површина урачуна-
ва.^ се у вишкове предате по Уредби о откупу 
житарица. 

Министарства пољопривреде народних република 
дужна су поднети министарствима трговине и снабде. 

вања народних република глобални извештај о кон-
трахираним површинама. Извештај ће се поднети 
најдаље до 31 јануара 1948 године за засејане кон-
трахиране површине у јесењој сетви и до 15 мада 
1948 године за засејане комтрахиране површине у 
пролетњој сетви. 

III. — Произведена семенска роба из економске 
године 1947/48 откулиће се од произвођача по сле-
дећим ценама за 100 кг и то: 

сх 
^ НАЗИВ КУЛТУРЕ 
<о 
0- Ч

ис
то

ћа
 

1. Пшеница озима 92 400 
2. Раж озима 92 365 
3. Јечам овим,и 92 340 
4. Овас азими 92 340 
5. Пшеница јара 92 440 
6. Раж јара 92 400 
7. Јечам јари 92 390 
8. Овас јар* 92 340 
9. Кукуруз у зрну 92 ЗОО . 

10. Кукуруз у кладу 92 200 
11. Сточна реоа — семе 90 3.500 
12. Пострна репа — семе 95 15.000 
13. Лупин а 92 500 
14. Грахорица озима 80 700 
16. Грахорица јара 85 6~0 
16. Грашак сточни 85 600 
17. Луцерка 80 4.800 
18. Црвена детелина 80 6.5*4) 
19. Смиљ.кита 80 6.000 
20. Инкарнатка 85 3.600 
21. Мухар 85 308 
22. Суданска трава 86 800 

Предње откупне цене израчунате оу на бази 
откупне цене меркантилне пшенице од 3>30.— динара 
за 100 кг. У случају да се откупна цена меркантил-
ној пшеници у 1948 години повиси или снизи, биће 
у истој сразмери повишена •односно снижена и цена 
семенској роби. 

За двогодишње културе (корењаче) важиће оне 
цене које су биле' прописане у до-ба склапања уго-
вора.. 

Овлашћују се владе народних република д& свака 
на своме подручју пропише цене семенској роби, 
уколико исте нису -одређене овом наредбом -

IV. — Усеви са површина контрахираних за се-
менску производњу средиће се и разврстати по кла-
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сама а према упутствима која ће издати Министар 
пољопривреде ФНРЈ. 

Откупне цене набројане у претходној тачци 
(тач. III) подразумевају се за семенску робу треће 
класе сортне чистоће односно за семенску робу која 
се не хонорише премијом и то: за суху, здраву, кли-
заву, проведену, натуралну семенску робу напред 
прописане минималне чистоће франко вагон (шлеп) 
или складиште откупне станице. 

Сви произвођачи семенске робе прве и друге 
класе сортне чистоће имају право на премију за 
сортни квалитет. Премија за семенску робу прве 
класе сортна чистоће из-чђси 20%, а семенску (робу 
друге класе сортне чистоће 10% од напред наведене 
откупне цене. 

V. — Контрахирање производње семена вршиће 
се у роковима спремљеним у овој наредби. 

Најмање коиЈтрахиране површине и рок предале 
поједине културе рода 1948 године јесу следећи: 

а. 

<и 
си 

Назив културе 

^ 5 * ОЗ ® М 
3 о ® а о а 
< И СХ. 

4 И О СО з ^ X 

Време преузимања 
произведено семен-

ске робо 

I. Пшеница озима и 
јара 0,5 

• 2. Раж озима и јара 0,5 
3*Јечач озими и 

јари 0,5 
4. Шас озими и јапи 0,5 
5. Кукуруз кр упи о-

зрни и ситнозрсш 0,5 
6. Просо ОД 
7. Хељда ОД 
8. Сирак ОД 
9. Чичока ОД 

10. Сточна репа — 
семе ОД 

II. Сточна шаргарепа 
семе ОД 

12. Келераба — семе ОД 
13. П о г а ч а репа — 

семе . ОД 
14. Лупина 0,5 

Грахорица озн ма 0,5 
3 6. Грахорица Јара 0,5 
17. Грашак с т о т и 0,5 
18. ЛЈ цер;:а ОД 
10. Црвена детелина ОД 
20. Смиљкита ОД 
21. Инкарнира ОД 
2?. Му мар ОД 
23. Суданска тзава ОД 
24. Сирак слатки ОД 
25. Бела росуље (Аг-

.ростис алоа) 
26. Ро суља вре жози га 

(Агростис столо-
н иф ер а) ' 

27. Лисичји редак 
(Ал опеку ру е пра-
тензис) 

28. Мачи ји репак (Фле-
ум пратенине) 

29. Француски љуљ 
(Авена елгтиор) 

30. Овас жућкасти 
(Авена флавесценс) 

31. Крестац (Циносу-
рус кристатус) 

32. Клупчаста оштри-
ца (Дактилис н а -

мерата) ОД 

СЦ 
О Назив културе 

3 « 

% К 

О О А 51 СЗ ' Х 

Време преузимања СЦ 
О Назив културе 

3 « 

% К 

О О А 51 СЗ ' Х 
произведеме семен-

*к (V 
ОЧ 

ТГ О 00 

42 Е о л ске робе 

33. Висока в ла суља 
(Фестука арунди-
к:цел) ОД 15-УП-1948 до 31-УШ-1918 

34. Ливадна власуља 
(Фестука пратен-
З И С ) ОД » » 

35. Талијански љуљ 
(Лолиум итал ику м) ОД >• »» 

36. Токовицд третира 
(Фалаоис арунди-

15-VII-1948 до 1-1Х-1948 

МХ-1948 до 1—11-1949 
1-1Х-1948 до 1<-Х1М948 
1 ЛХ-1913 до 1-ХМ948 

1-XI-1913 до 5-ХЈМ918 
1.У1М948 до 1-ХИ948 

ОД 

ОД 

ОД 15-УП-1948 до 30-1Х-1948 

ОД 15-УПМ948 до 30-1Х-1948 

15-У1-1948 до 1-УИ-1943 
15-1Х-1918 до 15-Х-1948 

15-УГМ91Ѕ ао 1-УНМ918 
1 -VIII-19-18 до 1-Х-1948 

15-VII- 1Ѕ48 до 1-УШ-194Ѕ 
15-УПМ948 до 15-ЗХ-1948 

1-VI1-1848 до 1-1Х-1943 
1-1Х-1948 до 1-ХМ948 

ОД 15-VII-1948 до 31-УШ-1948 

од 

ОД 

ОД 

од 

од 
0,1 » 

37. Лизздна власљача 
(Поа иратензис) 

38. Обична власњача 
(Поа тривиалис) 

39. Шведска детелина 
(Трифолиум хи-
бридум) 

40. Бела детелина 
(Трифолиум реиенс) ОД 

41. Бела детелина 
ѓТрифолиум пра-
тенине праторум) 

42. Вија, дуњица (Ме-
д и к а л л у б л и н а ) ОД м * „ 
Контрахирање производње семена »од биљака 

двогодишње културе (корењача) вршиће се на две 
голине са обавезом, да сваки произвођач од произзе-
дених садница на сопственом имању производи семе. 

VI. — Уговоои о производњи семенске робе поред 
клаузула општег нго актера (кас« о имену странака, 
датуму контрахирања итд.), садржаће следећа на-
ређења: 

1) Откупну цену семенске робе за одређени -ква-
литет. 

2) О-б.чвезе произвођача и то: 
а) да ће засејати уговерену површину земљишта 

семенском рс бом одређене културе и утврђеног 
сортног квалитета; 

б) да ће тачно и на време према добијеним 
упутстпим! извршити уговорене агротехничке мере 
пин обрађивању земљишта, неговању и чишћењу 
усета, сузбијању биљних болести и штеточина, као 
и г Ј^цијалге мере према упутствима надлежне коми-
сије; 

в) да ће сем,с»чску робу добијену са контрахиране 
површине чувати до откупа од влаге и* оштећења, 
као и од мешања са другим семеном; 

г) да ће сву семенску робу добијену од контра-
хнрат-ЈИх површина продати ,тежачким семенским пре-
дузећима У ооку ко*1!! се тачно има одселити, осим 
количина које су потребне за идућу сетву; 

д) да ће семенску робу правилно сортирати и 
ставити видну ознаку о пореклу семена; 

ђ) да ће платити накнаду штете ако уговор .ете 
изврши и то до вредности количине семена коју би 
произвођач произвео. 

3) Обавезе откупних предузећа и т ф 
а) да ће набавити произвођачу у року који ће 

бити уговором одређен, потребне количине семенске 
робе за. сетву на уговореној површини ако је 'про* 
извођач нема из сопствене производње. Да ће се-
менску робу уступити произвођачу без наплате 
одговарајућа вредности уз услов враћања исте ко-
личине семена од произведене семенске робе; 
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б) да ће за оне културе које одреди Министар 
пољопривреде ФНРЈ ставити на расположение про-
извођачу, у року који ће бити одређен уговором, 
»потребне количине вештачког ђубрива и средства за 
заштиту биља, а њихову -вредност да ће наплатити 
без камате при пријему произведеле семенске робе; 

в) да ће у случају елементарних непогода (града, 
поплава, епидемија биљних болести, штеточина итд.) 
трошкови набавке семе»чске робе, вештачког ђубрива 
и средстава за заштиту биља, пасти на терет држав-
ног предузећа, ако усев ни Је осигуран код Државног 
осигуравајућег завода (ДОЗ-а). 

4) Заједничке одредбе и обавезе државног пре-
' дузећа и произвођача: 

а) да се обе страве имају п о д р ж а в а т и рокова 
предвиђених уговором; 

б) да се определи плаћање отштета (пенала) за 
ееизвршење обавеза пренете«лих из уговора. 

VII. — Погодности које се да ју произвођачу јесу: 

а) за постигнути већи принос семенске робе, од 
предвиђеног, исплатиће се 'поред уговорене цене и 
посебна премија на овај виша.к и то: 

Ако повећање приноса износи од 15 до 25% више 
. од предвиђеног, — 10% изнад предвиђене откупине 

цене. 

Ако повећања приноса износи преко 25% од 
предвиђеног. — 20% изнад одређене о тип ун е цене; 

б) произвођачи семенског кромпира у крајевима 
где је кромпир један од главних артикала за исхрану 
стоке, за сваких предатих 100 кг кромпира, имају 
(право на куповину од државе 25 кг кукуруза и 15 
кг мекиња, уколико нису тим производим^ снабде-; 
вени. На којим ће се подручјима контрахирати кром-
пир уз овај услов, одредиће министарство пољопри-
вреде и министарство трговине и снабдевања дотичне' 
народне републике. 

Произвођачи садница и семена сточне репе, 
сточне шарган**?«, сточне келерабе и постриг репе, 
имају право за сваки засејана ар ла к»упе од државе1 

по малопре давној цени 10 кг мекиња или уљаних 
по-гача, а наредне године за сваких засејаних 1000 
садница по 20 кг мекиња или уљаних погача. 

Произвођачи семена повртак е ког и цветног биља, 
за сваки уговорени археменске производње код дво-
годишњих култура, има Ју 'право куповине од држа« 
ве, у прв-ој години 20 кг мекиња или уљаних погача. 

Произвођачи травном семена уз предају просечног 
приноса имају право да по сваком ару површине 
купе до 5 кг мекиња или уљаних погача. 

Право на погодности из ове тачке имају само 
произвођачи из задружног и 'приватног сектора; 

в) уговорни произвођачи семенске робе уколико 
не располажу довољним количинама житарица вла-
стите производње или из других извора, имају право 
на потребну количину житарица за прехрану у сми-
слу прописа о снабдевању животним нзмирницама-
које се гарантују п о т р о ш а ч и ^ , д највише до коли-
чине ко ју би произвођач могао произвести на угово-
реној п о в р ш н и . Набавка житарица вршиће се једин-
ственим продајним ценама. 

VIII. — Министарства пољопривреде народних 
република -одредиће посебне прописе о просторним 
изолацијама усева појединих култура за производњу 
семенске робе (специјални заштитни жг>с земљишта, 
који раздваја поједине истородне усеве). 

Дирекције и управе државних пољопривредних 
добара и срески извршни одбори стараће се о одржа-1 

вању просторне изолације усева уговорених повртним 
на. Планови сетве за све ^површине коЈе се налазе у 
овој зони морају се саобразити са посебним наре-
ђењима односећим се н.а просторну изолацију. 

IX. -1- Контрахирање површина за производњу 
семенске робе извршиће се за озиму сетву до 31 ја-
нуара 1948 године, за ^ролетну сетву до 1 марта 
1948 године, а за постану сетву до 1 маја 1948 године. 

Уговори које склапају државна семенска преду-' 
зећа са произвођачима семенске робе, вршиће се без 
наплате таксе. 

Уговори се склапају у потребном броју равно-
гласних примерака; по један примера« се уручује 
обема уговарајућим странама, један административно-* 
оперативном руководиоцу, ако су уговорачи државна 
предузећа; ако је произвођач семенске робе сељачка 
радна задруга, или задруга за производњу семенске 
робе, један примерак уговора ће се предати над-« 
лежком месном односно градском (рејонском) на-
редном одбору. 

Да би уговори о контрахирању на териториј«' 
народних република били истоветни, министарства 
пољопривреде народних република саставиће односне 
клаузуле уговора за предузећа под њиховим руко-* 
водством у смислу ове наредбе, водећи при томе'1 

рачуна о посебним геолошким, апротехничким и кли-
матским условима на сво јо ј територији одвоено те*: 
риториЈи појединих (Пр.ои.31ВОдних рејона. 

X. — Ближе одредбе за примену ове наредбе; 
прописује према потреби Министар пољопривреде 
.ФНРЈ. 

XI. — Ова наредба ступа на снагу даном објава 
љивања у „Службеном листу Федеративне Народне" 
Републике југо славије". г, 

IV Бр. 297/48 
24 јануара 1948 године 

Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Ј у г о с л в и ј е ; 
Јосип Броз-Тито, е. Р. 

Министар пољопЈриЕреде, 4 

Петар Стамболић, с. р. 

43. 
На основу чл. 78, ст. 2 Устава ФНРЈ, а ради! 

спровођења Уредбе о организацији катастарске слу-1 

жбе, као и У циљу коришћења података катастра за 
потребе народне -привреде, на предлог П р е т с е д н и к 
Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ издаје 

Н А Р Е Д Б У 

О РЕВИЗИЈИ КАТАСТРА И ДОВОЂЕЊУ КАТА-
СТАРСКИХ ОПЕРАТА У САГЛАСНОСТ СА СТВАР-

НИМ СТАЊЕМ НА ТЕРЕНУ 

I. — До 15 марта 1948 године мора се извршити 
разграничење територија свих месних као и град-, 
ских народних одбора О томе су дужни да се ста-
раху срески и виши извршни одбори, Главни извршни 
одбор Народне скупштине Аутономне покрајине 
Војводине, односно владе народних република. 
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Спорове о границама месних народних одбора 
као и између месних и градских народних одбора 
решава надлежни орган одређен прописима закона 
народне републике. Ови спорови морају бити ре-
шени до 30 марта 1948 године. 

II. — Срески и градски извршни одбори дужни 
су, преко органа катастарске службе, да на основу 
постојећег катастарско? операта установе површине 
месних народних одбора, као и укупне површине 
сваке културе и неплодног земљишта у границама 
сваког народног одбора. 

III. — На територији за коју постоје катастарски 
подаци, срески извршни одбори ће, преко органа 
катастарске службе, путем ревизије довести ката-
старски операт у сагласност са стварним стањем на 
терену. На основу ових података израдиће сумарне 
спискове газдинстава за сваки месец, градски и ре-
јонски народни отбор, који ће садржавати за свако 
газдинство податке о површина сваке културе и 
неплодног земљиита у укупној површини. 

Овај посао ће се обавити у седиштима месних 
и градских народних одбора путем излагања ката-
старских операта. 

Сопственици, држаоци (поседници) односно лица 
која управљају земљиштем обавезна су да на позив) 
надлежног органа приступе и пријаве све настале 
промене у погледу власништва, државине и употребе 
земљишна. 

Народни одбори и други органи управљања 
оштеп .'родном имовином и управни одбори задруга 
дужни су да пр? почетка ' излагања припреме и 
счз 'е с"е погребне податке о величини, границама, 
к"Л УГ:;'П и власништву земљишта, које се налази 
по I '*-':\овом управом. 

(ЗРИ подаци морају бити састављени према стању, 
на дан 1 јануара 1948 године. 

IV. — Од дана извршења ревизије, а ради стал-
ног ОЈржавања катастарског операта у сагласности: 
са стварним стањем на терену, сопственици,^ држа-
оци (поседници) односно лица која управљају зем-
љиштем обавезна су да у року од 30 дана пријаве 
катастарском уреду среског односно градског (ре-
ј с : :ког) народног одбора све настале промене УЈ 
погледу власништва, државине и употребе земљишта. 

V. — Одговорна лица која по позиву не при-
ступе излагању катастарских операта и не пријаве 
настале промене, као и лица која у одређеном року, 
не пријаве промене настале после излагања, сносиће 
све трошкове око накнадног провераван^ и дово-
ђења података V сагласност са стварним стањем. 

VI. — У циљу извршења напред наведених за-
датава Главна геодетска управа и геодетске управе 
нано "их република образоваће управе за катастао-
ску е г*жбу са потребним бројем особља до 15 фе-
бруара 1948 године. 

Срески и градски извршни одбори образоваће 
катастара;-? ур*де са потребним бројем службеника 
до 29 фебруара 10*48 године. 

VII. — Народни одбори, државна надлештва, 
уст:. .ове и предузећа код КОЈИХ се налазе стари 
катастарски операти или ма какви катастарски по-
даци дужни су да их ставе «а расположение ката-
старским уредима у року од 30 дана по објављивању 
ове наредбе. 

Исто тако задруге, овлашћени геодетски струч-
њаци и друга лица код којих се налазе ови операти 
и подаци, обавезни су да их у истом року ставе 
без накнаде катастарским уредима на расположење 
до извршења овог задатка. 

VIII. — Народни Одбори и државна надлештва, 
код -којих се налазе елаборати пописа обрадивих 

површина из 1947 године и спискови д о м а ћ и н о в а , 
дужни су ставити их на расположен^ катастарских 
уредима. 

IX. — Приликом рада органа катастарске службе 
на излагању катастарских операта народни одбори 
су дужни ставити на расположение просторије, огрев 
и осветљење за све време рада у дотичном месном 
односно градском народном одбору. 

X. — За прекршаје прописа тач. III, IV и VI ове 
наредбе учинилац ће се казнити новчано до 5.000.— 
динара. 

Ову казну изричу срески односно градски (ре* 
Ј О Н С К И ) извршни одбори. 

Неизвршење прописа ове наредбе, као и пропу-, 
штање да се у одређеном року изврше обавезе пред-
виђене тим прописима, повлачи за државне службе-
нике дисциплинску одговорност. 

XI. — Потребна техничка упутства за примену 
ове наредбе издаваће начелник Главне геодетске 
управе при Влади ФНРЈ. 

XII. — Ова наредба ступа на снагу даном објав-
љиван^ У „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Ј у г о с л а в и ј а . 
1 IV бр. 591 

26 јануара 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-ТитО, с. р. 

44. 
На основу чл. 4 Закона о кретању на граници 

преписујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ДЕЛОКРУГУ ПОГРАНИЧ-
Н И ^ АЕРОДРОМСКИХ И ЛУЧКИХ ПОВЕРЕНИ-

ШТАВА 

Члан 1 
Погранична, аеродромска и лучка поверешшггва 

су органи Министарства унутрашњих послова ФНРЈ. 

Члан 2 
Погранична, аеродромска и лучка швереништва . 

устаноељавају се решењем Министра унутрашњих 
послова ФНРЈ. 

Погранична повереништва установљавају се на 
сувоземним граничним прелазима одређеним у сми-
слу чл. 2 Закона о кретању на граници. 

Аеродромска повереништва установљавају се на 
оним аеродромима који су одређени за узлетање и 
слетање 'авиона у међународном ваздушном саобра-
ћају. 

Лучка повереништва установљавају се у оним 
лукама које служе за пристајање путничких бро-
дова у међународно^ саобраћају. 

Члан 3 
На челу повереништва С Ј О Ј И шеф, кога постав-

ља Министар унутрашњих послова ФНРЈ. 
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Шефу повереници ва додељује се потребан број 
референата и осталих помоћних службеника 

Службеници повереништава су припадници на-
родне милиције. 

Члан 4 
У делокруг погранично^ аеродромског и луч-

ког поеереништва спада контрола путничког промета 
преко државне границе. 

Члан 5 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративн-е Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 7208 
10 јануара 1948 године 

Београд 

Министар, унутрашњих послова, 
Александар Ранковић, с. р. 

45. 
На основу члана 6 и 19 Уредбе о организацији 

Комитета за радиодифузну службу и организацији 
радиодифузије, Комитет за радио дифузну службу 
Владе ФНРЈ, у споразуму са Министром пошта ФНРЈ, 
а у сагласности са Претседњиком Владе ФНРЈ, про. 
писује 

/ 

П Р А В И Л Н И К 
О ДРЖАЊУ РАДИО ПРИЈЕМНИКА И ПЛАЋАЊУ 

РАДИО ПРЕТПЛАТЕ 

I. — Опште одредбе 

Члан -1 
Под" пријемником подразумева се сваки апарат 

или уређај који служи за пријем програма радио-
дифузних станица. 

Члан 2 
Обавезна је пријава и плаћање радио претплате 

надлежној радио станици за држаоце: 
а) радио пријемника; 
б) посебних звучника код сталних и 'покретних 

раз-гласних станица; 
в) радио трговина; и 
г) занатских радњи за оправку радио пријем-

ника. 

Члан 3 
Радио претплатном службом руководе: 
1) на територији Народне Републике Србије, ра-

дио станица Београд; 
2) на територији Народне Републике Хрватске, 

радио станица Загреб; 
3) на територији Народне Републике Словеније, 

радио станица Љубљана; 
4) на територији Народне Републике Босне и 

Херцеговина радио станица С а р а е в о ; 
5) на т е р и т о р и ј Народне Републике Македоније, 

радио станица Скопље; 
6) на територији Народне Републике Црне Горе, 

радио станица Цетиње. 

Ради руковођења овом службом надлежне радио 
станице отвориће посебан текући рачун код Народне 
банке ФНРЈ. 

Члан 4 
Висина радио претплате за сваку народну репу-

блику одредиће се у смислу члана 16 Уредбе о ор-
ганизацији Комитета за радиодифузну службу и 
организацију, радиодифузија. 

Члан 5 
ПриЈављивање пријемника, уплата претплате, 

наплата претплате, промена адресе претплатник, 
промена лица које држи пријемник и одјава прет-
плате врши се по следећим обрасцима: 

1) образац бр 1 у боји служи за пријављивање 
и уплату претплате при пријави, а бр. 1а беле боје, 
за текућу претплату; 

2) образац бр. 2 У боји служи за опомену и на-
плату неуплаћени претплате; 

3) образац бр. 3 служи за пријаву промене а-
дресе држаоца пријемника или отказивање прет-
плате. 

Обрасци бр: 1 и 3 могу се набавити код свих 
пошта уз означену цену ка њима. 

II. — Пријављивање, плаћање и престанак 
претплате 

Члан 6 
Пријављивање се мора извршити по обрасцу бр. 

1 најдаље у року од 10 дана, и то: 
а) з а пријемнике и посебне звучнике сталних и 

покретних разгласних станица од дана стицања (ку-
повине, поклона и слично); 

б) за радио трговине и занатске радње за о-
правку пријемника од дана »почетка пословања. 

Пријављивање не подлежи плаћању таксе по 
Закону о таксама. 

Члан 7 
Промена лица које држи пријемник не повлачи 

поновно пријављивање, али је досад ањи држалац 
обавезан да о томе извести надлежну радио станицу 
по обрасцу бр. 3, који се доставља као препоручена 
пошиљка. 

Члан 8 
Претплата се плаћа по годишњим тромесечјима 

(кварталима) унапред и уплаћује се најдаље до по-
ловине текућег тромесечја. 

За нове претплатнике претплата почиње тећи 
од почетка месеца у коме је Застала обавеза при-
јављивања. 

Члан 9 
Признаница о плаћеној претплати уједно је до-

каз о извршеној пријави. 
Сваки држалац пријемника дужа« је, на захтев 

овлашћеног контролног органа, да покаже призна-
ницу о последњој плаћеној претплати. 

Члан 10 
Обавеза плаћања претплате престаје: 
1) отуђењем или уступањем пријемника другом 

лицу; 
2) исељењем пр е тил а ти и ка из земље; 
3) отказом претплате, али само за пријемник 

који је услед квара неупотреблив, и то док се квар 
не отклони. 
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Претплата престаје са истеком тромесечја V ко-
ме је надлежној радио стапици, по обрасцу б^. 3, 
саопштен један од п»вих услова престанка претплате. 

Члан 11 

Ако претплатник у року из члана 8 овог правил-
ника не изврши уплату претплате, покушаће се на-
плата ис-посрегЈо мрско поште по обрасцу бр. 2. 

На име трошкова за наплату по обрасцу бо 2 
•прет пла шик \е дужан платити 'I') динара, и то исто-
времено сп исплатом дужне пре ниат е. 

А к о претплатник одбије п л а ћ а њ е , пошта ће па 
истом сО^гсцу насести ра-злог неплаћања и К У Т И Ј И 
га иатчоАс:ој радно станици. 

1Ѕ! — Прстена <пд:ксе 

Ч'тан 12 

Сзаку промену адресе претплатник је дужан- У 
року от 10 дана да пријави надлежној радио ста-
ници по обрасцу бр. 3. 

Ра шо станица, чији се претплатник преселио на 
тер-иорију друме народне републике, обавестиће 
н а л е г н у радне станицу места пресељења да та 
уврсти у споје пре гплат мике. 

Преселени претплатник наставља плаћање прет. 
плате код ралио станице у месту у које се преселио. 

Члан 13 
Претплатник, који за време привремено? борач-

ка ван места пребивалишта носи са собом 'пријем-
ник, обавезан је да уз пријемник понесе и призна-
ницу е последњој плаћено^ претплати. 

IV. — Казнене одредбе 

Члан 14 

Ко држи дуже од 10 дана неггријављен исправан 
приемник, казниће се новчаном казном од 500 до 

* 5.000 динара. 
Држалац пријемника, који не уплати претплату 

ни ло горама тро гесечја у коме .{е био дужан да је 
уплати или не пријави тачно промену своје адресе, 
казниће се ногчалом кампом од 200 динара. 

Члан 15 
Ка.ил е за прекршаје овог правилника изричу 

надл е ж I и срески односно градски (реонски) извршни 
од бо,тп, »на основу пријаве поднете од надлежне радио 
станице по прописима Основног закона о прекр-
шајима. 

Решењем о казни истовремено се одлучује и о 
обавези исплате неплаћене преилате . 

Члан 16 
Новчане казне из члана 14 овог правилника из-

ричу се у корист савезног буџета. 

V, — Прелазна наређења 

Члан 17 

Страни^ држављани, који бир-аве на- територији 
Федеративна Народне Републике Југослзвије, при-
државаће се у свему прописа овог правилника 

Лица са дипломатскмм имунитетом изузимају се 
од прописа овог правилника. 

Члан 18 
Дирекције пошта предаће одмах надлежним ра-

дио станицама ове спискове радио претплатника, као 
и сав материјал који се односи на радио п р е т п л а т у 
службу. 

Члан 19 
Сва неуплаћена пре т л а га до краја 1947 године, 

исплатиће се најкасније до 15 фебруара 1918 године, 
по прописима овог прав нд ник а, без примене члана 
14. 

Ако претплатник ни до тога рока не подмири 
дужну претила ју примениће се прописи члана 14 
овог правилника. 

Члам 20 
Б,п.Уи<1 упутства за извршење о.зог правилника 

Је Комитет за р^дчодифузпу службу Владе 
ФНРЈ. 

Упутства за рад пошта по прописима овог пра-
вилника прописује Министар пошта ФНРЈ. 

Члан 21 
Ступањем иа снагу о.зог прави типка престају дз 

важе сви дбсадањи прописи, који се односе на ДР" 
жање радио пријемника и плаћање радио претплате. 

Овај правилник ступа на сна>гу даном објгвљи-
вања У „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 6589 
15 јануара 1948 године 

Београд 
Претседник 

Комитета Зл радиоднфузну службу 
Владе ФНРЈ, 

Јован Мариновић, е. Р-
Секретар Комитета, 
Вељко Кораћ, с. р. 

Споразуман, 
Министар пошта, 
Заим Шарац, с. р. 

Сагласан, 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

46. 

На основу чл. 8 Уредбе о краIком попису ста-
новништва у Федеративна! Народној Републици Ју-
ГОСЛП^ИЈИ ОД 10 марта 19-17 године (..Службени лист 
ФНРЈ" број 22 од 15 марта 1947 године) п р о п и с у ј е 

У П У Т С Т В О 

О ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА У ФЕД^РАТИВНОЈ 
НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ ЈУГОСЛАВИЈА НА ДАН 

15 МАРГА 1948 ГОДИНЕ 

А. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОПИСА СТАНОВНИШТВА 

I. — Опште одредбе 
1. — Према Уредби о кратком попису становни-

штва и Наредби о одређивању дана извршења по-
писа становништва, извршиће се на целој територији 
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Федеративне Народне Републике Југсславије попис 
становништва, којим ће се утврдити брОЈ становника 
према стању у поноћи између 15 и 16 марта 1948 го-
дине. 

Пописивање ће отпочети 16 марта 1948 године у 
7 часова пре подне, једновремено у целој Федера-
тивној Народној Републици Југославен, и траје У 
току 16 и 17 марта 1948 године. 

Раздавање пописних образаца отпочеће 14 марта 
1948 године у 7 часова пре подне. 

2. — Пописом руководи на подручју народне ре-
публике статистички уред планске комисије народне 
републике по упутствима Државног статистичког 
уреда Савезне планске комисије 

У ту сврху образује се пописни одбор при репу-
б л и к а н с к и статистичких уредима и Централни по-
писни одбор при Државном статистички уреду Са-
везне планске комисије. При среским, градским, ре-
ј о н с к е и месним народним одборима образују се 
пописни одбори који рVководе полисом по упутстви-
ма виших пописних одбора а под надзором свог на-
родног одбора. 

На подручју Аутономне покрајине В О Ј В О Д И Н О И 
Аутономне Косовско-метохиске области пописом ру-
ководи пописни одбор ПРИ Главном извошном одбору 
Аутономне покрајине Војводине односно пописни од-
бор при Обласном извршном одбору Аутономне 
Косовско-метохпеке области. 

У градовима потисни одбор вршиће задатке који 
су овим упутством предвиђени за среске и мгсне 
пописне одбора 

У градовима подељеним на рејоне реонски по-
писни одбори вршиће задатке, који су озим упут-
ством предвиђени за месне пописне одборе, по упут-
ствима градског л описног одбора. ' 

3. — За попис становништва служе следећи о-
брасци: 

1) Пописнипа, образац П. С. 1 — за појединачно 
пописивање становништва -на територији Федератив-
не Народне Републике Југославије. 

2) Лист за домаћинство, образац П. ,С. 2 — за 
уписивање свих чланова једног домаќинства, као и 

привремено присутних, лица; 
3) Легитимација, образац П. С. 3 — са подацима 

о пописном кругу; 
4) Контролник пописа, образаш П. С. 4 -г- за пре-

глед рада пописивача и добијање резултата пописа 
становништва у пописном кругу; 

5) Резултати пописа становништва за месни (ре-
јонски) народни одбор, образац П. С. 5 — за доби-
јање резултата пописа становништва на територији 
месног (рејонског) народног одбора; 

6) Резултати пописа становништва за срески — 
градски народни одбор, оСразуц П. С. 6 — за до-
бивање резултата пописа становништва на територији 
среског — градског народног одбора. 

Републикански статистички уреди доставиће бес-
платно пописним органима пописне обрасце и упут-
ства за извршење пописа становништва. 

II. — Пописни одбори народних република 

4. — Одмах по објављивању овог упутства прет-
седник планске комисије народне републике имено-
ваће пописни одбор народне републике који је над-
лежан за спровођење пописа. 

III. — Срески и градски пописни одбори 

5. — Извршни одбори среских, градских, рејон-
с ш х народних одбора образоваће среске, градске 
попише одборе од в—10 чланова, у које ће поред 
претседник планске комисије ући још један члан 

извршног одбора, претставници масовних организа-
ција и потребан број службеника односног народног 
одбора. 

Пописни одбор упутиће најмање једног члана 
п опи он ог одбора на течај за инструкторе за извр-
шење пописа у времену и месту које одреди стати-
стички уред народне републике 

6. — Срески и градски пописни одбор извршиће 
расподелу пописног материјала месним односно ре-
ЈОНСКИМ народним одборима и организоваће теччј за 
инструкторе месних односно рејонских народних од-
бора. 

7. — Срески и градски пописни одбор водиће 
рачуна да се сви послови на подручју среза односно 
града обављају у одређеном року и о томе ће до-
стављати извештаче статистичком уреду планске ко-
мисије народне републике. 

8. — У случају да неки месни народни одбор не 
располаже довољни^ бројем пописи-^.ча извршни 
одбор среског народног одбора, на п р е л о г среског 
поштеног одбора, одредиће за пописните лица из 
других месних народних одбора. 

9. — Случајеве спорних граница између месних 
народних одбора срески пописни одбор излеће пред 
извршни одбор среског народног одбора, који одмах 

.одлучује који ће месни наводни одбор изер тити 
попис спорног насеља или објекта. 

10. — О тешкоћама на које наиђе у току спро-
вођења пописа, а које не може да реши сам, у сми-
слу одредаба овог упутства, пописни одбор обгве-
стиће најхитније статистички уред планске комисије 
народне републике. 

11. — За време расподеле образаца, самог попи-
сивања и прикупљања образаца чланови среског по-
п и н о г одбора, сем двоји!, е, који ће- о т п р а в љ а о те-
куће пописне послове, биће на терену у циљу вршења 
надзора над радом и указивања потребне помоћи 
месним народним одборима. 

12. — По пријему резултата пописа од месних 
народних одбора, образац П. С. 5, срески односно 
градски пописни одбор саставља резултате по мес-
ним народним одборима за подручје среза односио 
града и доставља их најдаље до 31 марта 1948 го-
дине републиканском статистичко^ уреду. 

13. — По извршеној провери потпуности и тачно-
сти пописног материјала (у смислу упутства тач. 40) 
срески односно градски пописни одбор упаковане 
попуњени пописни материјал и доставити га, преко 
извршног одбора, републикански статистички у-
реду. 

14. — Функција србског, градског и рејонског 
дописног одбора престаје кад републикански стати-
стички уред изда потврду о исправност и потпун,V 
сти примљеног пописна матријала. 

IV. — Месни (рејонски) пописни одбори 

15. — По образовању среских пописних одбора, 
а по њиховим упутствима, образоваће се при месним 
народним одборима месни пописни одбор од 4—5 
чланова. Овај одбор ће се састојати од претседник^ 
или секретара месног народног одбора, других од-
борника месног народног одбора, од претставника 
масовних организација и појединих грађана и има 
се образовати најдаље до 15 фебруара 1948 године 

У оваЈ одбор треба да уђе државни матичар уко-
лико месни народни одбор сам води матичне књиге 
рођених, венчаних и умрлих 

Пописни одбор' упутиће најмање једног члана 
»описног одбора на течај за пописивача инструк-
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торе, који ће се одржати у времену и месту које 
одреди извршни одбор среског народног одбора. 

Овај пописни одбор има за задатак извршење 
свих послова око пописа становништва. У ту сврху 
месни народни одбор постараће се да месном попи-
сном одбору додели потребно особље и указиваће 
му сву потребну помоћ. 

У градовима ће се, за израду градских планова, 
овом одбору доделити потребни технички стручњаци. 

16. — Месни пописни одбор најпре ће израдити 
план или, скицу насеља, која улазе у састав месног 
народног одбора и утврдити тачне границе да се не 
би десило да извесна насеља или усамљене куће ос-
тану непописане или буду двапута пописане. Ако су 
границе између неких месних народних одбора спор-
не, о попису на том спорном подручју одлучиће из-
вршни одбор среског народног одбора. О томе ће 
месни потисни одбор ставити примедбе у своме из-
вештају, образац П. С. 5. 

17. — Следећи посао који ће месни пописни од-
бор извршити биће да се цела територија месног на-
родног одбора подели на мање пописне јединице, ко-
је ће се звати ,,пописни кругови". 

Један пописни круг обухватиће толико кућа и 
домаћинстава колико је у стању један пописивач да 
попише за два дана рада на терену. Та ј брол треба 
да износи око 250 становника. Треба имати у виду 
да V насељима збијеног типа број становника на 
једног пописивача може ићи и преко 230 а у насе-
љима, у брдовитим »крајевима, где су куће удаљене 
једна ол друге, може број да буде много мањи. 
Писменост становништва такође узети у обзир, тј . 
где је писменост слаба пописни кругови треба да 
обухватају што мељи број становника. 

Приликом поделе целокупне територије на попи-
сне кругове треба водити рачуна да један пописни 
круг обухвати по могућству цело насеље, или ако 
је то немогуће, само ДЃО једног насеља, на пр. поло-
вину, трећину, четвртину. Треба, дакле, избегавати 
да у један пописни круг уђу делови неколико на-
сеља. Ово ЈС потребно због тога да би се поједина 
домаћинова могла лакше проналазим у пописном 
материјалу. 

Месни потисни одбор водиће рачуна о томе да 
се у лигитимацију (образац П. С. 3) унесу и све у-
самљене куће и друге зграде удаљене од насеља, 
како их пописивач не би изоставио из пописа. 

18. — Кад изради скицу и изврши поделу целе 
територије на пописне кругове месни пописни одбор 
извршиће нумерисана пописних кругова, дајући сва-
ком по један редни број, (на лр. 1, 2, 3. 4, 5, 6 итд.). 

У градовима, подељеним на рејоне, скице ће из-
радити извршни одбор градског народног одбора а 
пописне кругове нумерисаће од редног броја 1 до 
краја за цео гргд, почевши са првим редном, на 
пример I рејон, -пописни круг од 1—76, II рејон 77— 
128, III рејон 129—256 итд. 

Израда скице и подела на пописне кругове за-
вршиће се најдаље до 28 фебруара 1948 го тине. 

У већим местима а у циљу лакшег извођења по-
писа месни пописни одбор образоваће најдаље до 
1 марта 1948 године пописне секторе на своме под-
ручју, у које ће улазити известан број пописних 
кругова (око 30). Сваком сектору доделиће се по-
требно особље. Циљ стварања ових сектора је да се 
олакша извршење пописа. 

Резултата пописа и пописни материјал поједини 
потисни сектори предаваће своме месном пописном 
одбору, на чијем су подручју вршили попис. 

19. — Кад утврди колико укупно има пописних 
кругова потисни одбор приступиће одређивању по-

писивача. и то за сваки потисни (Круг по једног. 
Затим ће на сваких пет пописивача одредити по јед-
ног као резерву, за случај да неки од пописивача, 
из оправданих разлога буде спречен да изврши по-
верени задатак или је неки пописни круг и. сувише 
велики, тако да га један пописивао не може попи-
сати у одређеном року. Одређивање пописивача мо-
ра бити завршено 5 марта 1948 године. 

Месни пописни одбор уписаће у легитимацију, 
образац П. С. 3, све потребне податке о обиму допи-
сног круга и легитимација приложити скицу дописног 
круга. Име пописивача за та ј потисни круг уписаће 
се кад пописивачи буду одређени. 

За пописиваче треба узимати у првом реду до-
бро , писмене људе који ће сивом послу савесно при-
ступити. 

V. — Пописни ревизори 

20. — Сви чланови месног попијеног одбора, сем 
двојице који остају у канцелари ји дописног одбора, 
излазе на терен као пописни ревизори у циљу врше-
ња контроле рада пописивача. 

Укупан број пописних кругова расподелиће се 
подједнако на све пописне ревизоре. 

Пописни ревизори треба добро да познају стање 
на додељеном им подручју како би могли да врше 
тачну контролу да ли су пописивачи извршили попис 
целокупног становништва у својим пописним круго-
вима. 

За обављање дужности по пи еног ревизора месни 
народни одбор издаће им потребно овлашћење. 

21. — По завршетку пописа а приликом предаје 
попи еног материјала пописном одбору пописни ре-
визор ће контролисати пописни материјал и резулта-
те пописа заједно са пописивачем. Приликом кон-
троле треба обратити пажњу на то да ли је у „Кон-
тролних пописа5' унесено свако место (насеље) одно-
сно свака кућа и да ли Је попуњено онолико „По-
писним" колико имз уписаних чланова домаћинова 
и лица за које се попуњава дописница, према упут-
ствима за попуњавање пописним. 

Ако се у пописном материјалу пронађу какве по-
грешке треба да се одмах исправе и те исправке 
спроведу у свим обрасцима. При том пазити на то 
да цели материјал остане у истом реду како га је 
полиси®ач предао. 

VI. — Пописивачи 

22. — Сви одређени пописивачи, као и они који 
ће бити у резерви, Јавиће се месном пописном од-
бору 8 марта 1948 године. 

Том приликом саопштиће нм се одлука народног 
одбора да су одређени за пописиваче, предати леги-
тимации и по један примерак упутства. Затим ће по-
писивачи заједно са члановима дописног одбора про-
учити сва упутства и обрасце. Овај први састанак 
закључиће се уз напомену да пописивачи детално 
проуче упутства за извршење пописа и упознају те-
риторију свог по лисног круга, како би на следећем 
састанку могли да траже сва потребна обавештења. 

23. — Пописивачи и чланови поп и он ог одбора 
сматрају се у обављању своје дужности као државни 
службеници и њих штите сви законски прописи који 
важе за државне службенике у вршењу њихове слу-
жбене дужности. 

У циљу извршења своје пошисивачке дужности 
попи сивац има право да уђе у сваку кућу и сваки 
стан свога пописног круга. Дужност# је пописивача 
да при вршењу пописа покаже своју пописиваху 
легитимацију, у кој пј је означено његово пописно 
подручје. 
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24. — На дан 13 марта 194в године пописни од-
бор и пописивачи састаће се поново и том (приликом 
разјасниће се пописивамима све што им је (нејасно, 
како у погледу начина .извршења пописа тако и У 
погледу граница пописних кругова, ако оле нису до-
вољно јасно означене у легитимација Затим ће се 
свима поп и е ив а чим а издати следећи пописни обра-
сци: 

1) Пописница, образац П. С. 1. 
2) Лист за домаћинство, образац П. С. 2, према 

приближном броју домаћинстаиа и становника. 
3) Контролник пописа, образац П. С. 4 — по је-

дан примерак, а за кругове преко 100 домаћинстава 
ио два или више примерка. 

У посебном списку пиписни одбор водиће еви-
денцију колико Је примерака појединих образаца 
дао сваком пописиваху. Г 

Уколико пописиваху додељена количина обра-
заца није довољна он ће се накнадно обратити по-
писном одбору, ако је пак, добио више образаца ио 
што му је потребно он ће их вратити пописном од-
бору одмах по извршеном разношењу образаца, а 
задржаће само малу количину као резерву. 

Претседник пописног одбора ће саопштити по-
писивачима да се за отклањање препрека, које се У 
теку пописивања подаве, одмах обраћају пописном 
одбору за помоћ. 

25. — На дан 14 марта 1948 године у 7 часова 
пре подне пописивачи ће се упутити у своје пописне 
другове и отпочети са разношењем пописних обра-
заца. 

Пописивачи одређени као резерва упутиће се У 
канцеларију поштеног одбора и ту ће помагати чла-
новима дописног одбора, очекујући- да буду упућени 
као замена или помоћ, ако се за то укаже потреба. 

26. — Приликом разношења пописних образаца 
лописивач мора водити рачуна о следећем: 

1) да попише сва домаћинска која се налазе У 
једно] згради; 

2) да под Једним кућним бројем може бити две 
или више зграда у којима се станује; 

3) у циљу бржег разношења образаца прво ће 
обићи све зграде на једној страни а потом на дру-
го ј страни улице свог пописног круга; 

4) у местима где нема улица, обићи ће поједине 
куће овог поносног круга по могућству редом према 
кућним бројевима; 

5) ако у току пописивања наиђе на неку кућу, 
колибу ш и друго људско станиште, које није озна-
чено у његовој легитимации он ће и њега пописати. 

Сваком домаћинову пописивач ће предати по-
требан број пописних образаца, и то уписати у 
„Контролиши пописа". 

27. — Приликом предаје пописних образаца по-
јединим домаћинствима пописивач ће у „Контро-лник 
пописа" забележити, у колону А, име места (села. 
засеока, колоније, угамљне куће итд.); у градовима 
назив улице, трга и кућни број итд. Затим ће, у ко-
лону В забележити колико је „Пописница" предао 
за то'домаћинство а У колону Г уписаће презиме и 
име старешине домаћинова. 

Кад заврши са уписивањем тих података У ' 
„Контролише пописа" пописивач ће упитати старе-
шину домаћинства, ако је он отсутен једног од од-
раслих чланова, колико чланова броји његово дома-
ћинство. 

Шта се сматра као домаћинство објашњено је у 
упутствима за попуњавање „Листа за домаћинство". 

Ако домаћинство броји до. 12 лица која се упи-
сују и „Лист за домаћинство" одељак „I трајно 

•присутни чланови домаћинова" пописивач ће пре-
дати један- примерак обрасца П. С. 2 у коме . има 
места за уписивање 12 лица. Ако је бро ј ових чла-
нова већи од 12, предаће два или више примерака 
овог обрасца., према томе колико је потребно да сви 
чланови тога домаќинства буду уписани. 

Дре него што преда „Лист за домаћинство" по-
писивач ће у горњем десном углу ово-г обрасца, за-
бележити број ПОПИСНОЈ* круга и отштампани редни 
број из „Контролни^ пописа", колоне Б, под којим 
је уписано то домаћинство. Ако је домаћинство до-
било више образаца „Лист за домаћинство" пописи-
ван ће на свим примерцима уписати исти број, само 
ће при врсну првог обрасца написати „I лист" дру-
гом „II лист" итд ; А поред броја ^р-едни број у Кон-
тролишу пописа" додаће поред арапског броја и 
римски број, на пример на првом обрасцу редни 
б р о ј / у „Контролишу пописа" биће 83-1, на другом 
обрасцу 83-Н, на трећем обрасцу 83-Ш итд. За оваква 
домаћинова пописивач ће у „Контролиику пописа" 
забележити колико је примерака обраваца „Лист за 
домаћинство" -предао старешини домаћинова . 

Кад заврши са уписивањем ових бројева попи-
сивац ће у „Лист за домаћинство" уписати презиме 
и име старешине и свих чланова домаћинова и при-
времено присутних лит. . 

Затим ће предати за сваког трајно присутног и 
привремено отсутно^ домаќинства као и привремено 
присутног липа у домаћинову по један примерак 
пописнице, пошто у горњем десном углу „Поетисни-
це" забележи исте бројеве као и на „Листу за до-
маћинство". 

28. — Приликом предаје пописних образаца по-
писивач ће старешини домаћинова односно његовом 
заменику дати потребна упутства како треба попу-
нити „Лист за домаћинство" и Поп и сенце". Он ће 
му напоменути да обрасце не попуњава ако није до-
вољно писмен, већ да их само проучи и припреми 
одговоре, а да ће их он сам попунити кад дође ра-
ди прикупљања образаца. 

Пописне обрасце треба попуњавати мастилом 
или мастиљавом оловком. 

Старешини домаћинова, који не зна годину ро-
ђења за себе и чланове своје породице, пописивач 
ће скренути пажњу да што тачније утврди податке 
о томе. 

Затим ће »пописивао саопштити време када ће 
доћи поново ради прикупљања образаца и прећи у 
друго домаћинство где ће поступити на »сти начин 
као и са првим домаћинством. 

29. — Претходно раздавање пописних образаца 
14 марта 1948 године, а затим прикупљање попуње-
них образаца почев од .Ш ма$та 1У48 године, оба-
везно је за све пописиваче у градовима и селима 
збијеног типа. 

Међутим, у насељима где су куће раштркане, 
тако да попиши круг обухвата велику површину; 
могу пописни одбори, изузетно, одобрити да попи-
сивачи таквих кругова не врше претходно раздава-
ње пописних образаца и затим прикупљање, већ 
да то чине у један мах. У оваквим случајевима!, ако 
не затекне у домаћинову ни Једно лице способно да 
му саопшти потребне податке, погеисивач ће одреди-
ти да старешина домаћинова дође у канцеларију 
дописног одбора, да потребне одговоре и потпише 
„Лист за домаћинство". У „Кнтролниас пописа'' по-
писивач ће ставити примедбу о томе, КОЈУ ће избри-
сати кад попис изврши. 

Пописивачи оваквих пописних кругова почеће 
са радом 16 марта 1948 године у 7 часова пре подне. 

Све остале одредбе о начину пописивања, ванс* 
и за ове пописиваче. 
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30. — 16 мавта 1918 године у 7 часова пре подине 
тшгшоива-ч ћ«е поћи истим редом, ор ем а „Контр од-
лику пописа" и почети са п р и к у п љ а њ а , а по потре-
би и попуњава њем пописних образаца остављених 
у појединим до№ аћин ств има. 

За сваки случаЈ пописивач ће понети, као резер-
ву, известан број пописних образаца. 

31. — у сваком домаћинову ос, ће проверити 
да ли су сви чланови тога легата.ћинства, који су би-
ли у животу о поноћи између 15 и 16 март* 1948 го-
дине унети у „Лист домаћинство" и Да л и су за 
сва лада попуњене „Пописнице". 

Ако ј»е неко лице умрло пре те поноћи он ће га 
брисати У „Листу за домаћинство" а његову испи-
сницу уништити: ако је пак лице умрло после »по-
ноћи. неће га брисати. 

Ако се које дете родило пре те поноћи оно ће 
се унети у „Лист за домаћинство" и „Познаницу". 
Уместо имена новорођенчета уписаће се ,.син или 
кћи и презиме и име оца". Дете рођено после те 
поноћи не пописује се. 

Према то\1е приликом пописивања треба се при-
д р ж а в а м следећег правила: пописује се само она! 
који је био у животу у поноћи између 16 и 16 марта 
1948 године. Умили пре и рођени после тога тре-
нутка не пописује се. 

32 — Погоне ивач ће проверити 'да ли су на сва 
питања V „Листу за домаћинство'' дати потребни 
одговори, да ли су одговори тачни, као и то да ли 
су унети сви чланови домаќинства који треба да 
буду пописани. 

Приликом овог провера® ања треба водити рачу-
на да ш "е уписивање вршено према упутствима да-
тим на „Листу за домаћинство" да се не би десило 
да неко лине изостане од пописа или буде дв зл ут 
пописано. Понисивач треба да има на уму да број 
лина трајно присутних и привремено одсутних поет-
стављЗг сталан Оро1 становништва тога места, а да 
привремено присутна лица показују колико је било 
лица која нису стално настањена у том месту. 

Кад се увери ца су ,Дописнице" исправно по-
пуњене пописивач ће их уп едити редом како су 
уписане и ставити их у -».Лист за домаћинство", 
који ће пресавити, тако да прва страна дође споља 
и на ПРВОЈ стпани тога обрасца попуниће таблицу 
„Преглед д о м аћ иге теа". 

Тиме је завршено пописивање овог домаќинства 
и пописиван ставља ознаку о томе у „ К о н т р о л н а 
пописа" затим на кети начин прикупља податке од 
следећих домаћинстава. 

VII. — Специјалне одредбе 
33. — Лица ко^а стално станују на подручју ва-

жних установа и предузећа пописаће се на следећи 
начин: 

1) Официри и активни подофицири (Југословен-
иве армије, морнаоице и ваздухопловства, корпуса 
народне одбране, милиције) као и остала лица ко;а 
станују у кругу касарни и других војних установа 
пописаће се преко команде, односно војног руко-
водства 

Официри и активни подофицири који станују 
ван поменутих установа пописују се као и остали 
грађани 

2) Лица која станују у кругу индустријских и 
других привредних предузећа пописаће руководи-
лац предузећа коме ће пописни одбор предати обра-
сце и упутства за извршење пописа а попуњене об-
расце предати пописном одбору. 

3) Железнички службеници и остало особље као 
и приватна липа која станују у зградама у кругу 
железничке станице, потицаће се под руко водством 

шефа железничке станице, коме ће пописни одбор 
предати обрасце и упутства за извршење пописа. 

На исти начин пописаћ-е се становништво на под-
ручју пристаништа и на пловним објектима 

34. — Деца У домовима за сирочад и лица у до-
мовима за доживотни смештај потписаће управници 
домова, којима ће пописивач предати потребан број 
образаца и дати објашњења за пописивање. 

У интернатима и с т у д е н т с к у домовима попис ће 
-извршити упргвн^к коме ће пописивач дати пописне-
обрасце и потребна објашњења. 

Болеснике и особље које станује у болницама и 
сличним установама пописаћ? у п р а в и х болнице, коме 
ће пописивач предати потребне обпасце и детаљно 
објаснити начин пописивања болесника и особља 

Гости у хотелима и свратиштима пописаће се пре-
ма стању у поноћи између 15 и 16 марта 1918 го,диле. 

VIII. — Завршне одредбе 

35. — Кад прикупи пописне обрасце од свих до-
маћинстава свога п р и с н о г круга пописивач ће по-
ступити нз следећи начин: 

/ 

1) Све л и с и ц е за домаћинство (заједно са по-
писницама које су у њима) п о т к и в а ч ће средити 
оним редом како су уписани у „Контролише пописа" 
колона Б 

2) Затим ће проверити да ли је таблица „Преглед 
домаћинова" тачно попуњена на свима листовима 
за домаћинство. 

3) Кад заврши са тим п р о в е р а в а н ^ пописивач 
ће податке из колоне 1—9 пренети у „Контролни.« 
пописа" у колоне 1—9. 

4) Затим ће сабрати податке „Контролним по-
писа'4 и добити укупан број становника за сваку ко-
лону посебно. 

5) Ако се појави неслагање међу појединим збн-
ро.вима .пописивач ће извршити сравњивање подата-
ка сваког домаћинства — таблица „Преглед домаћин-
о в а " — са „Контролником пописа" 

36. — Кад се увео и У потпуност и тачност попи-
н о г материјала и добијених резултата по „Контрол-
н и ^ пописа" пописивач ће материјал средити на сле-
дећи -начин: 

1) Најпре ће ставити све листове за домаћинство 
(заједно са пописницама у њима) по редним в и с о -
вима из „Контрол-ика пописа", преко њих ставиће 
легитимации а затим „Контролни« пописа", обра-
зац П. С 4. 

2) Овако сређени пописни материјал пописивао 
ће привремено упаковати и предати пописном одбо-
ру, који ће одредити једног свог члана да заједно 
са пописивачем изврши преглед материјала и „Кон-
тролним пописа". 

Ако се .наиђе на погрешке и непотпуности попи-
сивач ће их исправити. 

Кад све буде дов^о у исправно стање пописивач 
ће предати пописном одбору сав пописни материјал 
и добити потврду о томе, на обрасцу приложеном 
уз ово упутство. 

37 — На основу података из обрасца П. С. 4 — 
„Контролпик пописа" месни пописни одбор састави-
ће резултате пописа становништва за цело своје под-
ручје, према обрасцу П С. 5. Податке о укупном 
броју домаћинске? гопигги одбор узеће из „Кон-
тролним »пописа1, колона Б — редни број послед-
њег уписаног домаћинова 

Пошто провери тачност добијених резултата по-
писа по обрасцу П С. 5 месни пописни одбор пре-
даће их своме народном одбору који Ке их достави-
ти извршном одбору среског народног одбора најда-
ље до 26 марта 1948 године. 
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38. — Срески односно градски подадени одбор ће 
пошто прикупи резултате пописа по обрасцу П. С. 5 
са целог свог подручја, саставити укупне резултате 
пописа з а цео срез односно град, по обрасцу П С. 6. 
Пошто провери њихову тачност доставиће их нај-
даље до 31 марта 1948 године статис гачком уреду 
планске комисије народне републике са потребним 
извештајем о томе како је попис текао и да ли је 
било каквих сметња које би могле бити од утицаја 
иа потпуност дпстављеиих резултата пописа. 

Уз овај извештај срески народни одбор прило-
жиће све обрасце П. С. 5 које је примио од месних 
(народних одбора 

39. — Кад прими пописни материјал од пописи-
вача месни »пописни одбор поступиће на следећи 
начин: 

1) „Листове за домаћинство" и ,Дописнице", „Кон-
тролни« пописа'' и „те птимацију", пошто претходно 
провери да ли је материјал потпун и тачно сређен, 
пописни одбор 1е увезати у посебан пакет на коме 
ће означити назив среза - - пр-ада, месног народног 
одбора и број пописаног круга и тако чувати док не 
»прикупи пописни материјал за све пописне кругове 
•на своме подручју 

2) Материјал сваког пописног круга пописни од-
бор увезаће тако да поједини обрасци не мо<гу ис-
пасти. Затим ће пакете, који садрже пописни мате-
ријал појединих кругова упаковати у један или више 
већих пакета тежине до 20 килограма а на сваком од 
тих пакета означиће: срез — град, месни народни од-
бор и за које је пописне кругове материјал у томе 
пакету. Тако упакован материјал предаће месном на-
родном одбору, који ће га доставити среском народ-
ном одбору. 

На исти начин поступиће и са доставом непопу-
њених образаца које ће посебно упаковати и на омо-
ту ставити ознаку „Непопуњени пописни обрасци". 

На обрасцу приложеном упутствима која остају 
псписивачима и члановима пописних одбора, издаће 
се потврда о сарадњи на извршењу пописа станов-
ништва. 

40 — Срески пописни одбори, кад приме попи-
сни материјал од појединих месних народних одбо-
ра. извршиће контролу да ли су сва насеља поједи-
них месних,народних одбора обухваћена пописом и 
Да ли је попис извршен према одредбама уредбе и 
упутства за извршење пописа. 

Ако утврде 'непотпупосги и неуредности ' п о з н а ј 
месни народни одбор да изврши потребне исправке 
и допуне пописни материјал у одређеном року. 

Кад прикупи сав пописни материјал са свога под-
ручја, и нађе да је исправан, срески — градски по-
писни одбор упаковаће га и доставити'преко среског, 
градског народног одбора оепубликанском статистич-
ком уреду. 

Непопуњене обрасце срески и градски народни 
одбор доставиће у посебном пакету са ознаком „Не-
употребљена! пописни обрасци" такође републикан-
ском статистичком уреду. 

Б. УПУТСТВА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОПИСНИХ 
ОБРАЗАЦА 

П апи сница, образац П. С. 1 
За свако лице које се не на дан пописа затекне 

у домаћинову попуниће се по једна пописница. За 
лица, чланове домаћинова, који су привремено от-
сутни на дан пописа (на путу, у болници, на отслу-
жен^ војног рока итд,) такође ће се попунити но 
једна пописница. Свако лице ће само попунити по-
писницу а у случају да оно није способно да то учи-
ни или је отсутно попис,ницу ће попунити старешина 
до »аћин ств а или његов заменик односно пописивач. 

На свакој пописници при вр»ху, десно (да ли ј« 
ово лице на дан пописа трајно присутно, привремено 
отсутно или Је привремено присутно) одговорити са 
„да" н а оно питање на ко Је се даје потврдан одго-
вор а на остала два питања ставити цртицу. 

Питање VI. Свако лице уписаће које је народ-
ности, на пример Србин, Хрват, Словенац, Македо-
нац, Црногорац, Мађар, Шиптар, Румун итд. Мусли-
мани ће ставити: Србин — муслиман, Хрват — мусли-
ман, неопределен — муслиман. 

Питање VIII. Написати један од наведених одго-
вора. 

Питање IX. Школска спрема. Треба да се упише 
одговор о томе које је школе и колико разреда лице 
завршило Одговор се уписује код највише врсте 
школе коју је лице учило односно завршило. Тако 
на пр.: лице које је завршило три разреда основне 
токле одговор ће уписати под б) „три разреда осно-
вне школе" или ако је лице завршило два разреда 
учитељске школе одговор се уписује под г) „2 .раз-
реда учитељске школе" јер она има ранг в. 'пе 
средње школе. Ако је лице завршило факултет или 
високу школу одговор треба уписати под д) на при-
мер свршио „технички факултет — машински отсек". 
На остала питања о школској спреми ставиће се 
црте. 

Питање X. Као одговор ставити број живорође-
не деце (без обзира да ли су та деца сада жива 
или не). 

Питање ХИ. — Пре попуњавања прочитати сва 
питања која се односе на занимање а затим ставити 
одговор само код оног4 занимања којим се лице бави. 
Тако на пример, ако лице за које се"попуњава по-
писница припада домаћинову које има пољопгиг.ред-
ни посед а оно је старешина домаћинова одговори-
ће на питање 1 „а) старешина домаћинова" са »»да". 
Обрнуто, чла-н оваквог домаћинова одговориће само 
на питање под „б) члан домаћинова" са „да". Затим 
ће старешина и сви чланови домаћинова које има 
пољопривредни посед попунити одељак ».Подаци о 
пељопривредпом поседу". Овде ће се унети у ^ ина 
површина коју домаћинство обрађује, без обѕир а дл 
ли Је оно власник имања и да ли је посед својина 
само старешине или кога члана домаћинова. У ис-
писницу сваког члана домаћинова уносе се подаци о 
укупном поседу који то домаћинство обрађује. 

Под 2) Ако је лиц? пољопривредкик — члан се-
љачке радне задруге одговорити са „да" а податке 
о пољопривредним поседу не треба давати 

Под 3) Ако је ли'и рибар ставиће реч „да" само 
•на једно од постављених питања под а, б или в 

Под 4) Ако је лице радник ставиће одговор СЈ?МП 
на једно питање под а. б, г. д иди ђ, пр^ма том: 
којој од наведених група радника припада и иавепи 
врсту рада односно струку. 

Под 5) Ако је ово лице ученик у привреди (ше-
грт) ставиће реч „да". 

Под 6) Занатлија ће одговорити на питање под 
а, б и в. 

Под 7) Трговац ће одговорити на питања под а, б 
ЈИ в. Као трговци сматрају се и власници приватних 
транспортних предузећа и радњи, угоститељских рад-
њи, менза, хотела, крчми, бифеа, народних кухиња и 
слично. 

Под 8) Ако је лице активни службеник — наме-
штеник одговориће на ово питање са „да".. 

Под 9) Пензионисани службеник — намештеник 
одговориће на ово питање са »,да". 

Под 10) Лица која се баве неком од слободних 
професија навешће код овог питања која је то про* 
фесија. 

Под 4Ц) Као приватник сматра се лице које не 
врши ни једно од наведених занимања већ живи од 
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било којих других прихода и оно ће на ово питање 
навести занимање ил« извор прихода од којих живи. 

Под 12) Навести занимање издржаваног лица, на 
пример: домаћица, дете, ученик основне школе, гим-
назије, студент итд. 

Као издржавана лица сматрају се: 
а) У пољопривреди сва лица млађа од 14 го-

дина, лица коЈа су неспособна за привређивање и 
лица на школовању; 

б) ђаци к студенти (издржавана од родитеља и 
стипендисти); 

в) инвалиди неспособни за привређивање; 
г) лица издржавана у домовима и социјално угро-

жена чица ко;а примају помоћ од народних власт« 
(за њих ће се на .питање XIII одговорити — Држава); 

д) сва остала ^ипа коЈа не привређују, као на 
пример: домаћица, старци без прихода итд. 

Питање ХШ. Попуњава се само за издржавана 
лица а наводи се занимање издржаваоца. 

Лист за домаћинство^ образац П. С. 2 
Овај лист попуњава се за свако домаћинство. 
Као домаћинство сматра се свака породица која 

живи као самостална кућна заједница и води своје 
засебно кућанство. У чланове домаћинства убраја ју 
се лица која, по природи свога посла живе у истом 
домаћинову. ча пример- кућна помоћница, стално 
запослени радник на имању који живи у заједич-
ком кућанству са старешином домаћинства и сл. 

На другој страни »Листа за домаћинство" упи-
сати старешину и све чланове домаћинства као и 
привремено присутна лица која нису чланови дома-
ћинова, али су се иа дан пописа затекла у дома-
ћинову . У I одељак уписују се стално — трајно 
присутни чланови домаћинова, у II одељак чланови 
домаћинства који -ка дан пописа нису били У своме 
домаћинству. У III одељак уписују се лица која су 
се случајно затекла у домаћинову али нису чланови 
тога домаћинства. и која ће бити пописана као при-
времено отсутна У своме домаћинову, у месту где 
стално станују. 

Према томе у И одељак „II привремено отсутни 
чланови домаћинова" унеће се лица која се налазе 
на отслужењу војнога рока у ЈА, затим ђаци и сту-
денти на школовању у другом месту, болесници; 
лица у затвору, чланови породице отсутни У мо-
менту пописа, сезонски радници који намеравају да 
се врате у своје домаћинство. Лица, држављани ФНРЈ. 
који се налазе у .иностранству као чланови дипло-
матских претставништава и делегација, на службеном 
путу или као ђаци, студенти и ученици у привреди 
и слично пописују се такође у своме домаћинову. 
Остала лица које се налазе у иностранству не по-
писују се. 

У колону 3 треба за старешину домаћинства упи-
сати реч „старешина" а за чланове домаћинства и 
остала лица сродство и однос према старешини, на 
пример: жена. син кћи, отац, мајка, брат, кућна 'по-
моћница, гост итд 

У колону 4 и 5 ставиће се реч „да" према томе 
да ли Је лице мушког или женског пола. 

У колору 6 уаисати само годину ређења а не 
дан и месец. 

У колону 7 одговоо уписати према упутству, које 
је дато у колони 8. 

Затим тѓеба извршити сабирање броја становни-
ка за сваки оае-љал посебно и по полу а збирове 
уписати у тгблицу иа првој страни овог листа „Пре-
глед домаћинова" 

Болнице, хотели, свратишта, интернат, домови за 
сирочад итд. самаграју се као једно домаћинство а 
лица у њима као привремено присутна. Попуњавање 
пописних образаца за оваква домаћинство -извршиће 

се под руководством управника установе односно, 
власника хотела, свратишта и сл. Лица у овим до-
маћинствима неће се појединачно уписивати У „Лист 
за домаћинство" већ ће се њихов број забележити 
само на првој страни „Преглед домаћинова" ко-
лоне 7, 8 и 9 

Међутим, особље болнице, хотела, домова итд. 
које у њима станује сматра се као трајно .присутно 
и попуњава посебно ,,Лист за домаћинство". 

Подофицири и официри ЈА и милиције, који ста-
нују у касарнама .-псписаће се према одредбама тач. 
33 овога упутства. 

Ако домаћинство броји више од 12 присутних 
чланова домаћинова употребиће се два или више 
примерака овог обрасца. 

Легитимација, образац П. С. 3 
Податке о обиму дописног круга пописни одбор 

унеће што тачније, тако да пописивач добије јасан 
преглед територије на којој ће вршити попис ста-
новништва 

Контролних попила, образац П. С. 4 
Свако домаћинство заузима по један ред у 

„Контролнику пописа". За свако домаћинство4 попу-
њава се по Један образац „Лист за домаћинство" 
(а за домаћинова са више зд 12 трајно присутних 
чланова домаћинова , два или више образаца) и за 
свако присутно и привремено отсутно лице у том 
домаћинству по једна пописница. 

Колоне А, В и Г пописивач попуњава приликом 
предаје образаца, а код прикупљања образаца про-
верава да ли је примио „Лист за домаћинство" са 
свима пописницама и врши исправку ако нађе мање 
или1 више лица у том домаћинову. У колоне 1—9 
уписаће податке из колона 1—9 из табеле „Преглед 
домаћинова" КОЈИ је отштампан на првој страни 
„Листа за домаћинство" 

Резултати пописа становништва на територији месног 
народног одбора, образац П. С. 5 

Пошто прикупи и провери тачност примљених 
података по обрасцу П. С. 4 од свих пописивача 
месни пописни одбор саставиће »преглед резултата 
пописа за цело своје подручје по обрасцу П С. 5. 

Колону Б — „Укупан број домаћинстава" пописни 
одбор попуњаваће подацима из колоне Б „Контрол-
н и м ••пописа", узимајући као број домаћинстава редни 
број последњег уписано! домаћинова у „Контролише 
пописа". 

У колоне 1—9 уписаће збирове из колоне 1—9 
из „Контролним пописа ' . 

Кад упише податке з а све пописне кругове по-
писни одбор ће их сравнити са „Контролником по-
писа", извршити сабирање и проверити тачност до-
бијених резултата а затим у извештају, уз спроводни 
акт, изнети све сметње (.оје су се појавиле у току 
пописа. 

Затим ће пописни одбор извршити још два пре-
писа добијених резултата. 

Један примерак предаће народном одбору који 
ће га хитно доставити среском народном одбору, а 
други ће задржати и доставити заједно са »пописним 
материјалон« 

Резултати пописа становништва на територији среског 
— (градског) народног одбора, образац П. С. 6 

Кад прикупи резултате пописа становништва по 
обрасцу П. С. 5 од свих месних односно рејонски« 
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народних одбора са свога подручја и провери њи-
хову тачност, срески.— градски пописни одбор саста-
виће резултате по овом обрасцу. 

У колону А уписаће називе* свих месних народних 
одбора односно рејона, на своме подручју. 

У колону Б уписаће укупан број домаћинова . 
У колоне 1—9 уписаће број становника према 

збировима истих колона из обрасца П. С. 5 
Кад упише све податке сравниће их са збиро-

в и ^ из обрасца П. С. 5. Затим ће сабрати бројеве 
у свакој колони и проверити да ли је у свакој групи 
збир мушких и женских једнак збиру колоне „све-
га". Кад утврди тачне резултате пописа срески — 
градски пописни одбор извршиће препис добијених 
резултата и оба примерка предати извршном народ-
ном одбору, који ће један примерак најхитније до-
ставити статистички уреду народне републике. 

Резултате го обрасцу П. С. 5 доставиће такође 
стати-стичком уреду народне републике. 

Други- примерак обрасца П. С. 6 задржаће извр-
шни одбор за своје потребе. 

Бр. 4 
8 јануара 1945 године 

Београд 

Претседник Савезне планске, комисије, 
Андрија Хебранг, с. р. 

П О Т В Р Д А 

Презиме и име пописивача-члана Занимање 
дописног одбора 

Место становања 
вршио је дужност пописивача.члана ; пописно!-, 
одбора од до 1948 године. 

Поверени задатак извршио је (дати оцену рада) 

М. П. ^ 
: 1948 

У 
Претседник 

— — народног одбора 

Напомена; Ову потврду издаће пописиваху одно-
сно члану месног, рејонског, градског, среског ПО 
ло завршеном раду претседник месног — рејонског 
— градског — среског народног одбора. 

Упутство за извршење пописа становништва У, 
Федеративној Народној Републици Југославен ца 
дан 15 марта 1948 године, заједно са овом потврдом, 
остаје полисивачу — члану пописног одбора. 

47. 
На основу члана 43 Основне уредбе о принадле-

жностима савезних државних службеника. Комитет 
за законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ прописује 

У П У Т С Т В О 
О ИСПЛАТИ ДОДАТКА НА ДЕЦУ 

I. — Свима службћницима, саобразно чл. 32 
.Основне уредбе о принадлежностима савезних др-

жавних службеника, припада право ва додатак на 
децу, и то за свако дете по 176 динара месечно. 

Додатак ка децу припада и пр »правницима. 
II. — Додатак на децу припада за децу рођену 

у браку и ван брака, позакоњену и усвојену децу, 
за пасторчад и за сирочад без родитеља узету на из. 
државана. 

Овај додатак припада службенику до навршене 
17 године детета. 

III. — Службенику не припада овај додатак ако 
дете стварно не издржава, а сматраће се да га не 
издржава: 

1) када је дете запослено и има више од 1.000 
динара чистог дохотка у новцу или у животним не-
мир ни ца ма односно другим артиклима; 

2) када Је дете смештено у заводу и има бес-
платно издржавање; 

3) када дете од домаћих или страних установа 
прима стипендију или помоћ за школовање у из-
носу већем од 1.000 динара; 

4) када дете ступи у трговачку радњу, на занат 
или у какво предузеће као ученик; 

5) када дете има више од 1.000 динара чистог 
месечног дохотка од сопственог покретног или не-
покретног имања. 

Под чистим дохотком сматра се доходак који 
преостане пошто се од бруто дохотка одбију порез 
и други одбици. За стипендију или помоћ за школо-
вање рачуна се такође чист износ који се добија У 
ту сврху. 

У свим случајевима ткада службеник дете ствар-
но издржава, сматра се да е њим живи у истом ку-
ћанетву. 

IV. — Додатак на дете припада и после навр-
шене 17 године па до навршене 23 године живота, 
ако се дете школује. 

Ако је за време школовања дете запослено и 
има чисти доходак -већи од 1.000 динара, службени-
ку не припада додатак на дете. 

V. — За децу која су пре навршене 17 године 
односно пре навршене 23 године живота постала, 
због телесне или душевне болести или мане, неспо-
собна за' привређивање припада додатак и после 
навршене 17 односно 23 године живота за све време 
док та неспособност траје. 

VI. — Ако су оба родитеља државни службени-
ци, додатак на децу припада, по правилу, оцу. У 
случају одвојеног живота родитеља, додатак при-
пада оном родитељу код, чога се дете налази на 
издржавању. Уколико отац плаћа мајци издржавање 
за децу која се код ње -налазе, додатак припада оцу. 

VII. — Право на додатак на децу доказује се: 

1) потврдом о рођењу (изводом из матичних 
књига рођених); 

2) за усвојену децу доказом о усвојењу; 

3) за сирочад потврдом да немају родитеља и 
да их је службеник узео на издржавање; 

4) за децу коЈа су пре навршене 17 односно 23 
године живота, због телесне или душевне болести 
или мане, неспособна за привређивање, уверењем 
лекара соци Јалног осигурања; 

5) изјавом службенику да децу стварно из,др-
жава или да се налазе на школовању односно из-
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'јавом да не посто да која од сметњи наведених у 
(тач. 1П овог упутства. 

УШ. — За примање додатка на децу службеник 
бие поднети пријаву исплатној благајници организа-
ционе јединице код које прима редовне принадле-
ѕжности. Пријава треба да се поднесе у року од три 
месеца, рачунајући од дана кад је службеник сте-
као право на примање породичног додатка. Уз при-
јаву се подносе и докази наведени под тач. VII овог 
{упутства. 

Службеник који не поднесе пријаву за пријем 
[додатка на децу у назначеном року од три месеца, 
губи право на додатак за протекло време. 

Сваку промену која повлачи губитак додатка: 
на децу службеник .,е дужан пријавити у року од 
30 дана од дана настале промене. 

IX. — Ово упутство ступа на снагу даном објава 
љивања у „Службеном листу Федер ативне Народне 
Републике Југо слави., е". 

К. бр. 172 
21 јануара 1948 године 

Београд 

Претседник 
Комитета за законодавство и изградњу 

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

48, 

На основу чл. 5 тач. б) Закона о „Партизане«©] 
споменици 1941" („Службени лист ФНРЈ" бр. 43/46) и 
чл. 6 Правилника за извршење Закона о „Партизан-
ској споменици 1941" („Службени лист ФНРЈ" б р о ј 
62/46) издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ИСПЛАТИ НАКНАДЕ НА ИМЕ ТРОШКОВА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА НОСИОЦИ-
МА „ПАРТИЗАНКЕ СПОМЕНИЦЕ 1941': У ТОКУ 

1948 ГОДИНЕ 

1. — У току 1943 године носиоцима „Партизанска 
споменице 1941" исплаћиван се на име накнада 
трошкова за коришћење годишњег одмора износ 
од 6.000 динара. 

У погледу начина исплате накнаде пр именова-
ће се решење о исплати носиоцима „Партизанке 
споменице 1941" накнаде на име трошкова за ко-
ришћење годишњег одмора („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 65/47) 

2. — Носиоцима „Партизанке споменице 1941", 
који у току 1947 године нису користили годишњи; 
одмор односно нису изузели износ од 6.000 динара 
на име накнаде за коришћење годишњег одмора«, 
неће се ова накнада наплаћивати у току 1948 го-
дине. 

3. — Ово решење ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југосл авије". 

Бр. 1784 
15 јануара 1948 године 

.Београд 
Министар финансија, 

Сретен Жујовић, с. р. 

49. 
Р Е Ш Е Њ Е 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ТИЛИ-
ЗАЦИЈИ ПРОИЗВОДЊЕ ПАМУЧНИХ ТКАНИНА И 
РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ТИПИЗАЦИЈИ 

ПРОИЗВОДЊЕ ПАМУЧНИХ ТКАНИНА 

1. — Решење о тип из аци ји производње памуче 
них тканина бр. 18402 од 16 јула 1946 године („Слу* 
жбени лист ФНРЈ" бр. 66/46) и Решење о измет* 
Решења о шпизацији производње памучних тканина 
бр. 1181 од 8 јануара 1947 године („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 7/47) стављају се ван снаге. 

2. — Оац решење ступа на снагу даном објава 
л и в ања у „Службеном листу Федер ативне Народне? 
Републике Југослав ије". 

Бр. 1321 
19 јануара 1948 године 

Београд 

Министар лаке (индустрију 

Андрија Хебранг, е. Р. 

О Д А И К О В & Њ ^ 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине, Федеративне Народне 
Републике Југослвије 

•на основу члана 2 става 2 Закона о орденима 
и медаљама, а на предлог Врховног команданта ору*' 
н а л и х снага ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се' за умешност у комзндовању, за осведо-? 

нени рад на остварењу братства и јединства међу, 
вашим народима, за показану храброст и нарочите 
заслуге за народ стечене у току народноослободи-
лачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И РЕДА: ' 
мајор« Жнидаршић М. Луд ен и; 
капетани: Андрић Ж. Јов'а-н, Бањанац Ђ. Милан, 

Беовић С. Јуре, Биге П. Милан, Брус П. Дамјан, 
Да јак М. Мирко, Драшковић М. Милорад, Јуришић' 
А. Јосип, Кастелић В. Болтекар, Каштела Ф. Јосип, 
Котораш И. Ђуро, Кривес В. Владо, Кукуљан Ј-
Звонко, Милинковић Ј. Видо, Муиџа Л Драган, Ма*' 
море Л . . Вељко, Никчевић Ђ. Милош, Первић Т. 
Владимир, Стричевић Никола, Мерно Ј. Мирко и 
Вујић С. Стево; 

поручници: Аћић К. Лука, Алексић Г. Петар, 
Арас К. Јосип, Атлагић М. Јово, Барчот Ј. Анте, 
Бједов С. Свето, Бодражић П. Илија, Борић Т. Стје-
пан, Броћета П. Стеван, Бртонцељ Ј. Јанез, Буквић 
Д. Раде, Бутковић Г. Бранко, Цугџиј Р. Јосип, Ду-
ковић С. Мирко, Цвијић Ј. Стеван, Цветановић Ј. 
Јосип, Цветковић И. Љубо, Линчар С. Мирко, Ду-
бајић В. Милан, Гаљан Ђ. Васиљ, Глигић П. Ми-
хајло, Грандић М ГОЈКО, Грбић Д. Душан, Катић П. 
Радомир, Кеча М. Ђуро, Ковачевић Б. Жарко, Крне-
та М. Милован, Личина Ј. Саво, Мајсторовић Ж. 
Марко, Мандић М Јого. Мандић Ј. Лука, Маров М. 
Марко, Маровић М. Бранко, Мартиновић К. Анте, 
Матуловић А. Томо, Михелић Ј. Франц, Милошевић 
П. Љубо, Миљевић С. Миле, Млакар В. Алојз, Му-
р л и н Р. Мане, Обрадовић И> Вељко, Окмажић М. 
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Анте, Павичић М. Иво, Пекао А. Јосип, Петрановић 
М. Бранко, Петричевић Ј. Шпиро, Платиша Р. Вајо, 
Радоњић Б. Славко, Равлић М. Јово, Родић С. Бо-
шко Рус Ј. Карол, Самарџић Б. Иван, Сандалић Ј. 
Мате, Сооак Б. Душѕн. Ступар Ј. Миле, Супић М. 
Вице, Шаренац К. Раде, Шикман С. Миле Тодо-
ровић Н. Петар, Тр икић П Вице, Утрзип М. Љуо, 
В ар е лија М. Иван, В^лимиоовић С. Симо, Вигњевић 
М. Јово, Виле,ница М Миле, Волаш П. Младена, 
Вујаклија Р. Милан, Вуканић Ј. Стеван, Вукојевић М. 
Драган, Зидић П. Милан, Живковић Н. Душен « 
Жувела И. Милан, 

потпоручници: Боројевић Р. Милан, Бурсаћ М. 
Анка Делмор Б. Фортуна! о, Дољан Ђ. Милан, Др-
жак С. Ђуро, Ђурић Ј. Миле, Е р ц е г о т ћ С. Пашко, 
Гаврић С Цветко, Глушица Б. Тодор, Јакош Ф. 
Виктор, Јакшић С. Милан, Катић Д. Јово, Кнежевић 
Ј. Раде, Ковачевић В. Ћано, Кубурић М. спанко, 
Л ацов ић Ф. Ђуро, М а т р и ц а Ј. Антон, Маријан В. 
Недељко Микелић И. Франц, Николић И. Данило, 
П л а з и н и ћ Д Ђуро, Радић М. Стојан, Рашета Д. 
Душан Роксандић И. Милан, Саламура Ј. Јовица, 
С ер бул а Ј Бо>:;о, Сичић Д. Пепо, Томић В Бранко, 
Трнзановић Ј. Стеван, Ничић Ц. Милорад, Висковић 
М. Бо'?ис, Вукелић А. Анте и Жидић А Андрија; 

заставници'. Доагосављевић М. Васо, Еренфрајд 
И. Зора, Гонсзић С. Никола, Худолин Ф. Фрањо, 
Караи Д. Сава, Кнежевић М. Душан, Маричић М. 
Илија, Мартиновић Ђ. Мил?*!, Пашић Ј. Никола, Пе-
ћанац И. Јованка, Пилиповић И. Мирко: Почуча Ј-
Милан, Прета С. Раде, Рајковић М. Симо и Ступар 
В. Душан; 

Шустер. Ј. Алојз, Крањчић Ј. Јоже и Ситар Ј. 
Павле. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА В РЕДА: 
капетани: Беговић В. Остоја, Бомештар ДО. Раде, 

Брус П. Дамјан, Јовић Ј. Никола, Ковачић Л Бо-
жидар, Кравос В. Владо, Киндер Д. Марјан, Лукач 
Ј. Богдан, Милојица О. Гојко, Новковић О. Саво, 
Пузић Р. Саво, Симончић П. Гортаи, Шивић Ф. Албин, 
Штулић И. Душан и Војновић С. Марко; 

поручници: Аљиновић А. Марин, Бабић Б. Бо-
гољуб, Бабић Б. Душен, Бобић М. Јово, Бајић В. 
Рајко, Бртонцељ Ј. Јанез, Ц р н о м а г ^ в и ћ Т. Бранко, 
Чалић И. Илија, Даљевић Ј. Бошко, Дониќ Ђ. Ду-
шан, Дражић С Перо, Ђукановић Р. Никола, Ерак 
П. Симо, Гаљан Ђ. Васиљ," Хвастија Ј. Јанез, Качар 
Л. Драго, Катић П. Радомир, Кавазовић С. Медо, Ко-
вачевић Б. Жарко. Кривокућа Ђ. Бранко, Крстинин 
Ј. Јурај, Л? тино в ић Ђ. Богдан, Мандић Ј. Лука, 
Марки е М. Милан, Манов М. Марко, Миловановић 
Л. Јован, Мишић А. Сретко, Митровић Л. Милан, 
Петрановић М. Бранко, Продановић П. Чедомир, 
Родић С. Бошко, Слепчевић С. Славко, Стојановић 
Н. Вукашин, Шаренац К. Раде, Томић С. Стево, Три-
киќ П. Виќе, У тр зин М. Љубо, Видошевић М. Анте, 
Зрнић М. Илша и Жутић П Ненад; 

потпоручник Ковачевић В. Чамо. 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н О В ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
капетани: Бакрач И. Душан, Брус Н. Дамјан, 

Дајак Ш. Мирко, Гаврановић Ј. Васо, Мурџа Л. Дра-
ган, Наморс Л. Вељко, Никчевић Ђ. Милош, Релић 
П. Недељко, Симончић И Гортан, Шкубоња А. Па-
шко, Таталовић Р. Миле, Вршчај Ј. Душан и Вучко-
вић С. Лука; 

поручници: Бједов С. Стево, Буквић Д. Раде 
Црномшковић Т. Бранко, Цвијановић Т. Ђуро, Ђу-' 
кип Ј. Бошко, Госп одн ети ћ Ј. Никола, Грбић Ђ. Пе-
тар, Којић П. Лука, Кранчевић Б. Јерко, Латиновић1 

М. Богдан, Лукић С. Душан, Мамула М. Војислав, 
Мандић Л Јово, Мартиновић П. Илија, Милановић1 

Л. Јово, Новаковић М. Раде, Обрадовић Ј. Кузман 
Платиша Р Вајс, Познановић Б. Ђуро, Ручнов У 
Вељко, Садовски С. Бранко, Самарџија И. Милош, 
Влај инић М. Ђуро и Жуманца А. Мартин; 

капетан Јовић Ј. Никола. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
капетани: Осојник И. Едвард, Тодоровић М. Мич 

ливоје, Вјештица Ђ. Дане и Врањичан В. Милан; 
поручници: Алић Р. Асан, Антонијевиќ Н. Пино, 

Бан А. Анте, Бендераћ Ј. Новак, Бергинц Ј. Јоже 
Благојевић С. Сава, Бојанић Ј. Никола, Буратовић 
Ј. Миховил, Бурић С. Антон, Бур ловић Ј. Антон, 
Чарима М. Иван, Дамјановић Б. Цветко, Динарина 
Н. Ма рл о, До ан д ић М. Марјан, Дувњак П. Петао,' 
Дикић В. Десимир, Фурлан Ј. М И Р О , Хабјан С Иван 
^орватид Ф. Јоже, Каравида И. Ратко, Кауен!! м ! 
Јоже, Кекез Ј. Мате, Корчмарош М. Ладислав, Ма-
цура П. Стеван, Махмутовић М. Мухарем Мчоа~о-
вић П. Иван, Мариан И. Иван, Мартинић 'М Ива* 
Марушић Ђ. Ранке, Матијевић С Ивица, Мс-ица м ' 
Данило, Милошевић Б. Иво. Милуровић С Тодо 
Млекара А. Јожеф, Пахоо С. Станко, Павичић в! 
Давор, Пинтер А. Александар, Плеше И. Јосип, Пле-
тикосић А. Андрија, Поропзт Г. Ића«, Прпић Ј. 
Марко, Раба дан Ј. Фабијан, Рајковић М. Станко 
м м - А л ФРед, Рогуљ М. Јандое, Слисковић П. 
Марко, Стругар В. Павле, Шепарорић М. Марин. 
Шилоооц С Славчо, Шкриња? Ф. Фланц, Шнајдер 
Ј. Јос-ш/Штековић Л. Стојан, Тоља М. Иво, Трабец 
А. Винко, Вукас В Анте и Змијалац А. Душа«; 

потпоручник : Бабић Н. Богољуб, Бабовић В. 
Војин, Боланча С. Анте, Бошњаковић Ф. Ичије, Бре-
зац Ј. Гауденцио, Брковић Т. Бошко, Брњанец Т. 
Фрањо, Бурмаз- М. Исо, Чунин Л. Срећко, Чепић М. 
Вељ^о, Чулић Ђ. Стојан, Дкровец Л. Франц, Добрић 
Ђ. Милан, Добрић М. Томо, Ђурковић А. Милутин 
Ерор М. Младен, Фаб;зл; А. Јп,-ко, Флас И. Иван,' 
Фр атон,к А. Маријан, Фурлан Ј. Јоже, Гојан Ј. Јо-
сип, Гојсовић Н Никола, Мађисмеросић М. Муста-
фа, Јуришевић Т. Дали то. Кадић С. Неџиб, Калчић 
А. Базилио. Кастели-! Ј. ГсСријел, К;рет Р. Алоии, 
Љубић П. Јуре, Маричевић Р. Нико та, Меделин Н. 
Доменко, Милашин оз ић Ј. Радош, Милпјашевић М. 
Васо, Мирчић П. Божо, М и л о с а в љ е в Л. Аугуст, 
Мишић Ц. Јанко, Мозетић Т. Изидор, Мозетић А! 
Јанко, Обрадовић М. Лука, Огњановић М. Гроздан, 
Омеровис С. Мехмед, Панић С. Светозар, Перановић 
П. Мићо, Перић М. Дм ит ср, 'Псркуппћ А Иван, 
Пернар Н. Ив г п , Просеница М. Милан, Протић А! 
Анте, Пурић Ф. Миро, Ријазец В. Леополд, Секулић 
Г. Милош, Сенић М. Мартин, Смгиш X. Асим, Стан-
чић М. Бруно, Ступар М. Јован, Шеверкар И. Миле, 
Шеверђија М. Мате, Шермаз Л. Гојко, Шубарић Ј.' 
Павао, Талер М. Емануел, Турајлић И. Миле, Уско-
ковић В. Бранко, Валснтинчић П. Петар, Варница И. 
Бошко, Вејновић О. Јован, В.елић Ф. Лука, Васелић 
П. Петар, Вујичић Мг Мате, Вукадиновић А. Милош, 
Вукадиновић Л. Милош, Зарић Л. Лука и Живко-
вић М. Драго; 

заставници: Адамић И. Виргил, Аџић Ђ. Мирко, 
Антерић Б. Анте, Арбанашић И. Марко, Бакић М. 
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Крсто, Баралић I I Никола, Батић А. Милан, Баџар 
С. Душа«, Бедалов Ј. Дамјан, Бенчина М. Данило, 
Блашковић И. Мила«, Блажић И. Станко, Болнима 
'Ј. Станко, Боримиша Ј. Душан, Боснић Д. Миленко, 
Ботица! Н. Иван, Буковец Ј. Јожеф, Паковић П. Во-
Зин, Царић III. Јурај, Цеј М. Јаков, Чибић Р. Иван, 
Црнац Р. Рудолф, Чубрило Душанка, Чучиловић Р. 
Илија, Чулић Л. Златан, Чурчић В. Драгомир, Додос 
Д. Бранко, Дукић Ф. Клаудио, Дукић Н. Марија, 
Дуковчић П. Марко, Ђаковић Ђ. Анђа, Ђамбо А. 
Асиб, Ђорђевић М. Милош, Ђоровић Ч. Љубиша, 
Филиповић М. Ратко, Франковић Д. Јосип, Фурлан 
Ф. Раде. Гогњевац Ф. Франц, Грегорац Ф. Фр-анц, 
Грубор М. Здравко, Гулин М. Драго, Хаџиахметовић 
!М. Ахмет, Хареј Р. Рудолф, Херак М. Петар, Ходаљ 
'Ј. Ђуро, Хрсак Д. Ђуро, Игњатовић Т. Саво, Илић 
Б. Миладин, Ивић И. Анте, Ивић Ф. Јоаким, Јакшић 
Д. Милан, Јел ов ић Н. Даница, Јовановић М. Душан, 
'Јуран ов ић Н. Анте, Јурић Б. Роко, Калебић С. Јуре, 
Калов К. Иван, Кажић Б. Бранко, Клинчић Н. Ни-
кола, Кљајић Ђ. Спасоје, Књаз Ф. Ива«, Коглот Л. 
Радо, Коњушић М. Драгутин, Корењак И. Рудолф, 
Корунић Ф, Божо, Ковачић Ј. Оливија, Крњајић М. 
Стево, Кукана Ф. Смиљан, Куриљ Ј. Никола, Кузми-
чић И. Павао, Леовац Д. Маринко, Лолић М. Алек-
сандар, Лотрић Г1. Стане, МакЈанић М. Никола, Мар-
чета М. Марко, Маринов П. Стипе, Мартинко А. 
Славко, Медић Г. Стево, Мештровић Л. Анте, Миле-
тић Ј. Мирко, Милошевић Ј. Здравко, Митровић М. 
Спасоје, Мрмоља Ј Бранко, Мужић А. Стипе, Не-
морш М. Марта, Николић В. Александар, Новак М. 
Иванка, Новчић Ј. Бранко, Нари В. Јосип, Остојић 
А. Мирко, Пецић Р. Милош, Перишић М. Марко. 
Петковић Ј. Александар, Петрашевић Н. Марко, Пе-
трић П. Јурај. Пири Ј. Антон, Плеше С. Јосип, 
Пољсак Р Рудолф, Приможић И. Ива«, Радић Ф. 
Аугустин, Радословник А. Јожеф, Радуловић В. Ла-
зар, Ренко М. Иван, Ријавец Л. Петар, Рогуљић И. 
Божо, Розанц Ј. Фгзанц, Рудан В. Мирослав, Рунић 
М#. Љубо, Рупељ М Мирко, Савић Ј. Милан, Север 
Ј. Маријан, Смолеј Ф. Јанко, Смрекар А. Иван, 
Спонза Н. Петар, Спрља-н А. Невин, Стевић Н. Срет-
ко, Стољковић Ј Хранислав, Стрбат П. Иван, Сту-
пар С. Руђеро, Шабец И, Франц, Шкуљ А. Антон, 
Шофранац К. Васо, Штимац Ј. Миливој, Табак И. 
'Миливој, Тотх В. Љубомир, Турковић П. Анта, Ва-
лентић М. Јосип, ЕЈасић М. Стево, Великоња А. До-
миник, Видовић Ј Јоже, Вукмировић Ј. Јефто, Ву-
ковић Н. Петар, Вуковић М. Вучић, Загорац В. Јо-
сип, Зировник А. Андреј, Живец Ј. Маријо, Живко-
вић С. Драгомир, Живковић Н. Мирко « Жижић А. 
Мирослав; 

Вратне Ф. Борис, Пинцан М. Гино, Пуребер А. 
Франц, Радић Ј. Стјепан и Вукајловић М. Јелена. 

Бр. 452 
1 јула 1947 године 

Београд 
Секретар, ' Претседник, 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени лист Аутономне покрајине Војводине 
Народне Републике Србије" у броју 18 од 15 де-
цембра 1947 године објављује: ' * 

Наредбу о извођењу Петогодишњег плана раз-
витка народне привреде Аутономне покрајине Вој-
водине у годинама 1947—1961; 

Решење о оснивању Главне дирекције -покрајни-
ских пољопривредних имања Војводине; 

Решење о претварању Покрајинског завода за 
вино град ар е тво и винарство у Покрај ине км завод 
за виноград арство и воћарство у Сремским Карлов-
цима; 

Решење о проглашењу Дома стараца у Волошин 
нову за социјалну установу покрајинског значаја; 

Решење о ценама закупа сушара кукуруза у 
економској 1947—1948 години са важношћу на под-
р у ч ј у Аутономне покрајине Војводине. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Народне Републике Словеније" у 
броју 2 од 13 јнауара 1948 године објављује: 

Указ о проглашењу предузећа „Автомонтажа" д. 
д, у Љубљани за предузеће репу блика нс ког значаја; 

Наредбу о увођењу новога »вања ,,ветеринар спе-
ци јалист"; 

Наредбу о разврставању ново уведеног звања 
„в етер ин ар -сп еди ј ал ист"; 

Решење о обавезном цепљењу лица старих од 
15 до 25 година против тифуса. 

С А Д Р Ж А Ј : 
* Страна 

42. Наредба о контрахирању производње и 
откупним ценама семенске робе у економ-
ској 1947./48 години — 81 

43. Наредба о ревизији катастра и довођењу 
катастарских операта у сагласност са ствар-
ним стањем на терену 83 

44. Правилник о организацији и делокугу по-
граничних, аер одро меких и лучких пове-
реништава — — — 84 

45. Правилник о држању радио пријемника и 
плаћању радио претплате — * 85 

46. Упутство о попису становништва у Феде-
ративној Народној Републици Југославен 
на дан 15 марта 1948 године 8& 

47. Упутство о исплати додатка на децу 93 
48. Наредба о исплати накнаде на име тро-

шкове* за коришћење годишњег сушама 
носиоцима „Партизан-ске споменице 1941" 
у т к у 1948 године $4 

49. Решење о стављању ван снаге Решена о . 
типизација производње памучних тканина и 
Решења о измени Решења о типизашри 
производње памучних тканина 

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

ског штампаром предузећа« Београд 


