
Ф А Ш И З М У - С Л О Б О Д А Н А Р О Д У 

СЛУЖБЕ..^ 
ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ 

c i i a 

i 

v 

SV. ' 1 ' 

l i t a 

Г 

. \J и П А В И Ј Е 

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" излази истовре-
мено у српском, хрватском, словеначком и 
македонецон издању два пута недељно, и по 
истреби. — .Огласи по тарифи. — Текући" 
рачун код Народне банке ФНРЈ бр. 1-9Ш80 
— Текући рачун продајног одељења 1-670880 

Субота, 9 април 1949 

БЕОГРАД 

БРОЈ 31 год V 

Цена овом броју је 6.-?- дин. — Претплата 
за целу 1949 годину износ« 350.— дин. — 
Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — 
Телефони: Редакција 28-838, Администра-
ција 27-595, ГТродајво одељење 22-619, Ра-

чуиоводствс 26-276, Експедиција 21-25«. 

1 256. 
На основу чл. 74 тач. 15 Устава ФНРЈ, a на пред-

лог Претседник a Владе ФНРЈ, Президијум Народне 
скупштине Федеративне Народне Републике Југосла-
вије издаје 

У К А З 
о ОБРАЗОВАЊУ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНИХ 

НАБАВКИ ВЛАДЕ ФНРЈ 
C обзиром н* разгранатост послова државних 

набавки и откупа и на њихов значај за обезбеђење, 
снабдевања становништва, мао и с обзиром на по-
раст државне и задружне трговачке мреже и обим 
послова око снабдевања становништва у граду и 
селу, Президијум Народне скупштине ФНРЈ одлу-

1) дс со из М и н и с т а р к а трговине и снабдевања 
Владе ФНРЈ издвоје послови државних набавки и 
откупа и да/ се за руковођење овим пословима обра-
бува Министарство државних набавки Владе ФНРЈ; 

2) Министарство државних набавки Владе ФНРЈ 
Јесте сав esmo-републичко министарство; 

3) Влада ФНРЈ извршиће ова ј указ. 
4) Овај указ ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу. Федеративне Народне Репу-
блике Југослав,ИЈ е". 

У. бр. 376 
7 априла' 1949 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине > 

Федеративне Народне Републике Југославије 
Секретар, За Претседник , 

М. Перуничић, с. p. M. Пијаде, с. р. 

257. 
На основу чл. 74 тач. 16 Устава ФНРЈ, а на пред-

лог Владе ФНРЈ, Президијум Нар-одне скупштине 
'Федеративне Народне Републике Југославије издаје 

У К А З 

Q ОДРЕЂИВАЊУ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ 
V ЗАГРЕБУ ЗА УСТАНОВУ ОПШТЕДРЖАВНОГ 

ЗНАЧАЈА 
ЕлектЈЈопривредна школа у Загребу одређује'се 

kt. установу општедржавног значаја. 
Влада ФНРЈ извршиће о в а Ј указ. 

У. бр. .360 
5 априла 1949-годи,не 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југославије 
Секретар, / ^ Претседник, 

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

258. 
На основу чл. 74 тач. 13 Устава Ф,НРЈ, a у вези 

Указа' Президијум^ Народне скупштине ФНРЈ од 7 
априла 1949 године о образовању Министарств др-
жавних набавки Вл,аде ФНРЈ, a на' предлог Прет* 
селник a Владе ФНРЈ, През,идијум Народне скупштина 
Федеративне Народне Републике Југославије издаје 

У К А З 
о ПОСТАВЉАЊУ МИНИСТАРА ВЛАДЕ ФНРЈ 

п о с т а в љ а ј у с е : 
за Министра, државних набавки Владе ФНРЈ 

'Јаков Блажевић, досадашњи министар трговине - Ш 
снабдевања Владе ФНРЈ, који се разрешава ове ду-
жности; 

за Министра трговине и снабдевања, Владе ФНРЈ 
Осман Карабеговиќ, народни посланик Савезног веће 
Народно с к у ш т и н е ФНРЈ. 

У. бр. 377 
7 априла 1949 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине -

Федеративне Народне Републике Југославије 
Секретар, За Претседник«, 

М, Перуничић, с. p. M. Пијаде, с. р. 

259. 
На основу члана 1 Закона! о овлашћењу Влад* 

,ФНРЈ đia. доношење уредаба ио питањим,а из наредне 
привреде, Влада ФНРЈ, на! предлог Министра! рад* 
ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 

о ЗАШТИТИ ТРУДНИХ ЖЕНА И МАЛКИ-ДОЈИЉЛ 
У РАДНОМ (СЛУЖБЕНИЧКОМ) ОДНОСУ 

Члан I 
Жена у радном (службеничкото) односу у слу* 

чају трудноће и порођаја »м,а право ма) отсуств,о $ 
тра јању од 90 даша. Отсуство може почети најр,аније 
145 дана пре порођаја,, a мора трај,ати најмање 21 дан! 
пре порођаја! и нај,мање 45 дада после порођаја. 

Ако трудна жена по одобрењу н si дл еж ног држав-
ног лекара, не искористи пуни р о к отсуства ко је ј о ј 
припада пре порођаја , продужује се отсуство после' 
порођаја) а»а онолико дати. колико је мање коришћена 
от,су,ство пре порођаја. 

Послодавац је дужан одобрити отсуство због 
трудноће и порођаја! ка основу иаотав® и мишљења 
надлежног државног лекара да се може очекивати 
порођа ј за 46 дана. 

Члан 2 
Жана која je пре порођаја провела у радном 

(слуЖ(бетичком) односу најмање 6 месеци непрекидно 
или са прекидима укупно 18 месеци у, последње две 
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године, има за време отсуства збег трудноће и по-
рођаја (чл. I) право на плату за редовно радно време 
са сталним додац,има Нго плата за редовно радно 
време узима се она. плата која јој је припадала као 
плата по времену односни као временски обрачуната 
п л е т по радном учинку, одређена по најв,ишем обра,-
чун оком ставу по ком® је прим.ал,а, плату ,најм,ање за 
3 месеца у периоду од последњих 6 месеци пре по-
четка отсуства. Ако у том периоду, нај,мање 3ia 3 
месеца., није примаша плату по истом обра.чунско^ 
ста,ву, припада јој плат,а за редовно радно време од-
ређена по обрачун,CIKOM ставу по коме је примала 
плату у последњем месецу пре почетка отсуства. 

Женам,а за,посленим код државник, задружних и 
друштвених ,предузећу надлештав,а, и установа исп ла. 
ћује ову плату послода,вац иа терет социјалног оси-: 
гурања, a женама, зап ,слепим код осталих послова* 
»аца исплаћује н,адлежни, срески (градски, рејонски); 

ldpr,ап службе социјалног осигурава. 

Члан 3 
Жена у радном (службенииком) односу која је до 

истека отсуств.а после пор,ођаја стекла гараво на, го-
дишњи одмор, има право да та ј одмор искор,исти не-
посредно по ,престанку породиљ,е,ког отсуства. Посло-
давац је дужан да обезбеди могућност таквог кори-
шћења1 годишњег одмора. 

Член 4 
Мајка-дојиља1 У радном (службен,ичком) односу, 

има право да прекида ред због дојења свог детета. 
Прекид р,ада због дојења детета дозвољен је пз> пр,а,-
вилу, свака 3 часа проведена на раду. Изузетно може 
се дозволити прекид рада због дојења детета и пре 
3 часа с обзиром на већу удаљен,ост « стварну мо-
гућност саобраћајних веза између места рада и места 
Дојења детета. Прекид се неће дозволити, ако се при 
предузећу, н,адлештву односно установи у којо ј ј е 
мајлса запослена налазе јасле ia. дете је здраво и по-
стоје потребни здравстве,ни: услови. 

Ако мајка Д О Ј И дете у јасла,ма при предузећу, 
прекид радз због дојења траје, по правилу, пола 
часа'. Изузетно, може надлежни државни ле,кар од*: 
редити дужи прекид рада због дојењ,а. 

Ако мајк,а не доји дете у јаслама при предузећу, 
трајање прекида рада због дојења, одређује дирек-
тор предузећа, ст,арешина уст,анове односно други 
надлежни руководилац, с обзиром на удаљеност и 
саобраћајне -везе од места дој,ења до места обав-
љања рада тако , да мајци буде обезбеђено пола 
часа времена за само дојење'. Укупно трајање поје* 
динот Прекида р-ада због дојења не може бити дуже 
о л лвд чзс?. 

Време прекида рада због дојења рачуна се и 
плаћа као време проведено »a редовном р а д у . ^ ~ 

Право на прекидање рода због дојења детета 
имају мајке-дојиље, по правилу, за време о д шест 
месеци .поеле, порођаја. Надлежни државн,и лекар 
може одредити ди се ово право продужи најдаље д о 
краја осмог месеца после порођа ја 

Члан 5 
Мајци-дојиљи у радн,о,м (с лу лоб ет,ичко м) односу, 

која ке може да користи право пре,кидања рада због 
дојења детета (чл. 4) услед тога што би поједини 
прекид рада према ства,рним околностима' морао да 
траје више од два часа, дозвољено је 'да ради оа скра-
ћеним редним ,временом до краја б-ог месеца после 
порођаја, односно по н,алазу надлеж,ног државног ле-
кара' најдаље до краја 8-ог месеца после порођаја. 

M алка.ма-дојиља м,з, које могу да користе право 
прекидања ра,да због дојења детет.а (чл. 4) може ди-
ректор п,редузећа, старешина установе односно дру-
ги надлежни руководилац, по прибављеном мишљењу; 

синдикалне организације, дозволити да раде са скра-
ћеним радни,м временом уместо прекидања рада, због 
дојења детета, узимајући нарочито у обзир већу уда-
љеност и стварне могућности коришћења саобраћајних 
веза између стала и дечјих јасала односно између 
места рада и места дојења детета, затим околност да 
у домаћинству нем,а никог другог ко би м о г ф да 
не,гује дете, као и околност већег оптерећења мајке 
домаћим пословима услед тога, што има, више деца. 

Скраћено радно време траје 4 часа дневно. Рад 
са скра,ћеним радним временом обавља се једно-
с а т н о (у једној с,мени). , • 

Мај1ци-дој,иљи која, ради са скраћеним радним в,ре-
меном припада за време таквог рад,а плата за стварно 
обављени ,рад увећана з,а. двоструки изн,ос обра,чун-
оког става одговар,ајуће плате по радном учи,нку, a 
ако је рад плаћен по времену припада 75% укупне 
пл,а,те по времену. Сва остала пр,ав© којима је радни 
(службенички) однос основ или услов задржава мајка 
дојиља за све време раде са скра-ћеним радним вре-
меном. 

Члан 6 
Мајци у радном (службеничкото односу, која У 

до машинству нема никог другог к-о би могао да. негује 
дете, може директор предузећ,а, ст,арешина установе, 
односно други надлежни руководилац, ,по прибавље-
ном мишљењу синдик,алне орган,из,ације, одобрити да 
реди са скраћеним радним времен,ом у смислу прет-, 
ходног члана и по истеку р-ока од 6 односно 8 месе-ци 
дојења детета, за све време док има дете мл,ађе од 
3 године и док то дете сам,а негује. 

Мајци припада за време рад,а- сз: ск,ра,ћени,м рад-
ним временом плата з,а стварно обављени рад одно-
сно део плате по вре.ме:?v који одгова.ра времену 
стварно проведен: м на раду. 

Члан 7 
Ако 'је с обзиром' на производни план и орга,ни-

зацију рада у предузећу, надлештву или уста-нови 
могуће да се ред обавља у две смене, може надлежн,и 
руководилац дозволити ма јци-дојиљи и мајци детета 
млађег од трн подине, ако то оне желе, да уместо 
коришћења прекида рада због дојења (чл. 4), односно 
уместо рада са скраћеним радним временом (чл. 5 
и 6), обављају рад у две смене од по 4 часа-. 

Члан 8 
О прекиду рада, због дојења* (чл. 4), о. скраћеном 

,радн,ом времен,у (чл. 5 и 6) и о раду у две смене (чл* 
7) у погледу жен,а, KOJ© су у радном односу код при«' 
в,ападх посло,дав-ац a одлучује поверен,иштао рада над-, 
лежног среског (градског, рејонског) народног од-
бора. ; 

Члан 9 
Забр-ањен je прековремени и ноћни рад трудних 

жена са навршена 4 месеца! трудноће и мајк,и-дојиља 
до закључно 8 месеци дојења. Надлежни' државни 
лекар може одредити да се ,овај рок продужи до нај-
више једне године. 

Члан IO 
Казниће се за прекршај новчаном казном од 600 

до 25.000.— динар,а директор предузећа, одговорно 
лице устан,ове односно други одговорни руководилац 
или друг,о одговорно лице, који: . 

1) спречава трудну жену или породиљу да бла*, 
повремено и потпуно користи отсуство због трудноће 
и порођаја по чл. I ове уредбе; 

2) но исплаћује или одуговлачи са исплатом при-
падајућег материјалног обе,збе,ђења трудној жени и 
породиљи по чл, 2 ове уредбе; 



Субота, 9 април 1949 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

3) спречава маЈќу-дојиљу у коришћењу пра®^ пре-
кидања рада ,ебор дојења детета (чл. 4) или у кориш-
ћењу п р г ш рада са скраћеним радним временом 
(чл. 5 ст. I); 

4) "нареди или дозволи предвремени или ноћни 
р.ад трудне жене или мајке-до ји л>е противио забрани 
из чл. 9 ове уредбе; 

б) намерио смањује и,ти »проширује права трудних 
жена и мајки противио прописима ове уредбе; 

6) намерно омогућује коришћење прав-а по про-
писима ове уредбе лицима мојима та гарава не при-
падају. 

Новча I.OM казном од 500 до 10.000 динара" казниће 
се жевд у радном (служ беничком) односу која кори-
сти погодност« по прописима, -ове уредбе н,а. које 
нема право, ако је у том циљу обманула' послодавца 
давањем неистинитих п о д а т к а или недавањем по* 
грешних подат ак a. 

Члан l i 
Код одређивања права на материјално обезбеђење 

за! случај трудноће и .порођаја и код испла,те тог 
обезбеђења изузетн,о од прописа чл. 2 ове уредбе при-
мењиваће се одредбе Закона о социј,алном осигурању 
радника, намештеник® и службеника, од 26 јула 1946 
годи,не на следећи начин: 

1) жене o č u p a n e по прописима о социј,алном 
осигур,ању које немају радног стажа, из члана! 2 ове 

'уредбе имају право на п ороди љску хран,арину пз про-
писима Закона о социјалном осигурању радника, на-
мени шика и службеника ,и прописима донесеним на 
основу тог закона; 

2) ако би породиљска храна.рина по прописима о 
социјалном осигурању износила! више од пл,ате mio 
чл. 2 ове уредбе, неплаћен a ће се плата у висин.и поро-
диљско хранарине. 

Плате исплаћене за време отсуства због трудноће 
и порођаја састематизованим државним службеници-
ма послодавци неће обрачуна®ати на терет социјал-
ног ОС ИГ УР Њ'31. 

Члан 12 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе доноси, 

по потреби. Министар ,рада ФНРЈ. 

Члан 13 
Ступањем на сна.гу ове уредбе пр е ст аце да. важи 

Уредба о отсуства жена пре и после порођају („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 56 од 12 јула 1946 године), као 
д о-стали прописи који су у супротности са прописима 
ове уредбе. 

Прописи ове уредбе примениће се и на случаје-
ве у КОБИМА коришћење отсуства због трудноће и 
порођаја по ранијим .прописима није завршено пре 
ступања на снагу ове уредбе. 

Члан 14 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

4 априла 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-ТитО, с. р. 

Министар рада, 
Љубчо Арсов, с. р. 

260. 
Hl i (основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влада 

ФНРЈ за доношење уредаба ,по питањима и з народи« 
привреде, Влада ФНРЈ, на предлог Министра шу-
мар ста : ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ОСНИ-

БАЊУ ИНСТИТУТА ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ И 
МЕЛИОРАЦИЈУ КРША 

Члан I 
-У Уредби о оснивању Института за пошумљава« 

ње в? мел ио>р аци ју крша (,-Службени лист ФНРЈ" бр. 
107/47) члан I мења се и гласи: 

„Оснива се Институт за пошумљавање и мелио-* 
рацију крша као установа Министарства шумарства 
ФНРЈ, са седиштем у Сплиту". 

Члан 2 
Члан 3 мења се и гласи;: 
„На челу Института! стоји ,директор, кога пен 

став луа Министар шумарства ФНРЈ у сагласности са 
Претседнимом Владе ФНРЈ". 

Члан 3 
Члан 4 мења се и гласи: 
,,Институт има свој посебан предрачун који улаза 

у састав предрачуна Министарства шумарства! ФНРЈ. 
Директор је наредбодавац за извршење предра-

чуна". 
» 

Члан 4 
Члан 5 м,ења се и гласи: 
„Ближе одредбе о (организацији Bf раду Института 

прописаће правилником Министар шумарства ФНРЈ 
у сагласности са (Претоеджгком Комитета за законо-
давство и изградњу иа родне власти Владе ФНРЈ". 

Члан 5 
Ова уредба ступа на' ..нагу даном обоављивања 

у ^ „Службеном листу Федеративне Наредне Репу-
блике Југославије". 

4 априла 1940 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
ч Министар народне одбране-

Маршал Југославије -
Јосип Броз-Тито, с. р, 

Министар шумарства!, 
Ва,со Чубриловић, с. р. 

261. 
На основу чл. 25 Уредбе о дисциплинско j и м,а-

теријал но j одговорности рад,ник,а у државним преду-
зећима, надлештвима и установама!, а по пробав л е -
ком мишљењу Централног одбора Савеза синдиката 
'Југославије, преписујем 

О П Ш Т Е У П У Т С Т В О 

ЗА ДОНОШЕЊЕ РАДНОГ РЕДА 

— Опште одредбе 4 

I . — Радни ред има за. циљ да омогући учвршћење 
Социјалистичке радне дисциплине, правилну органи« 
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аа-цију рада, пуно и рационално ис мориш ћава/њ е рад-
ног времена и повећање продуктивноста рада. 

2. — Радни ред мор«! посте)јата у с,ваком државном 
предузећу, -надлештву и усташо®и у мојима има зашо« 
елениX радника и ученика у прив-реди. 

У предузећима нарочито великих размери може 
с« за ,поједину грану пословања односно организа-
циона јединицу прописиван посебан радни ред. У 
упутствима из ст. 2 тач. 3 свог упутства администра!-
тивп о •оператив,ни руководиоц-и прописаће која he 
п р е у з е ћ а имати посебне радне редове за moj едини! 
гране пословања односно организационе j един ице. 

3. — Радиш ред пр едузећа прописује директор пре-
дузећа, на основу и у оквиру упутстава за састављања 
радног реда!, a уз п р е в о д н у сагласност надлежног 
административио-шеративног руководиоца. 

Упутства за) састављање р,адног реда прописује 
администр ативно--опер активни руководилац за сва пр е-
дузећа п д својим руко водством. Ова упутства адми-
»истратИЕНо-агиеративни р уко видиоци прописују на 
основу и у оквиру начела датих у овом упутству, a 
у з претходну сагласност надлежног ресорног мини-
стра односно повереник,а надлежног из,вршног од-
бора народног одбира. У TIHIM упутствима треба што 
конкретниве разрадити материју обухват е н у у тач-
(саша 6 до 15 овог упутства, водећи при том« рачуна 
.о специфичностима односне привредне гране куш 
службе и конкретним потребама предузећа односно 
(одвожене гране пословања! ,којим руководе. 

Радни ред надлештва (установе) прописује ста-
решина1 надлештва (установе) на основу и у оквиру 
свог упутства. 
. Упутства за састављање радног реда односна 
радни! ред прописује! се по прибављеном мишљењу 
одговарајући* с и н д и к а л н а организација. 

lf. — Начела за састављање радног реда 

4. — Радни ред Miopa садржати! јасна и што!исцр,пе 
вија упутства за опште и посебне дужност«! радник)J 
и управе предузећа (надлештва, установе). 

Прекршаји р.адног реда!, односио конкретно на-
бројаних дужности у радном реду, претргав љ a ју ди«! 
сциплиноке прекршаје и кажњава ју оа једном од (ка-
вги предвиђених у Уредби о дисциплинско j- и мате-
ријално] одговорности рад,ника! у државним преду-
зећима, надлештвима и установама. 

У радном реду набраја ју се сви дужности рад-
инк.а, al после свих тих дужности нав,ода се ш е дис-
даил,»неке казне предв.иђен.е Уредбом о дисциплин-
ско!]' и материјално^ одговорно,сти радника, које ће 
Се нарицати трема сваком конкретном случају, a 
Може се и посл-е поједине дужности предвидети од-
ређена дисциплинска казна) за њену повреду. 
! За неоправдано изостајање са посла! као и за 
•екашњавање на посао морају се предвидети одре-
шене дисциплинска казне«. 

Приликом прогшоивоњ a. дужности радника и Од-
ређивања врсте и висине дисцишинеких казни aai 
изихову повреду, треба нарочито водити рачуна) о 
ром-е да'- радник може дисциплински одговарати самкл 
ра повреде! дужно,сти косе су предвиђене у радном 
реду или у другим прописима!. 

5. — Радни ред не мож^ садржавали одредбе које 
су у супротности са (постоје-ћим прописима. 
i 

III. — Садржина радног реда . 

6. — Радни ред садржи, но правилу девет гл««*, 
Ц то: 

1) уводне одредбе; 
2) заснивање и престанак радних с д но-с a; 
3) распоређивање радника; 
4) радно време и одмори; 
5) и оплакивања плата; 
6) техничка, и здравствено-техничка заштита пр« 

раду; 
7) дисциплинска одговорност радника; 
8) материјална одговорност радника; и 
9) завршне одредбе. - i 
7. — Глава радног реда „Уводне одредба" садржи: 
1) назив предузећа (установа односно надлештва) 

за KO'je радни ред в'ажи; 

2) циљ радног реда (тач. I овог упутства). 
8. — Глава „Заснивања и престанак радних од-

носа" садржи по правилу: 
1) ко у предузећу прима раднике у радни однос; 
2) које услове треба да испуњавају лица која 

желе да са предузећем заснују радни однос (да1 

имају радну књижицу односно потврду да њом нису 
сна,бдев-ена, да су физички способна!, д а имају про-
писане године живота за обављање појединих ло*-
с л ш а и слично). т 

3) коме радници подносе отказ и који су ромови 
за подношење отказа!; 

. 4) ко у име послодавца да ј е отказ; 
5) у којим случајевима се радник може отпусти-

ти cai ноела без претходног отмаол, као и у конгом 
случајевима радни,к м)ооке иступити cai посла без 
претходног отказа (чл. 25 и 26 Уредбе о засниване 
и престанку радних односа); 

6) обав-езу радника да не могу напустити ,посао 
док се са отказом не сагласи послодавац односно 
док о томе н-е донесе решења надлежна коми-сија 
за радна спорове, и казне које су прописане »a по-
вреду свих дужности; 

7) упутство раднику да п,ред комисијом за радне 
спорове може побијати! отказ и упутство! коме се 
подноси захтев за побијање отказа и у ком року, 

9. — Глав<а , ,Распоређивање радника/" садржи: по 
правилу: 

1) ко у предузећу по-сл« пријема р,адника у рад-
ни однос распоређуј« раднике на радна места!; 

2) ко може распоређ«вати раднике на други поп 
c'aiOi (радно место) унутар једног одељења!, погона, 
сектор®, радилишта предузећа; 

3) коме се и у ко-ме року радник може жалити 
на решења о распореду. 

10. — Глав,а „Радно време и одмори" садржи ma, 
правилу: 

1) колико износи! редовно радн,о време радника 
у предузећу, појединим одељењима или на поједи-
ним ра,дним местима!; 

2) када почи-ње ш када се завршава р-ад: a) лети 
и б) зими; 

3) ако се рад обавља у сменама, означен,« по-
четка и свршетка смене, као и иа чина- на који се сме«! 
не мењају (дневно, недељно!, десетоднавно и слично)} 

4) р-адно време ученика! у привреди*: трагање, по-
чета-к и свршетак; 

0) одм-ори у, току рада; време и {ЈКШДО цдоховјоет 
тра јања; . 
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6) начин обј'а»вљшзм><а почетка и свршетка рада; 
7) начин о&јављ>ив ања почетка и стр ш етка од-

mc pla у току реда; 
8) који ate Дан у сед,мин« одр,еђен за да,н недељ-

но,г одмора за предузеће, одељења односно на поје-
диним радним местима; 

9) kid у предузећу одобрава радницима отсуство 
nio привидном послу. 

11. — Глава „Исплаћиван) е плата" садржи, ло 
правилу: 

1) У које време се врши исплаћиван*© плата и 
аконтација' и у који дан; 

2) где'се врши испш аћ невиде плата и аконтација; 
3) обавезу послодавца да раднику приликом OBBI-

ке ис-плате мора, бити дат писмени обрачун o озима 
примањима и одбицима; 

4) право радника на рекла манију по .питању ис-
плате плате, рок у коме се она може поднети и к1 ом е 
се подноси. 

12. — Глава „Техничка и здравствено-техничка 
заштита при раду" содржи, ио- прав,илу: 

1) ко је у предузећу одг,оворан за обучавање 
радника!, нарочито нових радника, у мерама здрав-
ога е,но-техничке заштите!, н,ачину отклањања опасно-
сти на' појединим редним местима итд.; 

2) који су epir ани одређ,ени за указивање прве 
помоћи у предузећу. 

13. — Гл аш ,,Дисципл,инска одговорност радни-
ка*" садржи: 

I) дужности радник*. Kato дужно,сти радника 
сматрају се нар,очито: 

al) да рад обављају лична и да1 радне обавезе 
извршују марљиво и уредно; 

б) да не изостају са посла без оправданих разло-
га и да не закашњава^ на посао1; 

в) да на подесан начин и у одређеном року изве-
сте о својој спреченорпи Да дођу на посао, о траја-
њу те спреченоста и да сваки изостанак са посла) 
уредно оправдав,ају; 

г) да, не одлазе пре кремена са посла и да не 
напуштају sa) време рада радно место бе,з одобрења 
надлежног старешине; 

д) да се по истеку годишњег одмора, боловања 
односно отсуства јаве у одређеном року на посао, 
Kaio и да! не напушт,ај,у предузеће самовољно! (тј. без 
претходног отказа, или после поднетог отка,за са 
којим се није сагласио послодавац односно комисија! 
за радне спорове, као и пре истека отказног рока); 

ђ) да се потчињава ју наређењима надлежних 
старешина; 

е) да дају прописани квалитет рада,; 
ж) да брижљиво чувају поверене им машине, 

алат, сировине и слично и да се старају о њиховој 
исправноста; 

3) да се придржавају прописа о техничкој и 
здр-авствено-те хип ч ко j заштити при раду и да упо-
требљава^ прописана заштитна средства; 

и) да се придржавају прописа о спречавању и 
отклањању пожара; 

ј) да податке^ које су сазнали у раду, чувају као 
службену тајну; 

__ к) да не отуђују државну имов-ину у намери да 
себи и.ти другоме .прибаве им с в ниску корист, нити да 
је дају трећим лицима на употребу; 

л) да се старају о правилној обуци и раду уче-
ника у привреди који су им поверени; 

љ) да не долазе на рад у напитом стању и да не 
доносе собом алкохол; 

и) да се међусобно уљудно и другарски лсна«-
шгУу и да- се мор,ално понашају у предузећу. 

Поред ових дужности, у радном реду могу ce 
пр описивати и друге дужности радника, које про-
истичу из (потреба појединих привредних грана одно-
сно предузећа!. 

2) казне за прекршаје дужност«; набројаних у 
радном реду (тач. 4 овог упутства); 

3) Старешине надлежне за изрицање дисциилинн 
ских казни; 

4) врева дис цип л ниских ка-зни које моту изрица-
ти поједине старешине; 

5) нр BIO жалбе на решење о дисциплмнскоЈ кел-
ии, коме се и у ком р-о-ку жалба подноси. 

14. — Глав'а „Материјална одговорност рад нико-
са држи: 

1) обав-езу радника да брижљиво и марљиво чу-
вају им-овину предузећа (надлештва, установе) ка,о и 
одр-едбу да радник, који при раду учини предузећу 
(надлештву, устано,ви) матери j алиу штету, одговара 
»a ову штету (чл. 17 Уредбе о дисциплинско^ и Mia»-
териданој одговорности радника); 

2) поступак за утврђивање висине штете; 
8) које старешине доносе решење о накнади 

штете; 
4) коме се подно-си жалба Hiai решењ-е о накнади 

штете и у.мом року; 
6) прав,о р-адника да пр-еко директора предузећа 

односно -надлежног старешине надлештва или, уста-
нове тр-ажи осл-обођење од плаћања н,акнаде штете. 

15. — Глава „Завршне одредбе" садржи одредбу 
о дану ступања на снагу радно-г реда. 

ЛЛ — Остале одредбе 
16. — Р,адни ред ступа! на снагу од д-ана када rai 

потпише директор предузећа одно-сно надлежни ста-
р-ешина и мада буда објав-љен у, предузећу (н,адл-е-
штву, установи). 

Радни ред мора биги истакнут на видним местима-
у предузећу, већим одељењима односно погонима 
(секторима, редилиштима), тако да буде лако досту-
пан свим радницима, 

17. — Ca одредбама радног реда дужан ј-е да, у-
поана нозоупосленог ратника орган из тач. 8 под I) 
овог упутства^ ш о и не,посредни старешина радника. 

18. — Упутства за састављање радног реда (ст. 2 
тач. 3 овог упутства) прописаће административно-опе-
ративн-и руководиоца у року од 30 дана од дана -сту-
пања- на снагу овог упутства. 

Радни ред у п-редузећи,ма (надлештвим®, устано-
вама)!, мора бити прописан у р-оку од 60 дан-а од дан-а 
ступања на! снагу овог упутства. 

19. — За пр описив ање радног реда у задружни,м 
предузећима и устан-ов,ама, као и предузећима и уста-
новама друштвених организација сходно ће се -при-
мењивати одредбе ов-ог упутства. 

20. — Ово упутство стуша на снагу даном објав-
љивање у „Службеном листу Федеративне Народн-е 
Републике Југославије". 

Ш бр. 2137 
2 априла 1949 године 

Беогр ад 
М-инистар рада, 

Љубчо Арсов, с. р. 
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. 262. 
Из основу тачка. X Наредбе о производњи и от-

купу смртне и друге семенске робе ж»итарица, крмног 
и повртирског биља, у сагласности са Министром Tpi  

године и снабдевања ФНРЈ, гар описујем 

У П У Т С Т В О 

ЗА ИЗВРШЕЊЕ НАРЕДБЕ О ПРОИЗВОДЊИ И 
ОТКУПУ СОРТНЕ И ДРУГЕ СЕМЕНСКЕ РОБЕ 

ЖИТАРИЦА, КРМНОГ И ПОВРТАРСКОГ БИЉА 

I. — За обезбеђење производње семенске робе 
министар пољопривреде народне републике поставља 
планске задатке р епуб личким семенским предузећима 
и извршним одборима среских (градских) народних 
одбора. Извршни одбори среских (градских) народ-
них одбора постављају планске задатке својим се-
менским предузећима односно среском задружном 
савезу. 

По пријему планских задатака извршни одбори 
среских (градских) народних одбора одредиће врсте 
култура и сорте •(носно квалитет семенске робе кго 
и газдинства односно површине на којима he се обез-
бедити производња семенске робе. 

Производња семенске робе вршиће се, по правилу 
путем контри хир ања површина. 

Ако се до одређеног рока контр?хирањем не о-
безбеди производња планираних количина семенске 
робе или ако кштрахиран« усеви настрадалу од еле-
ментарних непогода, извршиће ге апробирање и из-
двајање усева у доба вегетације на површинама које 
нису обухваћене контрахирањем. 

За сбезбеђење производње семенске робе на по-
вршинама, које нису обухваћене контрахирањем од 

најбољих усена издвојиће се површина погребна за 
потпуно извршење плана производње семенске робе. 

Апробација ет издвајање усева извршиће се по 
прописима за апробирање и издвајање усева. 

За време вегета.ције усева министарства пољо-
привреде народних република и срески (градски) 
изврш,ни о дб ри водић- евиденцију о стању контра-
хираних усева по упутствима, кома: пропише министар 
пољопривреде народне републике. 

Министарства пољопривреде народних републи-
ка, на основу евиденције o CTai>y контрахираних 
усева, одредиће у границама плана у коме ће се оби-
му извршити издвајање усева на нсконтрахираним 
површинама. 

Контрахирање производње семенске робе белих 
житарица, кукуруза и кромпира вршиће се у грани-
цом' р а с п о л о ж и в а количина семенске робе за сетву 
I и II клссе сортне чистоће. Ако од ових култура нема 
довољних количина семенске робе I и l i класе сортне 
чистоће, остатак планиране производње семенске ро-
бе обезбедиће се путем издвајања, «• то изузетно са.мо 
у границама увалите "Ших усев.а 

У циљу контролисања изврш.ења плана произ-
водње семенске робе срески извршни одбори вршиће 
егиденцију кштра.х ир апих и издвојених површина 
за производњу семенске робе HI* СВОМ подручју, a ми-
нистарства пољопривреде народних република на 
подручју народне републике. 

Евиденција ће се годити по упутству Министар-
ства пољопривреде ФНРЈ пов. бр. 1297/ХУ1П од 8 
маја 1948 године. 

II. — За откуп семенске робе житарица, крмног 
и повртарског биља, важе проценти нормалне чистоће, 
клијавости и влаге и најмање чистоће и кли;авости': 
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А. ЖИТАРИЦЕ 

1. Пшеница озима и јара: : 
2. Раж озима и Јара — — 
3. Јеча м оз и м и и јар и  
4. Овас овим и и јари — — 
5. Кукуруз ,  
6. Просо  
7. Хељда    
8. Пиринач — — 

9. Сточна репа  
10. По стрна р епа — — 
11. Сточна шаргарепа i  
12. Лутина — — — 
13. Грахорица озима — — 
14. Грахорица 'јара — — — — 
15. Сточни грашак о зими и јари  

17. Црвена детелина — — 
18. Смиљкита — — ; 
19. Инкарнапка  
20. Мухар — — — 1 

21. Суданска трава! — — 
22. Сирак шећерац — — — —1 

23. Сирак метлаш 1 

24. Сточићи боб — —  
25. Хибридна детелина — <— — 

95 95 16 85 90 
95 95 • 15 85 90 
95 95 15 85 90 
95 95 16 85 90 
95 90 14 85 80 
95 95 15 85 90 
95 95 16 85 90 
95 95 15 85 85 
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93 75 16 83 55 
95 95' 15 85 .80 
88 • 70 15 80 50 
95 85 16 90 60 
85 90 16 .75 75 
90 95 16 80 80 
90 95 16 80 85 
80 88 13 65 f o 
80 88 13 65 65 
85 75 14 65 55 
85 85 13 65 65 
90 85 ,16 80 75 
90 70 17 ' 80 65 
90 85 '16 80 75 
90 85 16 • 80 75 
95 95 16 90 85 
85 85 

> 

13 65 65 
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S « В â 2 о о 
er д 

I б К о св ca в 
-ДА* 5 

ег s h— ^ 
PH К * H w К с К £ 

85 80 13 65 €5 
27. Еопарзета — — — 90 80 14 80 60 

85 76 13 65 70 
80 75 16 70 60 
80 75 16 70 РО 

31. Француске* љуљ — — 75 80 16 60 60 
32. Златна ов ои к a — 70 65 16 55 55 

60 62 16 45 40 
34. Мачји репак — — 90 90 17 75 75 

75 85 16 60 60 
36. Власшача ли®" дна  __ ,. 75 65 16 60 60 
37. Власњача проста — — 75 65 16 60 50 
38. Росуља бел,а — — 75 70 16 60 60 
39. Рогуља обична,  75 80 16 60 70 
40. Внук ливадски — — 80 80 16 65 70 
41. Ви ју к подбарсзд: — — 75 80 16 60 60 
42. Вијук црвени — — 75 80 16 60 60 

85 80 16 65 60 . 
44. Светлица — — — 80 75 16 65 50 

В. ПОВРТАРСКО БИЉЕ 
95 95 16 90 85 

46. Пасуљ — — — 95 95 16 90 SO 
/ 95 95 16 90 85 

48. Сочиво — — — 95 95 16 90 90 
49. Дише  95 95 15 90 80 

95 90 15 90 80 
61. (Краставци — — — ' 95 95 ,15 90 70 
52. Бундева  95 90 15 90 70 

95 90 15 90 70 
54. Салата — — — 90 80 16 80 63 

90 70 15 80 50 
56. Радић — — — 90 70 15 80 50 
57. Мотов&Илац — — 95 90 15 85 75 
58. Купус —' 95 90 15- 85 60 
59. Кељ — 95 90 15 85 70 
60. Карфиол  95 85 15 85 60 
61. Келераба 95 90 15 85 70 
62. Киселица — — — 90 80 15 80 60 
63. Лук црвени — — — ' 93 70 15 80 45 
64. Празилук — — — 93 60 15 80 45 

93 80 15 85 68 
66. Мирођија — •— — 85 50 15 75 35 

93 80 15 80 50 
68. Ша,ргарепа г — — ~ 85 70 15 75 50 

92 70 15 80 40 
70. Пастрњак — — — 90 60 15 80' 40 

93 70 15 SO 50 
95 70 15 ' 85 50 
95 85 15 85 70 

74. Патлиџан шгаад — — — — 93 66 15 80 50 
75. Репа бела мајска  94 85 15 ^ 85 60 
76. Броеше — — — 93 90 15 85 - 70 

90 90 15 80 70 
90 90. fis 80 70 

79. Сп,анаћ — — — 93 . 70 15 85 50 
80. Цвекла — — — 93 80 15 85 60 
81. С л а« ута« ниски и високи — — , 93 95 15 85 85 
82. Вам je  90 95 15 80 50 
83. Црни корен 90 70 15 80 40 

90 75 4 5 80 55 
92 85 15 85 50 
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Органи семенске службе неће откупљивао семен-
ску pio6y која има мању чистоћу и ма»њу клм ја во ст 
о д предње најмање чистоће и најмање кл-ијавости. 

Семенска роба житарица неће се отк уп давати 
ако има! више од 5% семена других житарица. 

III. — Семенска роба откупљиваће се rao ценама 
одређеним у смислу ст. I под IV Наредбе о произ-
водњи « откупу сортне и друге семенске робе жита-
рица, кршног и по-вртарског биља, 

Откупну цена sai сортну семенску робу I . класе 
из ст. 3 под IV поменуте наредбе израчунате се на 
основу потврде о апробација и потврде о просечном 
приносу истоврсне културе у срезу, -a премија на се-
менску робу из ст. 4 тод IV одређиваће се на основу 
потврде о апробација. 

Висину просечног приноса истоврсне културе у 
срезу одређују извршни одбори среских (градских) 
неродних одбора nio упутствима министра пољопри-
вреде народне републике. 

По ст. 5 под IV наредбе накнада за отклањање 
болесних б-у с-ова кромпира) и бусова других сорта 
вршиће се на! основу података! из потврде о апроба* 
одли (проценат у коме су уклоњени болесни или 
страиосортни буао-ви и висина процењеног приноса). 
Висина приноса утврђује се после уклањања болес-
них и страносортних бусова. 

Накнада се утврђује према висини процента укло-
њених бу сова и према висини процењеног приноса!. 
На пр. ако је уклоњено 15% бусова и после укла-
њања утврђен принос од 100 мтц кромпира, накнада 
ће износити 15% од вредности 100 мтц кромпира ра-
чунајући на бази држ!авних( везаних) цена и премија 
прописаних за откуп семенског кромпира Ш класе 
с орт не чистоће. 

Ако произвођач преда ве-ћ-у количину кромпира 
сд процењеног приноса, накнада се утврђује према 
процењеном приносу, a ако је предао мању количину, 
накнада ће се утврдити према стварно предато] ко-
личини. ' . 

IV. — Уговором о нонтрахирању утврдиће се ко-
личина семенске робе Koja се даје произвођачу заi 
сетву. 

Министарство пољопривреде народне републике 
одредиће рок до кога је откупљивач дужан да произ-
вођача снабде cai семеном за сетву уговорених по-
вр-шина!. 

Произвођач је дужан да, при предаји сем-енске 
робе са угов-орених површина, врати и позајмљено 
семе исте врсте и количине. 

Ако су усеви пострадали од елементарних непо-
года, произвођач није дужан да врати добивено семе, 
нити је дужан да надокнади вредност за примљено 
ђубриво и средства за заштиту биља!. 

Ако су усеви белих житарица, кукуруза и кром-
пира оа контрахираних површина приликом апроба-
ција одбачени као неквалитетни, произвођач ће до-
бивене производе са таквих усева предати у грани-
цама обавеза мао маркантилну робу. 

Приликом обрач-уна меркантилна робе произвго-
ћач је, уколико је примио, дужан да врати из сло!-
Содних вишкова у житарицама износ вредности прим-
љеног аванса, семена, вештачког ђубрива и средстава 
за за-штиту биља п-о откупним "ценама за меркантил-
ну робу. 

Под слободним вишковима житар-ица подразумева 
се сва количина! кој-ai је про-изв-ођачу преостала после 
измирене обавезе количине семена за сетву и п-о-
треба његовог домаќинства према постојећим пропи-
сима. 

Произв-ођач je без обзира на постојање слобод-
них вишкова дужан да врати у житарицама количину 
позајмљено«* семена, a примљени аванс и вредност 
добивеног вештачког ђубрива и средстава за заштиту, 
биља надокнадиле у но-вцу уколико је његов принос 
житарица такав да би надокнадом у натури угрозио 
прехрану Домаћинетв-а. 

У случају спора о постојању сл-ободних вишкова 
и о њихов-ој количини одлучује месни народни од-
бор, надлежан за задуживање произвођача по оба-
везној предаји житари-ца. 

V. — Министарства пољопривреде народних ре-
публика прописаће формуларе уговора, који ће се 
склапан-и са произвођачи Mia на основу Наредбе о пр-о-
изводњи и откупу сортна и д-руге семенске робе жи-
тарица, крмНог и псвртарског -биља. 

У уговорним обавезама произвођача треба пред-
видети: 

1) зас еј азање уговорених површина са семеном 
добије-ним од откупљива-ч-а или са семено-м из соп-
ствене производње одређеног ква-литета и оортнс чи-
стоће; 

2) обавезу произвођача- да ће од сетве до жетве 
тачно и на вре-ме примењивати на уговореним повр-
шинама и усевима одређене агротехничка мере a -п-о-
сле жетве до предаје прописану манипулации са пр-о-
изведеном семенском робом; 

3) обавезу да на -позив у одређене дане преда 
сву коли-чину семенс-ке р-обе произведене на угово-
реним површинама a најмање у висини процењено-г 
приноса; 

4) да пристаје на враћање позајмљено^ семена и 
добијеног аванса, вештачких ђубрива и ср-едстава за 
заштиту биља по прописима под IV овога упутства'; 

5) да произведена семенска роба одговара усло-
вима прописаним у решењу Пр-етседник a Привред-! 
ног савета Вл-аде ФНРЈ о откупним ценама бр. 
1852/49; 

"6) да- ће у случају ел-ементарних н-епо-года одмах 
оба-вестити от-му пливача и месни (градски) народни 
одбор, да пристаје на утврђивање штете комисиски^ 
путем и да неће пре орав ати оштећене усеве без одо-
брења комисије; 

7) да ће откупљива-чу платити накнаду штете дс* 
вредности уговорене количине семенска робе ак-о 
својом кривицом не изврши уговор; 4 

У уговорним обавезама! откупљив-ача треба пред«' 
видети: 

1) да ће произво-ђачу у одр-еђеном року ставити 
на располагале к-оличину семена за -сетву на угово-
реним повр-шинама а-к-о произвођач нема семена из 
сопствене производње; 

2) да ћ-а произвођа-чу дати благовремено упут-« 
ство о примени а-гр-отехничких мера и о манипулгац 
цији са произведен-ом семенском робом; 

3) да ће у случају елементарних непогода (гра-
да, поплава, епидемија биљних бол-е-сти и штеточина' 
итд.) сносити трошкове набавке семенске -робе, ве-
штачких ђубрива и ср-едстав-а за заштиту биља; 

4) да ће св.е количине при-знате као се-менска 
роба a про-изведен е на угов-о-реним површинама пре-
узети од произвођача у одређене д-ане и на одређе-
ном м-есту; 

5) да ће пр-оизведену и преузету сем-енску робу 
платити) по це-ни одр-е-ђеној! у р-ешењу Претседник a 
При-вредног савета Владе ФНРЈ бр. 1852/49, с тим да 
ће за- квалитетну семенску робу -платити већу цену 
односно премију по. тач. 1Уј Наредбе о производњи 



I 
Субота* 9 art р ил 1949 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ц откупу сортна и друге семенске робе житарица, 
крмно г и павртароког биља. 

У општима обавезама треба предвидети: 
1) да ое откупљене количине семенске робе од 

оних култура које подлежу обавезном откупу ура-
чунају у обавезну предају, која се предвиђа по по-
стојећим прописима; 

2) да произвођачи имају право на погодности 
из тач. IV Наредбе о производњи и откупу смртне 
и друге .семенске робе житарица-, крин ог и пОЕртар-
ског биља; 

3) да* се количине откупљене семенске робе утвр-
ђују У месту откупа; 

4) да откуп љивач није дужан откупити произве-
дену робу која се може употребити као коизуми a 
или меркантилна ако се при-ликом акробације усе® 
еа уговорених површним не призна као семенски; 

5) да ће спорове из уговора решавати среска од-
воено градска арбитража; 

6) одредбу о ослобођењу плаћања од таксе на 
уговору. 

Министарства пољопривреде народних републи-
ка одредиће у коликом ће сг броју склапати уго-
вори и код кота ће се чувати поједини примерци 
уговора. 

Уговор«1 са државним пољопривредним добрима 
и сељачким радним и земљорадничким задругама 
склапају се појединачно, a са сељачким газдинства 
ма склапају се, па правилу, збирни уговори, a мигу, 
се склапати и гвојединачни. Склапање уговора cai се-
љачким га единствни а, по правилу, треба вршити 
преко месних земллрадничких задруга. 

Министарства пол>опривреде народних републи- • 
ка могу у формуларе уговора поред предњих услова 
унети и друге услове моји одговарају огоецифичним 
приликама појединих народних република. 

Утврђивање штета од елементарних непогода 
вршиће комисије које одређује министарству пољо-
привреде народне републике или извршни одбор 
среских (градских) народних одбора. 

VL — Органи среске семенске службе дужни су; 
да воде тачну евиденцију о конт режираним и издво-
јеним површинама и о количинама семенске робе, 
које су произвођачи обавезни да »предају. 

После извршеног контрахирања или издвајања 
усева житарица, органи србске семенске службе са-
чиниће индивидуални сп,исак произвођача ci. тачном 
проценом о контрахираним и издвојеним количинама 
за семе и предаће га месним народним одборима!, »a 
копију • среској управи за отку,п пољопривредних 
производа'. 

Органи среске семенске службе дужни су да од-
мах после извршене акробације сачине по месним 
народним одборима списак контрахената, чији усеви 
нису признат,и као семенски. Списа« ће доставити 
Miecним народним одборима vt среској управи за от-
^оуп пољопривредних производа ради регулисања 
обавезне предај,е житарица Поред тога управи за 
откуп заједно c i поменутим списком доставиће и 
уговоре контрахената. 

Органи среске семенске службе дужни су да од 
почетка откупа св-акодневно подносе извештај сре-
ској управи за откуп о теку откупа семенске робе 
житарица, из кога ће бит« видљ" so колеко је откуп-
љено семенске ,робе на име сб- еаних вишко,ва, a. 
колико на име слободних вишкова 

Vil. — Одређивање мера за лржавање простор-
них изолација извршиће се пре извршеног контра-
жиранта a најкасније 15 дана пре почетка сетве. 
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Старање о примени мера за одрж,авање простор-
них изолација на државним пољопривредним добри« 
иа вр,шиће дирекције државних пољопривредних до-
бара a на осталим уговореним површинама, срески 
(градски) извршни одбори директно или преко ме-
сних народних одбора, 

Употреба вештачких ђубрива и средст,ава за за-
штиту биља вршиће се у границама количина са ко-
јима рас,полаже министарство пољопривреде народ-
не ,републике. 

Извршни одбори среских (градских) народних од-
бора вршиће по. упутствима министарства пољопри-
вреде народне републике контролу засејавања кон-
трахирших површина и примене агротехничких Mepta 
као и контролу чувања контрахираних и издвојених 
усева кривог биља до сазревања и жетве, наро-
чито у доба косидбе у зеленом стању. 

Процена приноса семенске робе крмног биља из 
ст. 5 под IX Наредбе о производњи и откупу осртне и 
друге семенске робе житарица, кршног и повртурско-г 
биља вршиће се по упутствима министарстава пољо-
привреде народ,них република. 

- Процењени принос обавезан је за предају произ-
веден е семенске робе. 

VIH. — Ово упутство п р и м е њ и в а ^ се од дана 
об.чављивањa у „Службеном листу Федеративне На-
родне Републике Југославије". 

I април,а. 1949 додане 
Београд 

Министар (пољопривреде, 
инж. Мијалко Тодоровић, с, р, 
Сагласан, 

Министар тр,говине и снабдевања!, 
Јаков Блажевић, с. р. 

263. 
На основу чл. 2 и / Уредба о организацији гаси-

ло иже службе, изда јем 

Н А Р Е Д Б У 

о УСЛОВИМА ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКО-ИСТРА-
ЖИВАЧКИХ ДУБИНСКИХ БУШЕЊА ЗА РАЧУН 

ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

1) Геолошко-истраживачка дубинска бушења за 
рачун државних органа као инвеститора вршиће са 
ва основу уговора cai Савезном у,правом за геолошка' 
истраживања односно њеним заводима, закљученог 
с х о д ш прописима Уредбе о закључивању уговора у 
привреди и под условима ове наредбе. 

2) На основу уговора о геолошко-истраживачком 
дубинском бушењу или о давању на привремену 
употребу гарнитуре за бушење у циљу извођења ге-
олошма-истраживачких дубинских бушења Савезна 
управа односно њени заводи за1 геолошка истражи-
вања дужни су: 

а) да inpeM>ai оперативним плану инвеститора от-
преме одговарајућу гарнитуру за бушење са прибо-
ром на жел,езничк,у станицу места бушења, као и да 
за рук,овање гарнитуром упути (по,требан број квали-
ф ик ован ог људства оа шефом гарнитуре; 

б) да стручно изврши локациј,у места бушења и 
благовремено изради оперативни план бушења за: 
сваку бушотину и предрачун, a примо својих органа 
да контр-олише извршење плана, ред и одржаван.е 
гарнитура. 

3) Шеф екипе односно г,арнитуре за бушење ду-
жан је да руководи техничком страном дубинског 
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будење, да код инвеститора требује потрошни ма-
тер::} л, превозна средства, не ква лификов ану радну 
снагу и др., и свак« застој у раду гарнитура да кон-
статује са детаљним ебразложењем у дневном изве-
штају смене. 

4) Инвеститор је дужан: 
ef) да предложи оперативни план бушења, да под-

несе пријаву бушотине на прописаном обрасцу три-
десет дама!, пре бушења и да обележи mi терену ме-
ста за сваку бушотина према' геолошком -плану и 
мрежи бушотина; 

б) да изврши све припремне радње за монтажу 
и рад гарнитура и да обезбеди њихов смештај у 
бараке; 

в) да преузме неистоварену гарнитуру mi желе-
зничкој станици, изврши истовар и превоз гарнитуре 
Д'> места бушења, мао и превоз са једног на друго 
место бушења; 

г) да гарнитура ма за бушење обезбеди н е кв али-
фикш,ану радну снагу' за бушење ,у три смене и трсн-
спсртна средства', за превоз материјала, воде, као.-
лин!" i и др., да гарнитуре снабдева потрошним мате-
ријалном потребним за несметани рад, нарочито: до-
вољном количином воде, попис ким ма тери јаном (где 
постој.е услови, спровести водо.вод и електричну 
енергију), мазива IM, цементом, материјалом ЗА. освет-
љење, огревом и др.; 

д) да. у својим р а в н и ц а м а израђује потрошни 
прибор (сржне иi обложне цеви, круне и др.) и врши 
оправке гарнитура, и прибора према с пана ар дизов a -
ним димензијама, као и да гарнитуре одржава прсима 
упутству за руковање гарнитурама за бушење; и 

ђ) да радницима и службен,ицима запосленим на 
бушењу као и њиховим породицама обезбеди стан 
и храну, да сноси све трошкове у вези са бушењем 
и да накнади евентуалну р т е т у земљиште, зграде 
и друге објекте која настине радом гарнитура за 
бушење. 

5) Ова наредба ступа на сна,гу даном објављива-
ње у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

1 Бр. 80Ѕ7 
21 марта 1949 године 

Београд 
Министар рударства:, 

Светозар Вукмановић, с. р. 

264. 
На основу става 2 члана 23 Уредбе о .платама рад-

ника у рударству („Службени лист ФНРЈ" број 74/48) 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 

о ОДРЕЂИВАЊУ СКРАЋЕНОГ РЕДОВНОГ РАД-
НОГ ВРЕМЕНА ЗА ИЗВЕСНЕ ПОСЛОВЕ У 

РУДАРСТВУ 

I. — С обзиром ија услове и тежину рада, одре-
ђује се скраћено редовно! радно време за следеће tro* 
слове у рударству: 

a) скраћено редовно радно време од шест ча-
сова дневно: за .послова на радилиштима у ј-ами где 
температура износи 30" Ц и више; sat послова који 
се обављају на радовима у јами где ,мерена влажна 
катавреднос! износи" једанаест катастугпња; и за по-

слове на нарочите мокрим р адил ишти ма у јамама где 
су радници стално изложени млазевима воде са строг, 
пи и из бокова; 

б) скраћено редовно радно време .од четири часа 
дневно за послове ко jin се обављају на радовима у 
јами где мерена влажна катедре дио ст износи седам 
кат a ступња. 

2. — Лицима зало елен им на пословима cai скра-
ћеним редовним радним временом обрачунаваће се 
плата по про,пису трећег ст.ава члана 23 Уредбе о 
платам,а радника у рударству. 

3. — Ова. на,редба' ступа на! снагу дамом објављи-
в а н ^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". N 

X бр. 3672 
26 марта 1949 године 

Београд 
Министар радин 

Љубчо Арсов, с. р. 

265. 
На основу става 3 члана 2% Уредбе о платам« 

ра.дни,ка и ученика у грађевинарству („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 44/48) изда јем ' 

Н А Р Е Д Б У 

О ОДРЕЂИВАЊУ СКРАЋЕНОГ РЕДОВНОГ РАД-
НОГ ВРЕМЕНА ЗА ПОСЛОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, 

КОЈИ CE ОБАВЉАЈУ У КЕСОНИМА 

1. — С обзиром на теш,ке услове р,ада, у кесоним^ 
одређује се за послове у грађевинарству који ce 
обављ-ају у ке с он има скраћено редовно радно време, 
и то: 

а) за послове под апсолутним притиском до 1.75 
а,тмосфере — радно ,време од седам часов,а дневно 
које ће се обављати у две партије са прекидом из-
међу партија од најмање 4 часа; 

б) за послове ,под •апсолутним притиском од 1,75 
до 2,5 ,атмо,сфере — радно ,време од шест часова дне-
вно које ће се обављати у две партије са прекидом 
између партија од најмање шест часова'; 

в) за послове под апсолутним притиском од 2,5 
до 3 атмосфере — р?дно време од пет часова дневно 
које ће се обављати у две партиј,е са прекидом из-
међу партија од најмање осам часова; 

г) за послове под апсолутн,им притиском од 3 
до 3,5 атмосфере — радно време од четири часа 
дневно кој® ће се обавља пи- у две партије са п.реки-
дом између партија1 од најмање IO ч,асова; и 

д) за послове под апсолутним п,ритиском од 3,5 
до 4 атмосфе,ре — радно време о д два) часа дневно 
без прекида!. 

У о а з време р,ачуна се и потребно- време за спу-
шта,ње и излазак из ке сона. 

2. — Лицима запосленим на посл,овима са скра-
ћени,м редовним ра,дним времен.ом о б р а ч у н а в а ^ се 
плата по пропису последњег става члана 23 Уредбе 
о платама радника' u ученика у грађевинарству. 

3. — Оваf наредба ступа на снагу дамом објављи-
вање У „Службеном ЛИСТУ Федеративне Народне Ре-
публике Ју,гославије". 

X бр. 3280 
26 марта 1949 године 

Београд 
Министар рада, 

Љубчо Арсов, с. р* 

\ I 
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266. 
На Основу члана I став 2 Уредбе о спровођењу 

социјалног осигурања по прописима Закона о соци-
јалном осигурању радника, намештеника и службе-
ника издајем 

Н А Р Е Д Б А 

0 СПРОВОЂЕЊУ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 
ЧЛАНОВА Д О Б Р О В О Љ Н А ФРОНТОВСКИХ РАД-

НИХ БРИГАДА УКЉУЧЕНИХ У ПРИВРЕДУ 

1) Социјално осигурање бригадира и бригадира 
добровољних фронтовских радних бригада, које се 
уговором ангажују за плаћени рад код појединих 
привредних предузећа спроводи се за случај несреће 
у послу и за случај болести по прописима ове на-
редбе. 

2) Осигурање за случај несреће у послу спроводи 
се по општим прописима о социјалном осигурању, 
с тим што се у основ за одређивање материјалног 
обезбеђења као допунска зарада узима одговарајућа 
плата по чл. 2 Уредбе о осигурању за случај несреће 
у послу лица упослених на добровољним радовима 
за обнову земље (,.Службени лист ФНРЈ" бр. 45/46). 

3) Осигурање за случај болести која није насту-
пила у вези са несрећним случајем у послу спроводи 
се по општим прописима о социјалном осигурању, 
с тим што: 

а) здравствена заштита обухвата лекарску помоћ, 
лекове и болничко лечење; ' 

б) право на накнаду за изгубљену зараду (хра-
нарина) у случају" неспособности за рад услед боле-
сти припада најдаље до истека рока за који је уго-
вором ангажована радна бригада ко јо ј оболели 
припада. 

4) Пензионо осигурање и дечје осигурање не 
спроводи се. 

5) Време проведено на раду у бригади рачуна се 
у пензиски стаж и у остале стажеве прописане за сти-
цање права на основу социјалног осигурања он,им 
лицима која по истеку ангажмана радне бри,гаде про-
дуже да раде 'по основу лично уговореног радног 
односа * Или доцније ступе у радни однос. 

6) За социјално осигурање ових лица послодавци 
плаћају допринос" у висини 27,5% од укупног бруто 
платног фонда тих лица с тим, што од њихових плата 
одбијају 6,бус на име осигураничког дела доприноса 
за социјално осигурање. 

1 7) За спровођење социјалног осигурања по про-
писима ове наредбе послодавци нису дужни подно-
сити пријаве о ступању на посао и Иступању са посла 
појединих чланова - радних бригада, нити су дужни 
за њих' водити контролне особне листове. 

Права на основу социјалног осигурања остварују 
лица из тач. I на основу потврде послодавца оверене 
од руководиоца радне бригаде. 

По истеку рока за који је бригада уговором анга-
жована послодавци су дужни издати свима члано-
вима радне бригаде потврде о времену проведеном 
ва раду у бригади ради могућности остваривања 
права из тач. 5 ове наредбе. 

8) Послодавци су дужни водити за припаднике 
плаћених добровољних радних бригада исплатну ли-
сту са подацима о радном времену и плати, и то одво-
јено од исплатив листе за остале осигураник. 

r Копију исплатив листе дужан је послодавац под-
нети територијално надлежном органу службе сони? 
јалног осигурања и то у року прописаном за подно-
шење осталих исплатних листа осигураника. 

Обрасце прописане за извештаЈно-ста1ис]П ,ку 
службу о бројном стању, рл д ц м Бремену u платио*, 
фонду лица у радном односу послодавци не подносе 
за лица из тач. I ове наредбе. 

9) Бригадире и бригадисте д о б р о в о љ н а ф po на-
товских радних бригада који су пре ступања на снагу 
ове наредбе били пријављени на осигурање по општим 
прописима као и остали осигураници одјавиће по-
слодавци код надлежних органа службе социјалног 
осигурања као да су даном ступања на снагу ов« 
наредбе иступили са посла. 

Права на основу социјалног осигурања, која су 
лицима из претходног става припала на основу соци-
јалног осигурања за случајеве несреће" у послу и за 
случајеве болести који су наступили пре ступања на 
снагу ове наредбе, уживаће та лица и даље по општим 
прописима о социјалном осигурању a не по пропи-
сима ове наредбе. 

10) Ова наредба ступа на снагу даном објав-
љивање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 2224 
I априла 1949 године 

Београд 
Министар рада', 

v Љубчо Арсов, с. р. 

Министарство спољ-не- трго,вине, п,о извршеном 
сравњењу са изворним текстом, установил,о је да се 
у тексту Правилника о изменама Правилника о кон-
троли квалитета и паковања свежег воћа намењеног 
извозу, објављеном у ,,Службеном листу ФНРЈ" бр. 
24 Од 23 марта 1949 године поткрала ниже наведена 
грешка, те да ј е следећу 

И С П Р А В К У 
ПРАВИЛНИКА O ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 
КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА И ПАКОВАЊА СВЕЖЕГ 

ВОЋА НАМЕЊЕНОГ ИЗВОЗУ 
У уводној клаузули čeona правилника уместо': 
„На основу чл. 16 ст. I Уредба о контроли из-

воза; и увоза" треба да стода: 
„На основу чл. 18 ст. I Уредбе о контроли из-

воза и увоза у вези чл. 5 Уредбе о изменама и допу-
нама! Уредбе о контроли извоза и увоза". 

Бр. 115384. — Из Министарства спољне трговине, 
28 марта 1949 године. 

Р Е Ш Е Њ А 
На сон ову чл. 47 Закона о државним службени-

ци ма, чл. 23 Основне, уредбе о принадлежностима са-
везних државних службеника и чл. 14 Правилника о 
посебним лич,ни,м додацима савезних државних служ-
беника, a у сагласности са, Претееднииом Владе ФНРЈ, 
парс број '462 од 29 Јануара 1949 године 

р е ш а в а м 
да се Гузина Војин, помоћник Министра спољне 

трговине ФНРЈ, постави за нотпретседника Савезне 
планске комисије. 

Бр. 206 
17 фебруара 1949 године 

Београд 
Претседник, 

Савезне планска комисије, 
Борис Кидрич, с. р. 
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За трговинског изасланика у Израелу, у звању 
виши ко м-е рци j ал иста, решењем Министра спољне 
трговине ФНРЈ пере. бр. 4090/49, постављен је Кор-
б е т Влахо, досадашњи трговинс,ки делегат у Франк-
фурту, на Мајни. 

За трговинског недела,ника у Истанбулу, у звању 
млађи комерциј,алист, решењем Министра спољне 
Трговине ФНРЈ пере. бр. 4088/49, постављен је' Јудић 
Михајл,о, досадашњи Секретар предузећа „Југо-
метал". 

За начелника Фи напонског одељења Министар-
ства спољне трговине ФНРЈ у звању млађи планер 
економист, решењем Министра спољне трговине 
ФНРЈ пере. бр. 4268/49, постављен је Јеремић Жи-
ворад, досадашњи службеник Министарства спољне 
трговине ФНРЈ. 

За начелника Орпанизационог одељења Мини-
старства сп,ољне трговине ФНРЈ, у звању економи-
сте, решењем Мин,истра спољне трговине ФНРЈ пере. 
бр. 823/49 постављен je Менише Бернард, досадашњи 
вд. н,ачелника истог одељења. 

За трговин,ског изасланика у Швајцарско], у зва-
њу виши економист, решењем Министра с,пољне 
трг,овине ФНРЈ пере. бр. 825/49, постављен је Гаври-
ловић Владимир, досадашњи заменик начелника l i 
Управе трговинских споразума. 

За трговин,ског изасланика У Аргентини, у звању 
економисте, решењем Министра спољне трговине 
ФНРЈ пере. бр. 826/49,-•поставље,н је Чачиновић Ру-
долф, досадашњи економист Берзе за извоз и увоз 
Министарства спољне трговине ФНРЈ. 

За начелника Персонaлног одељења Комитета за 
социјално старање Владе ФНРЈ у зва,њу персонал-
ног референта, решењем Претседник^ Комитета за 
социјално старање Владе ФНРЈ пере. бр. 177/49, по-
стављена је Перовић Љубица, досадашњи просветн,и 
инструктор Комитета за социјално ста,рање Владе 
ФНРЈ. 

За генералног директора електропривреде за 
Народну Републику Хрватску решењем Ми,нистра 
електропривреде ФНРЈ пере. бр. 1109/49 постављен 
je Шерцл Стјепан, досадашњи секретар Градског на>-
РОДНОГ одбора! града Загреба. 

За директора предузећа „Југоинспект" у звању 
економисте, решењем Министра спољне Трговине 
ФНРЈ пере. бр. 1362/49, постављен је Џуришић Гојков 
'досадашњи е,кономист Министарства спољне трго-
вине ФНРЈ. 

За главног контролора Министарства сп,ољне 
,трговине ФНРХ решењем Министра спољне тргови-
не ФНРЈ ПОВ ор. 181 "49, постављен у|е Фауст Љубо, 
'досадашњи трговински изасланик у Швајцарској. 

За ко,ме,рци јалног директора Техничког уреда јас-
ике струје, у звању виши комерцијалист, решењем 
(Министра тешке индустрије ФНРЈ п,ере, број 1678/49, 
постављен је Сироти^ Милош, досадашњи комерци-
јални директор Главне дирекције савезне електро-
ни дует риј е, у истом звању . 

За генералног директора Државног осигуравају* 
her завода, у звању виши економист, решењем Ми-
нист,ра финансиј,а! ФНРЈ пере. бро ј 804/49, постављен 
ја Хабдија Мирко, досадашњи директор Државног 
о с и г у р а в а ^ е г завода, за Народну Републику Хр-
ватску. 

З а директора! Држа,вног о сиг у р л а ј у ћ е г завода 
за Народну Републику Хрватску, у звању виши фи-
нансиски референт решењем Министра финансија 
ФНРЈ пере. бр. 804/49, постављен је Јунк о,з ед Иван, 
досадашњи заменик, директора истог завода. ' 

За директора Ревизионе дирекције Државног 
осигура,вајуће,г завода у Београду, у звању' актуар, 
решењем ,М,инистра финансија ФНРЈ пере. бр. 804/49,• 
постављен је Жутић Јов,ан, досадашњи актуар Гене-
ралне дирекције истог завода. 

За директора истражних радова HODIO: Брдо Гене-
ралне дирекције рудника и топионица обојен,их ,ме-
тал,а, решењем Министра рударства. ФНРЈ нере бро ј 
1427/49, пост,ављен је Ајрула Алил, досадашњи ру-
дарски радник Рудника и топионица олова и цинка 
„Трепча,". 

За главног Инжењера! Цантралне ,маш-инске радио-
нице Дуг,о' Село у звању индустриски инжењер, ре-
шењем Министр,а рударства! ФНРЈ пере бро ј 1052/49, 
постављен' ,е Бадовишц Јосип, досадашњи индустри-
ски инжењер Министарства с,аобраћаја Народне Ре-
публике Хрватске. 

За директ,ора Предузећа материјални сервис Ге-
нералне дирекције! за нафту и плин Загреб, у звању 
виши комерцијалист, ,решењем Министра рударства 
ФНРЈ пере 6p'oij 1442/49, поставље,н је Цвенарскл 
Иван, досадашњи вд. директора Рафинерије нафте 
Ријека, у истом звању. 

З а директор,а Рафинерије- нафте Ријека!, решењем 
Министра ,рударства ФНРЈ нере бро ј 1052/49, постав-
љен ја Протић Радмило, досадашњи ед. начелника 
Орпзнизационог одељења Министарства локалног, 
саобраћала Народне Републике Хрватске. 

За главног геолога Завода за геолошка! 'истражи-
вања у Цетињу у звању геолог,-решењем Министра 
рударства ФНРЈ пере број 727/49, п,ост,ављен је Dai-
вић Андрија, досадашњи геолог Министарства инду-
стрије и комуналних послова! Народне Републике 
Црне Tople. 

За главног управника Савезне управе за геолош-
ка истраживања Министарства рудар,ства! ФНРЈ, ре-
шењем Министр,а рудар-ства! ФНРЈ пере б р о ј 265/49, 
постављен је Кораћ Милош, д.осадашњи помоћник 
Министра! На,родне Републике Хрватске. 

Sat управника Рудника Сребрница, решењем Ми-
нистра рударств,а ФНРЈ пе,ре број 1455/49, постављен 
је Пејиновић Будимир, досадаш,њи рударски радник 
-Рудника бакра и топионице Бор. 

За директора Предузећа за истраживање и про-
изводњу нафте у Зрењанину, решењем Министра! ру-
дарства ФНРЈ пере бро ј 1484/49, п,остављен Је Кир-
чански Славко, досадашњи секретар Градског народ-
ног одбора у Зрењанину. 

За директора Предузећа за производњу асфалта 
фр, гор ац, решењем Министра рударства ФНРЈ пер? 
б р о ј 1485/49, постављен ije Водолија Иван, досадаш-
њи грађевински пословођа Производње нафте Гојлд. 
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ОДЛИКОВАН? k, 
На основу члана 2 Закона о орденима и меда-

JbiaiMiav a на предлог Претседника Владе ФНРЈл Пре-
зидијум Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

Р е ш и о j e 
да се за нарочито показане заслуге у раду на 

обнови и . изгради земље одликују 

МЕДАЉОМ РАДА 
Помпезан Флоријана Станко, Петровић Луке Јо-

ван минер, Варг,а Ивана Ћирил копач, Крашек Ада-
ма Мирко колач, Антсла-шић Мирка Никола копач, 
Херман Јакоба Јосип копач, Келеминец Андре Стје-
пан копач, Доренчец Иван-а Мартин копач, В и с к о -
вић Ивана Јакоб мешач, Сметишко Фрање Славко ко-
пач, Лукач Стјепана Милога радник, Крагл Фрање 
Рудолф службеник, К-еса« Стјепана Милан јамски 
копач, Броза Фрање Стјепан копач, Бурек Јавна!" 
Јанко копач, Штајнер Антона Антон јамски копач, 
Брегар Јанеза. Јоже, Оремуж Мартина Матевж, В р al-
бић Алојза Јоже, Јеха-рт Игњаца Ал10(јз јамски ко-
ш ч , Чапелни,к Марка Иван шумски предрадник, 
Ателшек Пантера Јожеф, Хрибершек дурија Иван 
копач, Слапар Јанеза Јоже копач, Рогли-ћ Алојз ко-
пач,Штрукељ Антова Јоже ковач, Брезник Бошти-
јана Андреј бригадир, Лужар Ивана. Анис« копач, 
Ј-аиежић Јакоба Јожеф, Удуч Лорв-енца Франц, Дв-ор-
шак Јожета Алојз копач, Овнић Валентина Валентин, 
Равникар Игњаца Леополд електричар, Змага ј Фран-
ца Франц чув!зр рудника, Фа мут Павел1а Франц ру-
дар, Форштнер Франца Рудолф рудар, Беришиќ 
Франца Франц јамски корач, Шустар Ивана Виктор 
копач, Виртић Јакоба Јакоб, Добчник Матевжа 
Алојз копач, Шуштар Ив.ана Албин копач, Маври 
Франца Јакоб јамски копач, Р а спо ш и к Хелене 
Франц копач, Крижник Франца От,мар, Сма.хан Ив-а-
на Алојз рудар, Хознер Антона Алојз бравар, Форте 
Ивана Ладо копач, Образа. Франца Алкзцз, Лоргер 
Антова Антон копач, Ханчић Франца Франц копач, 
Замразите к Франца Франц, Ричић Франца Франц 
копач, Гор,тек Мар-тина Мартин, Картуш Луке Јоже 
копач, Бол)арић. Франца Хинко нормира^ Ма-в-ер Ан-
дреје Јанез рудар, Кокаљ Иван-а Иван рудар, Брус 
Марије Марија« радник, Лампо Јакоба Виктор ру-. 
•Дар, Великане Матевж-а Игњац рудар, Канда Јар-
ке ја Јоси-п, Пав-ел Франца Фр-анц Ј-амски ко-пач, Оце-
пек Ф,ран-ца- Иван коп-ач, Роглмћ Франца Иван рудар 
и Шт анџар Феликса Феликс рудар; 

Шентјур,ц Михатз Ј-оже копач, Сеничар Марије 
Јоже копач, Благотиншек Алојза Алојз копач, Певец 

,Мартина Конра.д, Стрм-оле Фра-нца Август јамски кои 
пач, Томине Heianiai Иван, Скринар Ивана Фра-нц ко-
лач, Ца-рл Фра,нца Ива« копач, П о г р д и Фран,ца А«-

- Тон П10ЛИ0Ц мина., Жунк Матије Ладислав копач, 
: Д е с а р Иван-а Франц ковач, Вречко Ј-ожета Антон 
j Коп-ач, Гол-оух Матевжа Матевж копач, Кирн Јернеј* 
'Иван копач, Козар Ивана Август рудар, Сивко 
,Фра-нц копач, Јован Ј-ожеш Бл1аж јамски копач, Ме-
тлић Иван зидарски палир,Вастиц Гашпера Мирко 
Јамски к-опач, Видмар Алојза Ало,,јз копач,, Бр-езоѕ-
шек Јурј|з Иван копач, Хукић Осман-а Салко! буши-
ли«, Кодеља Томана Ал-ојз физички радни-к, Гал 

''Адександара Бела машиниста, Хорв!ат Мије Иван 
(•управник школе, Вречар Аполоније Штефан копач, 
vtT-омажЈић Мартина Мартин копач, Ручек ' Је риеј.а 
Иван копач, Вр-ечко Антона Албин јамски мешач, 

'Треч-нар Ф,ранца Ало-јз јамски возач, Вастич Га шие-
ри ја Едвард копач, З а ј ц Штефана Алојз коп-ач, Чича 

; Л а з е Перо службеник, Шарић Грге Мато лимср, 
C|f)jy®iUia Андона Антон, Удову Јанеза Јанез јамски 

копач, Марј-ановић Мате М-емет лагумаш, Кнезовиќ 
Ива-на Јозо, Хрњић Мустафе И бр.и.ши м к-апач, Хали-
мић Тахира Асим ко-пач и Халиловић Халила Мехо 
рударски- коп-ач; 

Хамзић Мухарема Хасан строј ар, Дујет-ћ Живка -
Ра.де бравар, Баришић Николе Мијо, Шкобић Блажа 
Цвитан радник, Рајић Мије Ива« јамски коп-ач, Ма-
ри,ћ Ма,рјана Па вое, ј-амски к-оич, Кајтаз Ахмета Али-
ја јамски копач, Дошло Пере Војин копач, Шерихо-
ви-ћ Халила Ба.јиро ко,пач, Тадић Миј-е Ник-о радник, 
Омердић Веј-сил^ Расим копач, Пилић Ивана Петар 
механичар, Пра-њић Ивана Мариј-ан ко-пач, Коваче-
вић Јакова "Мато мешач, Креши.ћ Ине Фрањо копач, 
Илић Туње Туњо копач, Џамо Салка Хусо, Лозница 
Аиде Мехо, О-кано-вић Омери Мехмед багериста!, 
Ефендић Хуеина Ес-ад персонални референт, Ђуг 
С ма je Ћамил економ, Стеванић Косте Лазар ко-пач, 
Барешић Или-ј-е Иво копач, Церић Мује Хусни по-
моћни ко,пач, Бегић Илије Мато возач, Шабановић 
Мухарема' Савет ко-пач, Крешић Пере Ант,о копач, 
Сар аџић Ј-ована Васо копач, С м-ајл0гић Ме-хмеда 
Атиф копач, Великани^ Јосипа Ива-н, Татар Мехе 
Ив,о лагум>аш, Табаковић Алије Осман копач. Тодо-
ровић Васе Душко .р свири и елект-ричар, Трс-грлић 
Јозе Мато бравар, Ужича.нин Авде Бгхђед ковач, 
Шећербајитаревић Адама Х-узејин копач, Ширић Ос-
мана Ибра-хим, Суботић Јове Н-еђо возач, Соки-ћ Са-
лиха Омер возач, С ман лб епови ћ Адем® Абдулах, Си- ' 
моновић Пере Симо, Омерх-оџић Мује Суљ-о копа-ч, 
и Омановић Бајра, Мустафа радник; 

Иалешкић М-ате Ф,рањо к,о-пач, Ма-љевић Ма.нова 
Бранко копач, М-уратовић -Алије А бдур ах мешач, Ма-
којевић П-ере Милош ковач, Кулић Суље Ибро ко-
пач, Коваче,в,ић Алиша Авдо к-опач, Копрић Стјепана 
Фердо, Караоеоџић Мехе Чамил, Хасечић Харифа 
Осма-н копач, . Фазлић Иб-ре Ра-гиб возач. Грабова« 
Папе Матиј,а скупиновођа^ Бешировић Суље Муло 
копач, Ћ-осић Раме Јусуф возач, Алић Алије Алија 
лагума«!, Кегељ Мије Стјепан ковач, Мајер Адол-фа 
Адолф механичар, Мајсторовиќ Антона Ив-сх копач, 
Беисп-ахић Адеми* Раг-иб копач, Чабо Ибрин Омер. 
копач, Делибашић Бећир,а Ш-ефик копач, Бајтарев-ић 
И-бре Мехмед помоћни ко-пач, Хо-џић Шоцира Хилме' 
радник,Сопић Давида Дмитар радник, М и с и р к а Јев-. 
те Ник-ола радник, ,Мусић Сал-ио Едхем р-адник, Ј-е!< 
лисавац Николе Ђоко техничар, Штули-ћ Милин Ни-
кола возач, Ќахримановић Омера Сулејман возач, 
Клајин Карл,о ауто.-м-е хани чар, Павић Николе Драгу-
ти-н воза-ч, Матановић Иве Божа копач, Драгановић 
Мустафе Нурија возач, Чехић Шериф копач, Чехић 
Мује Рамо- радник, Цер-ић Ха-са-на Мујин в-озач, Ба-
лабан Тодора Душ,ан машино-вођа, Бјекић Бра-н-ко 
варио-ц, Брише-веш Иве Недељко! возач, Бегић Илије 
Мато копач, Бришела.ц Пе јин Јосо в-озач, Јандрић 
Павла Мила.н ја-м-ски копач, Димески Илије Симон 
каменорезец, Алије Вонтама Фортун-а цимермански 
радник, Несторовски Ристе Ангелко копач,ки помоћ-
ник и 'Осм-ановић Абедин a Осман в-озач; 

Асан Јашар Зиљо ковач рудни-к-а, Мемиши Нено 
Ази,р палио« миш-, Милаин Неп ма Ча,мил палио« ми-
,на, Аусец Јож-еф-а Иван, Асановиќ Алим,а- Шабан, С-а-
вевски Г-ера Борис, Максутсски' Цел-ев Џемо, Десп-о-
товски Андрије, С-тојко палио« мина, Алим-овски Али-
јев Дау-т јамски, копач .Илиевски Стојана Ђорђе, 
Арис Немана Алиф ј-амски копач, Русит Јусуфа Ва-
јит палио« мина, Фазлијоски Неб-ијов Муса- мешач. 
Бел-илоски Незиров Адил јамски копач, Авировић Па-
је Васили,је машинс-ки брав-ар, Цветков Илије Ј-ачим 
јамски бравар, Петков Манасија Ст,аноје, Стојанов! 
Вели-чк-ов CToijah-че р-ударски радник, Аврамовски 
Богоје Нестор механича,р, Стојано,в Атанасиев Дој -
чин р-ом. рудара, Митић Динка Таско -возач у рудни-
ку,Арсов Јанко Арсен возач у руднику, Јан а-ки јев 
Стојев Мите пом, надзорника, Ристов Митев Славев 
рудар, Шијачки Светозара Данило полуквллифико* 
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вањи радни,к, Гате« Поје Сти,пан, Сакала, Јаноша Ja-
lnom зидар, Арак Орбана Иштван зидар, Змијана,ц 
Милан,а Драгица пом,оћна радница, Миљковић Жива-
дина Чедомир зидар, Си,мевски Серафина Сиљан зи-
дар, Кантор Или е Ђуро радник, Рац Петин Стевана 
Фрањо ,радник, Пејић Роко Лаз,о, Киш Антуна Мијо 
зидар, Стојанов Николе Зора бр уш амида, Т , « ац Сте-
вана Ладислав механичар, Вајда Иштвана Миклош 
зида.р, Јожић Ђуре Стип,ан зидар, Бурнач Лозо Ана 
цигларока радница,, Милосављевић Станка Драгољуб 
ер MIK р,АЧ, Кнежевић Николе Тома шофер И Перл Лај-
це Александар дипло,мирани »травник; 

Радовановић Ивана Драгојло, Бена Милоша Алек- ' 
санд гр грађевински радник, Шаран Јосипа Б л,ож а, 
АП,ОСТОЛСКИ Марка Петар, Терзић Властимира Да-
ринка службеник, Колсек Иво.,на Винко рударски те-
сар, Кардош Ивета Стеван моделар, Манџић Мика-
ила Стојан синдик, функци,о,нер, Машић Божидара 
M ило сап, Душек Фрање Јозефина палуквалифико-
вани зидар, Фехер,вери Јаноша Јанош ложач, Попо-
вић Душана Светозар малтер ција, Павков Данила 
Марко тесар, Јовановић Јосипе- Миодраг арм,иран, 
Били б и Ајруш-е Амед зидар, Петровић Марка Дра-
гиша радник, Дураниќ Мустафе -Халил шофер, Кур-
товић Петрш Моте шофер, Перлица Милана Ђуро 
зидар, Момчиловић -Зар ј-а Милан зидар, Петровић 
Трифуна Миодраг радник, Османовић Алија минер, 
Миленковић Владимира Мирко, зидар и тесач, Бера-
ро,в Милена) Емил, Војиновић Тодора, Предраг тесар, 
Червенка Фриде Карло зи,дар, Живковић Костадин 
армирач, Фа рић Антона Петар ложач, Ранђеловић 
Стојан?' Љубомир те,сар, Цигановић Милана, ,Милош 
молер, Биг,а Стеван, Зорић Илије Миле рудар, И,вко-
вић Стојадина Бо,жидар зида,р, Нађ Иштвана Ј,анош 
цит л ор, Андоновски Кире Саме зидар, Николић Ада-
ма Богдан, Марендић Стипана Јерко радник, Галијат 
Павка Љубица радница', Ов,ари Михаља Карољ, Аба-
зовиќ Ћозима Миљаим зидар, Лу,двиг Јожефа Јанош 
циглер, Шереш Јожефа Антал, Лунгулоa Ђуре Ко-
ста- радник; 

Тере* Михајла Ержебет а-полка, Морза ј Јожефа 
Јозеф, Ко1бацик Миклоша Петар дењач, Силос Петра 
П-етар сла,гач цигла, Раденковић Јована Чедомир ли-
марски помоћник, Станк,овић Јордана Ста,нко шофер, 
Стаменковић Драгутина Станко, Јаковљевић Николе 
Јако® зидар, Хоџић Јадупа Абдула зида,р,, К о р а н -
ски Ђуре Стеван ложач, Љубинковић Веронике Сте-
ван рудар, Рад Милоша Ђока рудар, Заврла, Јована 
М-ато- ливен, Радев Милана' Стојан тесар, Бранковић 
Радосава Борисав аутом-еханичар, Стојковић Милеве 
Душан, ѕидар, Јаша Фрање Јохан, бравар, Верете©-
т е к Карла, Рудолф бравар, Ристовић Јанк,а Драгиша 
зидар, Репер Леополда Ф,ра,њо зидар,' Јаковљевић 
Здра,вк,а Д а ш зидар, Рајк,овић Гориво Ј,а Миодраг 
булдожериста, Илић Милана Градимир техничар, 
A т.ан ацковић Ђуре Божидар млађи к-омерцкјалиста, 
'Анђелковић Саве Миливоје, Маљковић Јована Или-
јев тесарски радн,ик, Миленковић Стратеге Братислав 
зидар, Хорват Пал Ђула- дењач цигле и црепа,, Спа-
сић Милана Јосип зид,ар, Крстановић Петра Ра'дб 
зи,дар, Млад-еновић Живана Велимир зидарски рад-
ник, Петковић Николе Добриво-је тун-ел с ки слеп-ер, 
Фили,поен h Ризе Душан зидар, Соколовић Мила наг 
Војислав минер, Сто-јановић Стојим,ена Милић рад-
ник, Луковић Радосава. Драган службеник, Зорић 
,Томе Петар мин-ер, Алексић Здрав, ма! Будимир, Фар-
каш Симон Иштван, Ко р a кл ић Добросава Милорад 
радник и Глишов,ић Мијата Миленко службеник; 

Галић Александра Вукашин зидар, Мађар Јано-
ш-а Шандор, Берар Алексе Милош, Тодоровић Мите 
Јован мајстор бригадир, Боаин Кузм-е Ар опије шо-
љар, Фазекас Иштва-н® Ђерђ стругар, Деметер Ђуре 
Петер дењач. Ђокић Жи-вана Лука зидар, Ћирковић 
Александра Милољуб минер, Врањеш Мије Илиј'»х 

бетонски мајстор, Николић Станка Видојко зида,р, 
Платиша Мане Пета,р надзорник, Петровски Крсте 

Ђорђе теоор, Лукић Трифко Милан маш,ин-бр ал,а р, 
Вллкер Ивана Карло- тесан, Рашић Русин Ђорђе рад- ј 
ник, Бачанин Ивана, Алекса машиниста-, Фаркаш Си-
мона Михаљ ло-жач, Радов-а-новић Светозара Чедомир 1  

зидар,, TodH.iaim Андраш 'Ишт-ван радник, Поповић 
Петра Петар бетонац, Динка Фрање Јулија радница, i 
Репка Антона Мирослав тесарски мајстор, П-етрови-ћ i 
Влајка Војислав шо,фер, Марови-ћ Николе Сав-о- Си- . 
м-ић Милој,а Марко зидар, Ненадовић Радосава ' С-ве- • 
томир радник, Бос,анчић Вида Мила-н молер, Хајду}'; 
Имре Lili идо р циглер, Стеванов Жар,ка Мар-ија«,' 
Вукић Мила-на Миодраг, Шмит Игњата Јано-ш,- Ри-
стовић Недељка Милета зидар, Смиљ-а-нић Рада Ду-
шан минер, Ивановић В е.тичка! Хранислав ковач, Ка-
јос Андреје Ст-а,нко тесар, Ап-остоловић Стојила Бој-
ко машиниста, Стојанов-ић Да-нче Во-рен ма-шинист, Ве-
селиновић Емина Абедин бетонџија, Гаврило-ви-ћ 
О-бреда! Обрен механичар, Рад-ојчић Душан,а Милоје , 
мајстор, Нађ Петра- Ласло вођа маш-и-не, Шоти Ми-
хаља Петар радник, Чул ак о ш h Радомира, Бо-р нво j a 
бетонер, Колак-овић Петро- Петар пословођа, Ј-овчић-
Ра-нђела Јован стола.р, Голубо-вић Велимира Добри-
во.је зидар, Макач Инан предрадник, Новак Вероне 
Јован зидар, Бо-рнић Мате Радивој зидар, Биваш Ла-
зара- Ж И В О Ј И Н зидар и Богдановић Влајка Бранислав 
зид. тес радник; 

Голубовић Славка Душен зидар, Дамјановић Ја-
кова Михајло мајстор тесар, Кр-евешан Симе Оавао 
тесар, Комади-на Гр,ге Марко зидар, Милованов-ић 
Ј-оце ДеЈ|ан, Петровски Мите Велин, Миладиновић 
Јанкз- Александар, Алекс-о-в Ђур-е Аврам зидар, Ко-
вачевић Арсенија Миодр-аг дактилограф, Димитри- ' 
јевић Дејана Тома зидар-теоар, Мајсторовић Симе 
Драган тесар, А-нђелковић Живоја Сима б-улдожери-
ста, Момчилови,ћ Милен,а Зо-ра радница. Филиповић 
Јована Тихомир тесар, Неши-ћ Алексе Душан- арм-и-
чар, Здравковић Ни-ка Драгутин армичар, Томић Че-
домира Вели-сав тунелски минер, Зура« Јуре Кузман 
зидар, Танацков Свето-зара Сава налапгч, Јовановић 
Војислава' Велисав м-инер, Домијан Мартина Стеш!ан, 
Цветковић Петронија Браца радн-ик, П ечи ик Андрв( 
Алојз машин-бран,а,р, Внгелдингер Фри,др-иха Елиза'-' 
бена- б е т о н и р а , Зоги Бавтија H-yai бетонђија!, Шо-ш 
Јожефа Јожеф зидар, Блер-ак Албе Мијо, Лев ар,да 
Жар-ка Зорка радница, Боднер Михаела Мирослав 
зидар, Стојановић Јан-ка Јорда« рад-ник, Тричковић 
Николе Jbv-боми.р радник, Миличевић Добрице Јован 
зидар, П-урић Обрада Светислав, Шимон Михајла 
,Ђе,рђ дењач, Јови,ћ Стојка Вла,ј,к,о радник, Станисав-
љевић Ста-ноја Радић радник, Вукмировић Ђуре Ми-
лош м-ин-е-р, Миличић Милиј-а,на) Момчило зидар, С-ич 
Надашки Љ у б о зидар, послово-ђа, Ђорђевић В. Б-ot-
жидар, Танановић Глигорија Атанас, Марковић Б. 
Марко, тесар, Ив-анковић Милој,а Александар тесар,-
Ахметовић Мамута Ахм-ет зидар, Ивановски А-нђела 
Јован зидар, Миладиновић Љубоми,ра Светозар зи-( 
дар, Костић Милутина Драган зидар, Флашер Игња« 
та Александ-ар, Тодоровић Мите Ј-ова« видар, Ива-
нов-ски Анђела Рафет зи,дар и Зец Трифуна Мила«-: 

Piaiдин Ђу,рице Милан, Але-кс-ић Михајла Радивој 
радник, Крсмановић Дра,гише Боривој инжењер;1 

Бјеликов Галафте;|а! Андреја, Николић Трифуна Сте-
ван лима-р, Станковић Митра Св-етислав, Аћ-им-овић 
Милосаве!" Момчило сар-ач. Чуквас Ђорђе Мирко зи-
да,р, Митров-ић Ду-шана Милорад столар, Ра-дуловић 
Јова,на Стојан геометар, Хула Антона Игњат милер, 
Салик Крстана Јанко минер, Х-е-мидовић Муја- Мар-
сељ р-адник, Зорић Милоша Лаза зидар, Остоји« 
Антона Јоса, пекар, Маленовић Живојина Добрив-о-ј-е 
бравар, Арсић Ва-силија Апостол, шофер, Ђорђев-ић 
Стенка Јанко зидар, Пантелић Вас-а Мил-ена! радни-
ца, Стевано-вић Николе Радисав фармер, Милетић 
Миладина Ђорђе руководилац, Павлови-ћ Миливој-а 
Радован радник, Кресојевић Душана Стеван, Радо-
сављевић Богдана Радомир радн-ик, Синавовић Ше-
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р и ф а ̂  Јаку.п р ади,и,к, Навков Л а з а,ра. Јован, У г р иво-
вић Тома Милосав зидар, Арсеник Небојше Мита 
»идар. радник, LIJ тил Лајош,а Лајош тесар, С т а к о -
вић Николе Сазе радиш, Симић Симе Тодор, Глу-
ховић Марка Милош столар, пословођа, Вала шк о 
Драгутин,а Антон ложач, Недељковић Стојана Адам 

j машиниста,, Каливуцић Витоми,ра Милисав радник, 
Алекси,ћ Авросије П е ш о палир, Данетовић Нај,ма 
Р а ј им радник, Стани,ши,ћ Душана Бра,нко радни,к, Јо-
вановић Милоје Драгиќ радник, Пауновић Пауна 
Кра.чун нин е р ски радник, Стаменовић Јанка Момчи-
ло зидар, Нишлић Ста,нојла Бранко зидар, Панчић 
»Богосава Пејчо автомеханичар, Тошко,вић Гавре Ми-
лош техничар, Ф,рановић Гаје Косара радница, Рајић 
Стојана Радмила! зидар, Паровима Ђуре Мир,ко водо-
инсталатер, Младеновић Станка Нокола радник, Ми-
личевић Драгољуба Нешад столар, Живкови.ћ Бож.и-
на Мирјана радница, Оап Пап Петар зидар, Јекић 
,Живојина Радосав Грађевинар и Радивојезић Мила-
на Миодраг техничар; 

Вуковић Ни,коле Видак тесар, Митић Димит,рија! 
Срећко зидар, Јовановић Демче Јован тесар, Хајрула 

~~ Адем радник, Ст,а,нковић Митра Чедо,мир зидар, Ре-
џовић Рмајла Незо радн.ик, Си,мић Радише Милорад 
тесач, Обрад,о,вић Николе Живота радник,' Крст,ека-
нић Максе Рада зидар, Младеновић Драгомира Ста:-
вислав радник, Башковс,ки Марка Михајло радник, 

- Пејоски Јов,ана Ђорђе зидар,, Хаукростр,ахер Јулка 
радницу Ђорђевић Ђорђа Стеван радник, Ал,и Адем 
радник, Плетикосић Фрање (Паје),Шити,ћ Владимира 
ToMiai, Симић Јакоб Стој,к,о зи,дар, Нађ Јоакима Ђерђ, 
Иштван Иштвана Санисло тесар, Ђукић Милан тесар, 
Вурдеља Јо,ве Станко зидар, Венчић Мате Јосип зи-
да,р, Паигарић Калма,на К,ати,ца радница, Кастрати« 
Исмета Енвер радник, Божиновић Радисава Давид 
ср мирач, Пробојчевић Фр,ање Блажа, тесар, Ђигов 
Искрено^, Славчо грађевинар Демир С. Демир, Јан-
ковић Ни,коле Томиц.а, Аксић Ненада Риста зидар, 
Симоновић Светозара Чедомир радник, Јевремовић' 
Јордана Јев-рем, Урошевић Милорада Лазар радник, 
,Мајер Неке Ладислав електричар, .Милан,ков Јове 
Ђока радник, Бешњак Фрање Иван зидар, Енцмаи 
Стевана Карло, Шурбатовић Косте Или.а зидар, 
Каменови^ Драгољуба Михајло тесар, Божиновић 
Радисава, Момир ар мирач, Анђелковић Младена 
Бранко, Видаковић Томе Никола, каменорезец, Муха-
рем Мухарема Ариф, ш,офер, Павловић Николе Алек- -
сакдар зидар, Велију Абиба' секач, Соцкоз Кондрата 
Глигор је, Ма,ксимовић Мил,ане Младен циглер, Ра -
дојчић Младена Душ,ан ложач, Стојко,вић Тра јка 
Милован минер, Крсмановић Недељка Божидар шо-
фер, Драгоеављевић Ђорђе Влада зидар, Лудвиг 
Фрање Лука рудар и Т р и ф у н у Мије Милош зидар; 

Блажевић Јован,а! .Петар, Тишм,а, Павла Драган, , 
колар, Половић Војислава Редован тесар, Малков 
Николија Гена,диј е инжењер, Зековић Милорада Ми-
лоје, армира«, Рекеики Иштвана Ал др еш, радник, Јо-
вановић Стојанче Радомир, зидар, Милетић Моми-
ра Милош, Реља,ц Боже Јосип зидар, Ћувардић Сте* 
вана. Антон, Томић Љубомира Андра, механичар, 
Јаблановић Антона |Благо е зилар, • Рогач Антона 
Леополдина књиговођа!, Живковић Милан,а' Драгутин 
асфалтер. Mt:јегор Младеновић Фр.идриха Д-анина 
бетонмрка, Сербеџија Филипа Милан коме р ци јалист a, 
Папић Петра Влади,мир ©утомехакич-р, Брглес Ива*-
на Винко булдожерист, Чулиновић Ло,вре Томо шо-
фер, Златковић Дра,гомира Добривоје, Коломан Ни-
коле Сабо радник, Петровић Панта! тесар, Фечкеш 
Стевана! Гизела радник, Марковић Ђурђа Момир, 
Бата Лукана Михаљ радник, Игњатовић Властима 
Миле радник, Пијевовић Ј, Љубомир тесар, Брајко-
вић Павла' Ђорђе тесар, Трифуновић Милана Јелен 
Пл,авшић Теодоре Мирко радник, Беловић Јагоша 
Посл,ава радник, Беде Јаноша Силве ст ар, Ш ђ Илије 
Антона Вукотић М а р ј а ш Др a гоце, Бу го вин Богосла-

ва, Винко -столар, Манестар Цирил a Степан зида,р^ 
Смолић Филипа Јере минер, Це рен ш-ок Јосипа Др,а--
гуцин радник, Рубеша Фрање Јосип стројсбраВар, 
Остредечш Ст j an,ana Иван, Суботић Тодор,а Душан, 
Сурко Винка Адем; Врабац Ивана Александар ко-, 
вач, Букета Фрање Фрањо тесар, Бирач Сто;ана: Cai-, 
во, шофер, Кова.чевић Марка Дане, Драженовић Ђу-: 
ре Стев,о радник, Барановић Стипе Винко зида,р, 
Мурв,ај Мије Фрањо, Шуман Јосипа Драгутин рад" 
кик, Памуковић Луке Шиме, столар. 

Миљковић Јерка ,Степе зидар, Гули,н Марков 
Мирко зидар, Бе л! а, к Ивѓаада Мијо минер, Бег Вице 
Ду Ико* зидар, Рендулић Николе Анте ковач, Присела^ 
Ф. Јанко, Крал? Ис,ана, Вид минер, Г р а т а Мијо Ан-
тун радник,. Ж тан, ер Ивана Јосип радник, Б арловић 
Милан стројар, Бек Лов ра Емил тесар, Бурић Антона 
AHTICH механичар, Лусети Изана Карло, Мушковић' 
Мартина Н а т <аутомеханичар, Гермела Мата Божи-, 
дар минер, Жегара,ц Мартина Павле, Жижић Петра 
Мартен, Уво,дић Николин Марко, радни,к, Рејић Ив,а-
не Божидар, зав,аривач, Перишић Томин Јер оли гл, 
ми,нер, Павић Јуре Јуре, Округлић Матије Стипе, 
,радник, Мештровић Марка Јерко, тесар, Љубић Ло-: 
вре Стјепан, ковач, Куртувић Петра Јозо, ложач, 
'Јанков Филипов Јо зо, еле ктро'монт ер, Гашпић Јакове 
Анте, електромонтер, Грегор е ц Ловре Јосип, тес,ар, 
Бобан Анте Јозе, ложач, Бралић Марина Мате, кови-
но-токар, Бубич Јерка Шпиро, к,њиговођа, Суботић' 
Тодора Душан, Кушец' Владислава Дра.гутин, ауто-
механичар, Б.араба Ивана Давид, тесар, Детони .Се-
бостијана Стјепан, пом. стројар, Капуста Фрање 
Тенка, радница, Марек Ф,рање Стје,пан, ѕидар, Ма-
рушић Мате Јосип, Миц уд ал Фрање Иван, Писк Вје-
кослава Вер,а, радница, Прислан Јосипа Ћирил, личи-
ла-ц мостова, Остовић Јосипа Ив.ан, скл»г'дишт(ар, Бу-: 
бић Матета Иван, радник, Трже,вић Шимета Вера, 
ра,дница, Сертић Владисл-ава: Александар, економ, 
Естерајхер Теме Шандор, Бе зл a j A леша Франц, Бу-
чен Јожефа Штефан, радник, Јури eu Мате Штефан, 
ра.дник, Копитар Алојза Иван, минер, М.-ловТзшник 
Јакоба Иван, шофе,р и Муби Мартина Јанез, зид sp; 

Ретељ Матија, зидар, Јелко Јакова Франц, Царл 
Франца Ладислав, тес,ар, Смеј Ивана Андреј, столар, 
Бундерле Штефана Јожеф, зидар, радни,к, Поштрак 
Антона Франц, зидар, Шпила* Ма,тије Коломан, Кор- • 
бун Јожефа Ладислав, машинист, Хорват Штефан^ . 
Штефан, тесар, Терчељ Рудолфа Богдан, Микелић 
Јанеза Ф,ранц, шофер, Север Матије Александар, ма-
шинобравар, Девер Ивана Антон, м.аш,иниста, Велен-
чић Михаела Иван, радник, Чешновал Мелхиор Јоже, 
ложач, Доленц Фор тун,а та Шими, радница, Шкоф 
'Јанеза Фран,ц, радне®, Бохинец Едварда Владимир, 
Живић Франца Јоже, зидар, Милошић Ивана Франц, 
минер, Штухец Ловрен,ца Мирко, Грегорић Винценц 
Мирослав, и.нжењер-архитекта, Бабник Фр анта! Алојз; 
зидар, Петел Франца Алојз, Иванчи-ћ Андреја! Иван, 
зидар, 3" ле тел Јосипа Мин ; н, керамичар, Штерле 
Франца. Матија, Крижмакић Јури; a Јосип!, зи,дарски 
ученик, Хојак Јожета Јоже, минер, Прегељ Вилијем 
Карел, Јакоб Морија Ив и, стру,гар, Шкртић Мато 
Ненард, минер, Цигелшек Фрзнца Ма,ртин, тесар, 
Клајн,шех Ивана Марко, шофер, Цока« Флор иј! в 
Винко, зидар, Покошен Аугуст Франц, радник, Пер-
тинач Ивана Иван, зидар, Скендеровић Хасана Рамо, 
радник, Петра* Јуре TOMIOI, минер, Кофол Антона 
Алој,з, зидар, Корент Инен a Иван, Месеснел Винцен-
ција Антон, електричар, Цердих Андреја, Вилмбалд, 
Бизарни Ловрекца Ловро, Бевчић Ив,ана Алојзиј, рад-
ник, Феријенчић Алојза Штефа.н, ауто-механичз,р, 
Банић Франца Ју лиј, Валенчић Ивана Демете,р, тех-
ничар, Шчула,ц Фебалан Ф,ранц, Ковачевић Мурата 
Алата, радник, Церар Игњата Јанез, минер и Новак 
Ф,р анта* Алојз; 

Бутарац Грга', зидар, Новак Франца Фр"«ц, при-
учени радник, Пели«* Леополда Игњац, Перковић 



Страна 466 — Број 3«1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ г* Субота, 9 шри 1948 

ВИНКО Ива«, радивое, Лшајнер Андреја Андреј, сто- дар, Баковић Мије Мато, тесар, Лакушић Пере Мла» 
дар, Лап Антона Анто«, баштован, Јан«жић Конрада ће«, минер, Млађе« Симе Раде, шофер, Шет-ало Bat}*; 
(Конрад техничар, Полани Јакоба ЈАНГА, »»дар, ULI тих ре AH тифа., шофер, Бојл Муш ш а Вејсил, касар, Боја 
'Јожефа Станко, Шал Антон, минер, Кемиерле Франц, Хусе Шабан, минер, Узуновић Рашин-а Мустафа^1 

Волк Ленард Матилда, радница, Кумар Ивана Алојз, физ. радник, Остојић Гојка Милкица, н о р м и р а , Ku> , 
кам,ен р е з ц, Грижа«,ић Марка, Зделка, намештеним, вачешић Хусе Незир, радник, Бојчић Хусе Шаћир, 
Пилих Блиска, Јаже, Ортер Матевжа Антон, Голев- шофер, Буцаловић Хусејнма! Мехо, Д р а ј и ћ Мате' 
чек Јоже, Носић Томе Иван, службеник, Богданић Јозо, радник, Башић Смеје Осм,ан, зидар, Ченгић 
Авда Ариф, радник, Фукаљ Алила Нурко,^ минер, Хамдије Ахмед, • зидарски радник, Пемац' Никаде 
Кабић Фр"ње Фрањо, радник, Армаут-Мује Мухарем, Лука, Пилиповић Ђуре Душан, минер, Зотовић Цвет-
радник, Колаковић Хасиба Ра-сим, бетонира,ц, Арапом ка Мила«, машинист,а, Спасић Стевана Тодор, LU®. 
B«h Илије Ма,ртин, зидар, Нитић Ибра Мујо, зидар, ник Алојза Иван, аутомажаиичар, Пуача Боже Ни-
Грилц Анте Ор"«ц, Кунстслић Мије Фрањо, бетони- ко,ла, пом. зидар, Malj етеровић Kaje Илија, вревеа, 
рац, Ем,ин сић Назифа Хасан, Шет ет ало Мехе-Мехо, Крзнариќ Марка Марко, зидар и Марјановић* Мар* 
Имнтул Ом еро Халил, ѕидар, Алајбеговић Хусе Ах- јан МИЈО, електричар. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
мед, Печнер Јозефа Адам, тесар, Пехар Станка Јања, 
радник, Ћулумовић Јове Сретен, 'Бегић Мустафе 
радану И б р а х и м о в а Мехмеда Мехмедашилзѕ Коваче-
вић Боже Јожа, зидар, О мера,шевић Салиха Омер, 
'зидар, Фонтани Д о м е и и ш Ернест, Гргић Илије Љ у -
ost, радни,ца, Стој.ановић Илије М,арко,, радник,' Аја-
Јквић Мехмеда Абдулах, Св,рдл,а« Јове Стево, Лаза-
ревић Драгића Десанка, Марковић Неде Сима, гео-
метар, Ковач Ђуре Малиша', Чавкић Шерифа! Ејуб, 
Стошић Павла, инжењер, Анкон Владислав, "Стјепан 
' ровић Лазе Лука, радник, Мујагић Салке Хасан, ŠUK 
ДФ, Мијановић Ибрахими Назиф, минер « Хаџ ики-
думић Хр усте Ибрахим, минер; 

Ахметлић Салиха Хасан, минер, Разић Бечира 
Бил,ал, Хаџикадуновић Региба Сулејман, минер, Му. 
алковић Алије Мехмед, минер, Мађаревић Алије Ра-
шид, минер, Орман Ха,мида Мехо, Танчине Мустафе 
'Али а, Ml п а ш о в и ћ Вида Стана, радница, Вуковић 
Остоје Ратко, Б^јић Н и к ш е Максим, мајстор, Ши-
муновић Шимун, радник, Шиму-новић Николе Мато, 

,клесар, Параш Стојана Стево* минер, Потуровић 
Алије Шимун, радник, Рж е ха-л Стјепана Вељко,, Тиро 
Мухарема Мурат, м,инер, Зовком Марка Мирко, Си-

' ј јдаац Стегнала Мијо Спахић Марјана Јоза', минер, 
j "Станић Ни,коле Мил,ојко, минер, Вуле Османов Ха-
лил, ковач, Вранчић Јосипа Петар, ми,нер, Џеко Ива-

нка'Звонко, Гагула Шабан, Буди,мхллија АлиЈа, ковач, 
.©екрем В,ајре, Салко, Сто Јановић ЛуубоЈа Љубо, рад-' I -- . 

Бр. 14 , 
l i фебруара 1949 године 

Београд 
Секретар, 

Миле Перуничић, с ; р. 
Претседник, 

др Иван Рибар, с. р, 

На основу члана 2 Закона- о орденима ,л меде* 
љамЈаѕ a на предлог Претседник® Владе ФНРЈ, Пр«* i 
вида ју« Народне скупштина Федеративне Народи! ' 
Републике Југославија 

р е ш и о l e 
да се за нарочито показане заслуге у раду на 

културно-уметничмам пољу одликује 
ОРДЕНОМ РАДА I РЕДА: 

Ступица Ивана Бојан, редитељ Југословен««*! 
др,амског позоришт,а у Бео,граду. 

Бр. 39 
I априла 1949 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с. р, 
I l I I I J U Н У И Д И ' - Ч _ Т Ј 1 1 . . . 1 . | . И | Х I I I 

С А Д Р Ж А Ј : 
Стран« 

256. Ума1з о образо,вању Министарства држав-
Ветазем ba ice иалко, с т и д а н и т о v - - них набавки Владе ФНРЈ 441 

IflKiT Бојат Косте Радивоје, м,инер, Павића! Ибрахима 237. Ука,з о одређивању Електропривредне 
о . ' т- \к Ia л n n,r, tr -l,o.rin Mišin,мм- тппогул̂  v ,Чи ппp/W ал vu-naiHirmiu гиттттр,пш. школе у За,гребу за установу оп,шт е,др 

ж ови ог значаја!  
258. Указ о постав,љању министара Владе 

ФНРЈ 441 
259. Уредба о заштити трудних жена и мајки-

дојиљз' у радном (службеничком) односу 
260. Уредба! о и,зменама, и допунама! Уредбе о 

оснивању Института! за лошумљавале и 
мнлиорацију крша'  

261. Опште упутство за доношење радног ,ред at 

ji Ul,ft n, IV'U-J,UU' и и ч л . — v j v , ^ r . . ™ 
Касим, зидар. Будим Мехмеда Авдо, клесар, Марин-

ч и ћ Андреје Рафо, Чизмић Суље Ђемал, Кнез M I T O 
ll^caiH, Иванчић Мелхиор Владо, Бишчевић Д. С Mi ил, 
Вујичић Данила Ранко, зидар, Шабић Хасана Муха-
рем, шофер, Карат Мухарема Суле,јман, зидар, Јоку-
повић Мурата Мухаре,м, радник, "ШаЈхић Фехима Ха-
м,ид, радник, Ссфић Хаое Мустафа, шофер, Хоџић 
Мујо Мухаре,м, шофер, Котлина Ахмеда Мехмед 
столар, Лонац Вицка! Винко, тесар, Костадинов ић Ми-
хаила Душан, зидар, Манпзфић Османа Асим, Ћабро j „ , , v t w Н И Н [,Ш 
фрање Перо, зидар, Гершић Антуна Иво, Драгиче,вић 262. Упутство за извршење Наредбе о (производ-
НедаГ Спасоја, тесар, Башчелија Ибрахима Фехим. ње и откупу сорти« и друге семенск,е робе 
'Алибеговић Анде Хајрудин, шофер, Аљевдћ Дерво житарица, крмног и тсиртарског биља — 
^Салк,о, техничар, Туце Омера Шевко и Филиповић 263. Наредба! о. услов,има извођења геолошко-
lMyje Марко, зида,р; истраживачки« дубинских бушења за- рачун 

К,адић Наима Арзија! књиговођа, Б,исић Мехмеда државних органа  
Али,а, зидар, Харбину Суље Мехо, зидар,. С тргаш ек 264. Наред,ба о-одређив,ању скраћеног редовног 
Јанеза Јанез, тесар, Урлих Антун Ма,рија, књиговођа, 
Рашчић Ибрахима Дервиш, тесар, Марловић Аугуста 
Винко, Ћондрић Фрање Петар, тесар,« Дрндж Хусе,-
ина Мухарем, физ. радник, Хочевац Петра ,Анто,н, 
Јурић Ил,ије Ива«, тесар, П р а с а к Г, Миленко, Рибиќ 
Хасиба! ,Мухарем, Башић Османа Мехо', Милић Оме-
ра Мехо, зидар, С ма јо,вић Мурата Дервиш, шофер, 
Вујевић Јозе Нико, тесар, Bi арие Алије Салко, бего- * — _ _ „ 
нип:ц, Ел-ез Неђе Уро,ш, радник, Кранчевић Ђуре Исправка Правилника о изменама Правилника 
[Филип, Ђурић Бранка' Мирјана, техничар, Муштедан о контроли квалитета' и паковања свежег 
'Ахмета Јусуф, радник, Џиндо С але ма ,Мухамед еи- воћа намењеног извозу — — 

-т — : — — 
Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 

Директор и одговорни уредник Слободан М, Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20. — Штампа 
Југословенског ш т а м п а н о г предузећа, Београд 
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радног време,на aai извесне ,послове у ру-

265. Нар-едба' о одређив,ању скраћеног редовног 
радног врем,ена sa послове у грађеви,нар-
ству који се о б а в љ а ј у кесонима  

266. Наредба о спровођењу социјалног осигу-
рања чланова добровољни* фронтовоких 
бр,игада ук лечених У привреду  
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