
СМРТ ФАШИЗМУ' 

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" излази исто-
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Среда, 14 април 1948 
БЕОГРАД 

БРОЈ 30 ГОД. IV 

Цена овом броју је 6.— дин. — Претплата 
за целу 1948 годину износи 450.— дин., а 
само за једно полугође 225.— динара. —• 
Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — 
Телефони: Редакција 28-838, Администра-
ција 27-595, Рачуноводство 22-619, Експе-

диција 26-276. 

220. 
На основу чл. 74 тач. 6 и тач. 15 Устава ФНРЈ, 

а иа -предлог Претседник а Владе Федер атини е На-
бодете Републике Југ осл авије, Президијум Народне 
•скупштине Федеративна Народне Републике Југо-
ви је доноси 

У К А З 
О УКИДАЊУ ДРЖАВНЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИ-
ВАЊЕ ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПО-

МАГАЧА ПРИ ПРЕТСЕДНИШТВУ ВЛАДЕ ФНРЈ 

Члан 1 
Државна комисија за утврђивање злочина окупа-

тор,а, ,и њихових помагача тари Претседништву Владе 
ФНРЈ, основана одлуком Анти фашистичко г већа на-
родног ослобођења Југослвије бр. 10 од 30 новем-
бра 1943 године потврђеном Законом о потврди од-
лука и закона донетих пре 1 децембра 1945 године од 
9 новембра 1946 године, — укида се даном објављи-
ван^ овог указа. 

Члан $ 
Послове комисије довршиће Јавно тужиоштво 

ФНРЈ сходно чл. 1 тач. 3 Закона о јавном тужио-
штву, ш кога прелазе све функције комисије, пред-
виђене посебним законима, уговорима и законским 
прописима. 

Архива комисије предаће се да чување Врхов-
ном суду ФНРЈ. 

Члан 3 
Претседништво Владе ФНРЈ обезбедиће изврше-

ње овог унева. 

Члан 4 
Овај указ етула на снагу даном обј-ављивања У 

„Службеном листу Федеративна Народне Републике 
Југославија. 

У. бр. 560 
Ј2 априла 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југославија 
Секретар, Претседник, 

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

221 
На основу чл. 80 ст. 2 Устава Федарактивне На-

родне Републике Југослвије, Влада ФНРЈ дошен 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ ВИШЕ ПОЛИТИЧКЕ ШКОЛЕ 

Члан 1 
У циљу спремања и добијања висхшжвалифпако-

ваних кадров^ за руковођење појединим секторима 
политичког, привредног и културног живота у земљи 
оснива се при Комитету за школе и науку Владе 
ФНРЈ Виша политичка школа са седиштем у Бео-
граду. 

Члан 2 
На челу школе стоји директор кога поставља 

Претседник Комитета за школе^ и науку Владе ФНРЈ 
у сагласности са Претседник«) м Владе ФНРЈ. 

Члан 3 

Школа има свој самостални предрачун прихода 
и расхода који улази у састав предрачуна прихода 
и расхода Комитета за школе и науку Владе ФНРЈ. 

Директор школе је наредбодавац за извршење 
предрачуна. 

Члан 4 

Ближе одредбе о наставном плану, програму, тра-
јању школовања, раду и организацији ове школе 
прописаће Комитет за школе и науку Блате ФНРЈ. 

Члан 5 

Ова уредба ступа иа снагу даном објављиван^ 
у „Службеном листу Федеративна Народне Републи-
ке Југослав« је". 

6 априла 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југослвије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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222. 
На ош ову чл, 1 Закона о овлашћењу Влади Ф Н Р Ј 

за до«стење уредаба по питањима из народне при1-
в«г Е ЧЕ, I ЛАЛА е! И Р Ј , на г рс ТЈ ЛОГ Министра ови*] а 
ФНРЈ. доноси 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ И НАДЛЕЖНОСТИ САВЕЗНЕ 
УПРАВЕ ЗА ПУТЕВЕ 

Члан 1 
У Министарству грађевина ФНРЈ оснива се Са-

везна управа за путеве. 
У надлежност Савезне управе за путеве спада: 
1) »плагирање изградње путева општ едо ж а вн ог 

значаја; 
2) координација плама изградње путева олпгге-

др жав ног, републикине ког. покрацвдиског, обласног и 
локалног значаја; 

3) доношење техничких норматива и у-путста-в^ 
из области пројектовања, грађења и одржавања пу-
тева; 

4) вођење катастра путева и мостова; 
5) класификација путева; ж 
6) вођење стари стиске саобразног оптерећења 

путева; ; ^ 
7) одржавање веза са одговарајућим органима у 

иностранству у циљ\ решавача народних питања 
у -в«зи са мрежом путева; 

8) издавање билтена, карата и дру их публика-
ција. 

Ч '1а«н 2 
Савезна управа за путеве остварује задатке из 

своје надлежности непосредно или преко управа за 
путеве министарстава локалног саобраћаја народних 
република односно одговарајућих организациотх 
јединица. 

Члан 3 
Пословима С'Пвез1Н'е управе за путеве руководи 

управник кога поставља Мики ст ар грађевина ФНРЈ 
у сагл.гсноспл са ПретсеДшжом Владе ФНРЈ. 

Члан 4 
У Савезној управи за путеве -постоји Стручни 

стет који је .надлежан да даје мишљења о свим 
важним Iпитањима из области путева. 

У савет, поред управника Савезне управе за пу-
теве. улазе: претставници Министерства собраћаја 
ФНРЈ. министарстава грађевина народних република, 
министарстава локалног саобраћаја односно одговаг 
ра-јућих ор тан из ац и е них ј едишка и Други позвати 
стручњаци. 

Чланове савета именује Министар грађевина 
ФНРЈ, етим да се за свако саветовање именују 
стручњаци за ома шетања која су предмет растав-
љања на том заседању. За именовање претставника 
министар става односно одговарају ћи х орг ани за цио-
ших јединица! потребно! је сагласност дотпадих мини-
стара односио старешина. 

Савет се састаје по потреби. Радом савета руко-
води управи ик. 

Члан 5 
Савезна управа за путеве има посебни предрачун 

»прихода и расхода који улази у саста® предрачуна 
прихода и расхода Министарства грађевина ФНРЈ. 

Управник је шредбодав ац за извршење предом 
.ч у н а. 

Члан б 
Ступањем ша снагу ове уредбе укида се Управа 

за изградњу ауто-пута Београд—Загреб, а. њено осо-
бље, и ш е н и основна средства стављају се еа 
расположение Министарству грађев-ин-а ФНРЈ. 

Члан 7 
Ближе одредбе о организацији и раду Савезне 

управе ла »путеве донеће Министар грађевина ФНРЈ. 

Члан 8 
Ова уредба ступа иа снагу да њом објављивање 

у „Службеном листу Федеративен Народне Републи-
ке Југослвије". 

6 априла 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославија 
Јосип Броз Тито, с. р. 

М иш ист ар тра ђ е в»ша, 
Влада Зечевић, с. р. 

223. 
На основу члана 18 Општег закона о шумама 

пр описујем Ј 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИТНИХ ШУМА, ЊИХОВОМ 

ЕВИДЕНТИРАЊУ И УПРАВЉАЊУ 

Члан 1 
Проглашење шума стално или привремено за-

штитним врши се: 
1) по службеној дужности; на тражење државних 

органа, установа, државних предузећа и задружних 
организација; 

2) на тражење приватних правних или физичких 
лица. 

Члан 2 
Под шумом у смислу овог правилника сматрају 

се шуме према прописима из члана 2 Општег закона 
о шумама. 

Стално и привремено заштитним шумама сматра-
ју се шуме из члана 15 и 1,6 Општег закона о шу-
мама. 

Члан 3 
Да би се извесна шума прогласила заштитном 

потребно је да интересент из члана 1 овог правилни-
ка поднесе предлог органу надлежном за шумарство 
извршног одбора среског, народног одбора да се 
шума прогласи заштитном. 

Предлог треба да садржи: 
1) доказ о својини шуме (извод из земљишних 

књига, тапију или други доказ); 
2) податке о фактичном поседовању шуме; 
3) топографски нацрт шуме у размери 1:50.000 

или 1 :100.000, а када се ради о предлагању за про-
глашење привремено заштитне шуме, нацрт ће садр-
жати и објект који треба да се заштити; 

4) стручни опис са др леи« е односно биљног по-
крова и опис станишта; 
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5) опис објекта који привремено заштитна шума 
треба да заштићује; 

6) сврху ради које треба шума да се прогласи 
заштитном и њен задатак; 

7) мере које треба прописати у погледу госпо-
дарења шумом «т заштите земљишта. 

Чла-н 4 
Орган надлежан за шумарство, коме је предлог 

поднет, обавестиће о томе поседнике и остале 
интересен те и позвати да д,а у року од петнаест дама 
од дана саопштења поднесу своЈе приговоре било 
против пре глога у целини, или против појединих 
предложених мера. 

По истеку овога рока поменути орган саставиће 
свој предлог и доставиће га заједно са евентуално 
поднетим приговориш, на решење надлежном мини-
старству шумарства. 

Члан 5 
Министар шумарства ФНРЈ ил« министар шу-

марства народне републике може, пре доношења ре-
шења о проглашењу заштитних шума, одредити ко-
мисију, која ћ? испитати предлоге и приговоре, евен-
туално извршити увиђај на терену и саслушати за-
интересован лица, ако је потребно, те поднети 
своје мишљење. 

Комисију сачињавају: 
1) шумарски стручњак; 
2) -правник; и 
3) члан месног народног одбора на чијем се 

•подручју налажи шума 

Члан 6 
Решење е проглашењу шуме заштитном доноси, 

по оцени предлога и осталих доказа, Министар шу-
марства ФНРЈ, у сагласности са Претседником Владе 
ФНРЈ, за шуме општедржавног значаја, односно у* 
сагласности са Министром народне одбране за шуме 
које служе одбрани земље, а министар народне ре-
публике, у сагласности са еретседником владе народ-
на републике, за све опстале шуме. 

Против решења Министра шумарства ФНРЈ има 
места жалби Влади ФНРЈ, а против решења мини-
стра шумарства народне републике има места жалби 
влади народне републике. 

Жалба се подноси у року од 8 дана по пријему 
решења министру који је решење донео. 

Члан 7 
Решење о проглашењу шума заштитним садржи: 
1) име и пребивалиште власника и поседника 

шуме која се "промашује заштитном; 
2) место и ознаку шуме (катастарска општину, 

број честице.« (површину итд.); 
• 3) опис шуме, сврху проглашава**^ и задатак 

који шума треба да врши; 
4) одредбу да ли је шума стално или привремено 

заштитна; 
5) .износ накнаде сопственик шуме (која се про-

машује привремено заштитном/; 
6) време трајања привремене заштите; 
7) начин господарења, управљања и нарочито 

искоришћава*^ шуме, и то: врсту узгоја, врсту др-
већа, врсту сече (пробирна, оплодеа или чиста сеча 
ни пруге), начи« и смер сече и ширину пруга, смер 
и начин извоза, коришћење споредних производа и 
друго. 

Члан 8 
Код пропиената начина господарења и иско-

ришћавања шума треба се придржава™ ових начела: 
Шумом треба да се господари на начин који од-

говара задатку и сврси ради које је проглашена за-
штитном. 

Сеча треба да буде, по правилу, пробирна (уред-
на) иа годишњој е е чини или (неуредна на целој повр-
шини. Чиста сеча може се дозволити само у бадемо-
вим шумама. У осталим шумама чиста се сеча може 
дозволити само на пруге, кулисе или мање кругове. 

Правац сече, по правилу, треба да иде усправно 
у правцу ветра. 

Код сече на пруге или кругове н-е сме пруга бити 
шира, а код кругова пречник дужи од двоструке сре-
дине висине састојине. 

Израђено дрво не сме се то циљати по земљи-
шним точилима, већ се има извозити по путевима 
или привременим влак? ма. 

На станишту живог песка забрањен је извоз у 
правду владајућег ветра и вучење дрва по земљи-
шту. 

Пањеви у заштитним шумама не смеју се вадити« 
У ниским шумама и код врста дрвећа које има ве- % 
лику избојну пга-гу из жига може се дозволити сеча 
до жила. 

На станишту крша и живог песка забрањено је 
сакупљање шушња, маховине и стеље. 

У заштитним шумама забрањена је паша. 

Члан 9 
Свака д&латносг, којом се утиче на опстанак, 

састав и стање заштитне шуме, треба да буде ускла-
ђена са одредбама о начину господарења и управља-
ња том шумом. 

Члан 10 
Правоснажно решење о проглашењу шуме при-

времено или -стално заштитном — приватних лица 
или задруга — доставиће се органима надлежним за 
вођење земљишних књига (тапија) ради забел е »сб е. 

Члан 11 
Проглашавам^ шума стално или привремено за-

штитним повлачи за собом и ограничава прама тре-
ћих лица у тим шумама. 

Члан 12 
Ако престану разлози ради којих је извесна 

шума проглашена привремено заштитном, може над-
лежни министар, на тражење сопствени^ шуме, до-
нети решење о престанку важности проглашења 
шуме привремено заштитном. 

Решење треба да садржи и одлуку о висини 
накнаде коју сопственик шуме треба да врати (став 
4 члан 17 овог провили ика). 

Члан 13 
Трошкове поступка за пр оглашавање стално за-

штитних шума сноси држава. 
Трошкове поступка за проглашење привремено 

заштитних шума сноси интересент из члана 1 овог 
правилшиса 

Члан 14 
Ако општи интереси захтевају да се извесне шу-

ме, које су проглашене заштитним, експропришу, 
може се извршити експропријација по одредбама 
Основног закона о екопроиријацији. 
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Члан 15 
Евиденцију о спадао и привремено заштитим 

шумама води срески народни одбор- за све шуме 
свога подручја, министарство шумарства народне ре-
публике за све шуме републиканског значаја, а Ми-
нистарство шумарства ФНРЈ за све шуме општедр-
жавног значаја и збирку евиденцију з>& -ове ©»стале 
заштитне шухме. 

Члан 16 
Евиденција ће се водити одвојено за стално, а 

одвојено за привремено заштитне шуме и треба да 
садржи ове податке: 

1) ор ез, катастарску општину, број честице, ње-
зину површину и назив шуме. Ако је проглашен за-
штитном шумом само део катастарске честице, еви-
денција ће садржати ознаку и површину тога дела; 

2) име и .пребивалишта сопственичка и поседника 
шуме; 

3) датум и број решења којим је шума прогла-
шена заштитном као и назив органа који је донео 
решење о проглашењу; 

4) време трајања привремене заштите; 
5) одредбе о начину господарења и управљања* 

заштитном шумом односно мере ради заштите зе* 
мљишта; и 

6) врсту објекта који се привремено заштићује, 

Члан 17 
Сопственицима шума, чија је шума проглашена 

привремено заштитном припада једнократнл накнада 
ако услед проглашења шуме за привремено заштит-
ну сопственик губи на приходу. 

Величина ове накнаде даће се у износу разлике 
редовног (трајно могућег) прихода и смањеног при-
хода услед проглашења шуме заштитном. 

Накнаду плаћа интересент у чијем се интересу 
шума« проглашава превремено заштитном. 

Накнада ће се дати за оно време за које је шумл 
проглашена привремено заштитном. Ако наступи 
случај из члан-а 11 овог правилника, сопственик шу-
ме вратиће одговарајући део примљене накнаде. 

Величину накнаде утврдиће комисија из члана 5 
овог правилника по претходном увиђају и саслушању 
заинтересованих страна. 

Члан 18 
Посебним упутствима Министарству шумарства 

ФНРЈ прописаће се типови заштитних шума. 

Члан 19 
Шуме које су до ступања на снагу овог правил-

ника проглашене као заштитне остају и даље такве, 
е тим да се начин евидентирања, господарења и 
управљања сак>брази прописима овог правилника. 

. , Члан 20 
У -погледу вршења службе чувара заштитних 

Јнума у свему важе прописи за шумарско-чуварску 
службу. 

Члан 21 , 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославија. 

Бр. 1603 
9 априла 1948 године 

Београд . 
Министар шумарство. 

ДР Васа .Чубриловић, е р. 

224. 
На основу чл. 34 Уредбе о организацији и посло-

в н у , Југослшенских државних железница пропису/ 
јем 

П Р А В И Л Н И К 

О УПРАВЉАЊУ СТАНБЕНИМ ЗГРАДАМА ЈУГО-
СЛОВЕНСКА ДРЖАВНИХ ЖЕЛЕЗНИЦА 

Члан 1 
Код станбених зграда које се налазе ван по дру ч-

сматрају се оне зграде које се налазе под управља-
њем Југослав е неких државних железница (у даљем 
тексту ЈДЖ) а намењене су искључите за стамбене 
потребе њихових службеника и радника. 

Члѕан 2 
Стамбеним зградама ЈДЖ по правилу управљају 

секције за одржавање пруге на чијем се подручју 
шлазе. 

Код стамбених зграда које се налазе ван подруч-
ја секција одлучује главна дирекција експлоатација 
железница која ће секција њима управљати. 

Члан 3 
Станбене зграде могу се налазити и под управ-

љањем појединих предузећа и газдинства ЈДЖ, 
уколико су оне намењене за становање службеника 
и радника односно предузећа или газдинства. 

Решење о томе доноси административно-опера-
тивни руководилац предузећа односно (за газдинства) 
надлежна главна дирекција експлоатација железница. 

Члан 4 
Органи управљања управљају -стамбеним зграда-

ма као сопственим основним средствима. 
Приходи ЈИ? расходи стамбених зграда планирају 

се и контирају на посебна конта непословних при-
хода и расхода. 

Веће опраше и адаптације стамбених зграда 
падају ша терет 'амортизациони* фондова предвиђе-
них у ту сврху финансиским планом. 

Члт 5 
Органи управљању -су дужни водите рачуна о 

редовном одржавању стамбених зграда, о реду и 
чистоћи у њим!а, наплати закупнине као и о свему о-
стадом што је у вези са њиховим управљањем. 

Члан 6 
Додељивање станова у стамбеним зградама доше 

одређене 'комисије ЈДЖ у чијем саставу морају бити 
и »претстраници синдикалне организације. 

Ближе одредбе о саставу и рту комисија, као 
и о усл овима за додељивање станова, пр сипи е а ћ е Ге-
н10р<ал»н!а1 дирекција* железница. 

Члан 7 
Висину закупнине одређују главне дирекције екс-

плоатацији железница на предлог органа управљања 
у оквиру постојећих пропису народних република, о 
киријата за -станове, узимајући у обзир величину ста* 
ва и све друге елементе који према месшгм прилика-
ма одређују цену станова. 

Генерални дирекција железница водиће надзор 
пад одређиван* ем кирија, од стране главних дирекци-
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ја. настојећи да поступак око одређивања истих буде 
једнообразан. 

Члан 3 
Станари су дужни о своме трошку извршити све 

оправке кварова који нису последица нормалне упо-
требе или више силе. 

У случају да станар сам не изврши оправку, из-
вршиће је орган управљања на рачун станара. 

Приликом усељења и исељења запиши чии се 
утврђује у присуству станара У каквом се стању 
стан налази 

Члан 9 
Органи управљања прописују кућни ред за сво-

је стане" е не зграде 
Станари су дужни придржав ати се кућног реда. 

Нарочито им је забрањено вршити у стану преправ-
ке и доградње без одобрења органа управљања. 

Члан 10 
Службене зграде на териториј« која служи погону 

железнице или у њееој непобредној близини а у ко-
јима по потреби, службе станују службеници или 
радници ЈДЖ, не сматрају се као стзнбене зграде у 
смислу овог правилника. 

За употребу просторија у службеним зградама за 
стамбене сврхе важе промиси -Правилника о управља-
њу службеним зградама ЈДЖ. 

У случају сумње да ли се ради о службеној или 
стамбеној згради одлучују главне дирекције експлоа-
тацији железница. 

Члан 11 
Главне дирекције екоплоатације железница могу, 

ако то интер-еси службе налажу, одредити Да се је-
дан део стамбене зграде употреби за службене сврхе 
ЈДЖ (као канцеларије, пословне просторије, смести-
шта материјала и сл.). У таквом је случају главна 
дирекција дужна одредити у кшој ће сразмери уста-
нова, газдинство или предузеће које те просторије 
користи, учествовати у плаћању трошкова, одржава-
ња зграде. 

Члан 12 
Потребна упутства за извршење овог правилника 

прописаће Генерална дирекција железница. 

Члан 13 
Овај правилник ступа иа снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југослвије". 

Мс бр. 
8 априла 1948 године 

Београд, 
Министар саобраћаја. 

Тодор Вујасиновић. с. р. 

225. 
На основу чл. 34 Уредбе о организацији и посло-

вању Југословенских државних железница препи-
сујем 

П Р А В И Л Н И К 
О УПРАВЉАЊУ СЛУЖБЕНИМ ЗГРАДАМА 

ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВНИХ ЖЕЛЕЗНИЦА 
Члан 1 

Као железничке службене зграде сматрају се 
оне зграде које по својој намени служе службеним 

потребама Југословенских државних железница (у 
даљем тексту ЈДЖ),. као на пример: за канцеларије 
и друге пословне просторије, за смештај материјала, 
инвентара, алата и разних постројења, за радионице, 
одморалишта и 'преноћишта особља, за службене 
станове и др. 

Члан 2 
Железнички^ службеним зградама управљају же-

лезничка предузећа и газдинства односно главне ди-
рекције и Генерална дирекција којима су те зграде 
одређене као сопствена основна "средства. 

Одређивање органа управљања врши се саобра-
зно прописима Уредбе о организацији и пословању 
ЈДЖ. 

Ако коју службену зграду користе заједнички 
два или више железничких предузећа или газдин-
ства , главна дирекција одређује које ће од њих бити 
орган управљања ако су та предузећа и газдинства 
њој подређена, а Генерална дирекција железница 
ако предузећа и газдинства припадају разним глав-
ним дирекцијама. 

Члан 3 
Службене зграде основних јединица ЈДЖ Об-

единетава и предузећа) служе искључиво за потребе 
железнице односно за потребе дотичних јединица. 

Друга надлештва, установе и предузећа не могу 
бити смештени у железничким службеним зградама. 
Извесне просторије могу се дати на употребу једино 
синдикално} организацији дотичне јединице у циљу 
синдикалног рада. 

Члан 4 
Изузетно од прописа чл. 3 у железничким погра-

ничним станицама имају се дати на располагање по-
требне просторије за обављање царинске и ветери-
наре^ службе и службе јавне безбедности, као и по-
требне просторије за претставништво и особље ино-
страних железница, према споразуму постигнутом са 
надлежним органом односне службе и према угово-
рима закљученим са иностраним државама и упра-
вама иностраних железница. 

У којим ће ге железнички*! станицама одредити 
просторије за органе јавне безбедности одредиће 
Генерална дирекција железница у споразуму са Ми-
нистарством унутрашњих послова ФНРЈ. 

Члан 5 
У железничким станицама могу поједине просто-

рије и објекти бити употребљени за обављање по-
слова који служе удобности путника, као што су ре-
парације, продавнице дувана и новина и сл., уми-
ваонице, бербрнице, -пошта, телеграф и телефон, по-
словница кола за спавање и сл. 

Уступање и начин употребе таквих просторија 
регулисаће се уговором, уколико поменуте послове 
не обавља железничко газдинство у својој режији. 
Уговором ће бити предвиђена и наплата закупнине у 
висини која одговара месним приликама. 

Члан 6 
Трошкови одржавања железничких службених 

зграда падају на терет органа управљања зграде. 
Ако службену зграду поред органа управљања 

користи и неко друго железничко предузеће или га-
здинство, оно је дужно да органу управљања иаи-г-
нади део трошкова одржавања зграде, сразмерно 
проценту коришћења зграде. 

Трошкови одржавања обухватају издатке за кре-
чење, малање, ситније оправке и слично, као и тро-
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шко(В1е з.а осветљење, воду, одржавање чистоће и 
плаћање порезе. 

Трошкови одржавања неће се наплаћивати од 
синдикалних подружница. 

Члан 7 
При одржавању службених зграда орган управ-

љања ће се нарочито старати: 
да се зграде стално одржавају у исправном 

стању; 
да се оправке кварова врше на време; 
да се при одржавању зграда води рачуна о хи-

ти јенс ким, санитарним и пожари-.им прописима., као и 
о прописима народних одбора који се на то одно-
се; и 

да се води рачуна и о спољном изгледу зграда, 
ограда, засада око зграде и др. 

Члан 8 
Одржавање службених зграда железничких пре-

дузећа врше сама предузећа. 
Радове на одржавању службених зграда газдин-

. става врше на њихов рачун секције за одржавање 
пруга. Службене јединице, које припадају једном га-
здинству, подносе пријаве за радове које треба из-
вршити на њиховим службеним зградама шефу га-
здинства коме припадају. Скупљене и од њега ре-
видиране пријаве доставља шеф газдинства секцији 
за одржавање пруге са захтевом за извршење пред-
виђеног рада. 

Члан 9 
Приликом предлагања напред наведених радова 

мора се имати у виду принцип штедње. 
Уколико* секција нађе да су неки од предложе-

них радова непотребни или да се могу без штете 
одложити или да се монеа употребити јевтинији 
материјал, дужан је шеф секције скренути на то па-
жњу шефу газдинства, и та питања е њим спора-
зумно уредити. Ако су е друге страно неки радови 
по мишљењу секције неопходно потребни а нису 
пријављени, шеф секције дужан је да о томе оба-
вести шефа газдинства, износећи разлоге због којих 
би те радове требало предвидети. 

Ако се између шефа 'газдинства и шефа секције 
не може постићи споразум, дужни су обојица да 
спорно питање поднесу на решење Главној дирек-
цији експлоатације железница. 

Члан 10 
Железничка предузећа и газдинства уносе у свој 

финансиски »гилан трошкове одржавања својих слу-
жбених зграда. 

. Члан 11 
На основу захтева и сп остављених од стране ше-

фова газдинства секције за Одржавање пруге уно-
се у свој радни план трошкове одржавања изложене 
по структури цена к.ао радове обављене за туђи 
рачун. 

Члан 12 
Железничка газдинства и секције за одржавање 

пруга склањаће уговоре о извођењу радова за одржа-
вање зграда. 

Члан 13 
Станбене просторије које се налазе у службеним 

зградама могу се дати на употребу односно под за-

куп искључиво железничким службеницима и радни-
цима који су за њих службом везани. 

Члан 14 
Главне дирекције експло>атације железница од-

редиће које се просторије у службеним зградама е Ја-
ница, секција, ложионица, радионица и других же-
лезничких јединица могу употребити као службени 
станови и којим се службеницима и радницима, у 
вези њихове службене дужности, имају доделити. 

Члан 15 
Закупнина за службене станос«е сносиће 50% од 

закупнине која се плаћа за такав стан према месним 
приликама. 

Износ закупнине одређују надлежне главне ди-
рекције на предлог органа управљања односне 
зграде. 

Члан 16 
Неће се наплаћивати закупнини од десетара, чу-

вара пруга, тунела, косина, мостова, водоцрпа, згра-
да и ноћних чувара, ако зграду, у којој се налази 
њихово службено место, користе као стан. 

Члан 17 
Закупнина наплаћена за станове односно за по-

словне просторије (чл. 5 и 15) књижице се као не-
пословни приход. 

Члан 18 
На службене зграде које више не служе службе-

ним потребама железнице, већ се употребљавају као 
станбене зграде, примењиввће се Правилник о управ-
љању станбенпм зградама ЈДЖ. 

Члан 19 
Генерална дирекција железница стараће се о 

правилној трим е ни овог пргави т и к а и издаће »по-
требна упутству за његово извршење. 

Члан 20 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеним листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Мс бр. 18420/47 
8 априла 1948 године 

Београд 
Министап саобраћаја. 

Тодор Вујасиновић, с. р. 

226. 
/ 

На основу чл. 5 Уредбе о продаји пољопривред-
них производа везаној са правом на куповину одре-
ђених ИНДУСТРИЈСКИХ производа П Ј нижим јединстве-
ним ценама, у сагласности са Министром финансија 
ФНРЈ, прописујем 

У П У Т С Т В О 
О ДОПУНИ УПУТСТВА О РУКОВАЊУ И КОРИ-
ШЋЕЊУ БОНОВА ЗА КУПОВИНУ ИНДУСТРИСКЕ 
РОБЕ КОЈА СЕ ПРОДАЈЕ У ТРГОВИНИ ПО ВЕЗА-
НИМ ЦЕНАМА И О НАЧИНУ КУПОВИНЕ И ПРАВ-

ДАЊУ ТЕ РОБЕ 

1) Тач. 1 ст. 1 допуњује се тако да гласи: 
„Бонови које земљорадници-произвођачи и се-

љачке радне задруге добијају за продате пољопри-
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вредне производе по одређеним државним ценама 
(везаним ценама) у циљу куповине одређених инду-
стриских производа по нижим јединственим ценама 
штампају се у комадима КОЈИ гласе на износе од 
1000, 500, 100, 50 и 10 динара." 

2) Тач. 1 ст. 6 допуњује се тако да гласи: 
„Трећи део бона (куповски табак) састоји се 

код бонова од 1000 динара из 10 купона по 100 ди-
нара, код бонова' од 500 динара из 10 купона по 50 
динара, код бонова од 100 динара из 10 купона по 
10 динара, код бонова од 50 динара из 10 купона по 
5 динара и код бонова од 10 динара из 10 купона 
по 1 динар." 

3) Тач. 5 став 3 и 4 допуњују се теко да гласе: 
„Приликом давања бонова не смеју се исецати 

купони са бонова од 1000, 500, 100 и 50 динара. (На 
пример: ако земљорадник прода робе за 750 динара, 
њему се могу издати 7 бонова по 100 динара и 5 
бонова од 10 динара, а не може му се издати једак 
бон од 1000 динара са кога би се исекло 3 купона 
од 100 динара или издати бон од 100 динара са кога 
би се исекло 5 купона 'од 10 динара. 

Задруге и остала предузећа која издају бонове 
могу уместо бонова од 1000, 500, 100 « 50 динара 
издати одговарајући број бонова мање вредности, 
а нарочито ако то траже земљорадници односно се-
љачке радне задруге." 

4) Тач. 6 став 1 допуњује се тако да гласи: 
„Приликом пријему бонова земљорадници-про-

извођачи и сељачке радне задруге плаћају у готовом 
за сваки примљени бон номиналне вредности од 1000 
динара 2 динара, за бон номиналне вредности од 
500 динара 1,50 динара, за бон номиналне вредности 
од 100 динара 1 динар, а за бо« номиналне вредно-
сти од 50 динара 0,50 динара. Бонови номиналне 
вредности од 10 динара издаваће се без икакве 
накнаде. 

5. — Ово упутство ступа на сн>агу одмах. 

Бр. 5193 
7 априла 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић- с. р. 
Сагласан, 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

227. 
На ошо-ву Наредбе Владе ФНРЈ о државним (ве-

заним) ценама пољопривредних производа („Служ-
бени лист ФНРЈ" бр. 12/48), у сагласности са Мини-
стром пољопривреде ФНРЈ, Министром финансија 
ФНРЈ и Министром трговине и снабдевања ФНРЈ 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) ЦЕНАМА ИНДУСТРИ-
С К А БИЉА ПО ВРСТИ И КВАЛИТЕТУ И О УСЛО-

ВИМА ЗА КОНТРАХИРАЊЕ ИНДУСТРИСКОГ 
БИЉА РОДА 1948 ГОДИНЕ 

А. ДРЖАВНЕ (ВЕЗАНЕ) ЦЕНЕ ИНДУСТРИСКОГ 
БИЉА РОДА 1948 ГОДИНЕ 

Наредбом Владе ФНРЈ о државним (везаним) це-
нама пољопривредних производа, IV бр. 1185 од 10 
фебруара 1948 године („Службени лист ФНРЈ" Ор. 
12/48) одређене су индустриското биљу следеће про-
сечне држаше (везане) цене: 

дни ара 
з<а ШО кг 

Сунцокрет семе 430— 
Сезам семе 1.000— 
Рицинус семе 860.— 
Уљана репица семе 680— 
Мак семе " 880— 
Мак опијум 11% морф. 1.200— 
Соја семе 520— 
Бундеви«© семе 800— 
Семе лана за индустрију 1.100— 
Аршини® семе 1.000.— 
Конопља стабљика 230.— 
Лан стабљике св семеном 320.— 
Дуван лист 6.800— 
Семе конопље за сетву 4.000— 
Памук сирово влакно 2.300— 
Шећерна репа 72— 
Шећерна репа семе 3.300— 
Цикорија 200— 
Хмељ 8.500— 
Индустриска паприка 4.500—' 
Буха« 3.500— 
Пиварски јечам 420— 

основу ових просечних -цена одређују се сле-
деће државне (везале) цене за поједине врсте и ква-
литете индус троскот биља: 

1. —Индустриско биље за прераду 
а) У љ а н о с е м е 

Динара 
за 100 кг 

рицинус I бербе (100 сем ема — 47 гр) 870— 
„ •• (100 „ = 4 6 „ ) 867— 

„ (100 „ = 4 5 „) 864.— 
, (100 л = 44 „) 862— 

„ „ (100 „ = 4 3 „) 860— 
„ „ (100 „ = 4 2 , , ) 858— 
„ „ (100 „ = 4 1 „) 856— 
„ „ (100 „ = 4 0 „) 852— 

рицинус нељуштен 580.— 
бундевске коштице нељуштене 750.— 
бундевске коштице ољуштене 1.200.— 
бундевске коштице голице 1,000.— 
конопље семе за инд. прераду 600.— 
дуванска семе за инд. прераду 540— 

Цене се подразумевају за здраву, суву, реше-
тану робу уобичајеног квалитета у индустрији. 

б) Б и љ к е за в л а к н о 
1) Конопља 

Динара 
за 100 кг 

I класа, стабљика висока најмање 
150 см здрава, светле боје, са мање од 
5% страног корења и 5% закржљалих 

ч стабљика У снопу по дужини, пречника 
мањег од 7 мм мереното по средини ви-
сине стабљике, природно сува која одго-
вара условима за индустриску прераду 250— 

II класа, стабљика висока 125—150 см 
са свим осталим условима I класе 225.— 

Ц1 класа, стабљика висине 100—125 ^ 

У ову класу спада и сва конопљина 
стабљика веће висине која је делимично 
натрула, плеснива и тамне боје, ал« анса 
није више оштећена од 30% 

IV класа, стабљика висине испод 
100 см 160— 

Стабљика конопља тучена од ле-
да примаће, се према висини поједи-
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— 160.— 

375— 
330— 

190.-

Динара 
за 100 кг 

них класа, али ће се од цене одбити 
проценат тучен ледом — — 

2) Лан са семеном 
I класа, стабљика дужине изнад 

II класа, стабљика дужине 60—75 см 
Ш класа, стабљика дужине испод 

60 см — 
Цене важе за суву стабљику, без 

корова, земље и оштећења. 
3) Памук 

сиров, неочишћен, рандм,ан 31% са 
8,5% влаге 2.300.-

Уколико је рандман испод или изнад 
31% цена Је сразмерно нижа- или виша. 

в) Ш е ћ е р н а р е п а 
г) Д у в а н — просечна цена 
У оквиру ове просечне цене плаћа-

ће се дуван према подручјима, зонама, 
врстама, класама и тип овима, и то: 

За подручје производње македонац типа дувана 
I ЗОНА 

72.—» 
6.800— 

Врста А 
класа цена по 

Врста Б 
класа цена по 

Ваир. 

1 кг 1 кг 
Дин. Дин.-

ЗОО — I 120.—= 
1 250— 11 105.—ј 
И 200— Ш 80.— 
III 145— IV 60.— 
IV 92— V 35 * 

V 47— VI 20.1— 
VI 25— 

Врста А 

И ЗОНА 

Врста Б Врста В 
класа цена по класа цена по класа цена по 

1 кг 1 кг 1 кг 
Дин. Дин. Дин. 

1 220— I 110— I 40— 
II 175— II 95— II 30— 
III 125— III 70— III 20— 

-IV 82— IV 50— IV . 15— 
V 42— V 30— V 10— 
VI 25— VI 20— VI 

Врста А Врста Б 
класа цена по класа цена по 

1 кг 

Врста В 
класа цена по 

1 кг 1 кг 
Дин. Дин. Дин. 

Ваир. 180.— I 90.— I -40— 
I 150,— II 75.— II 30— 

II 130.— III 55.— III 20— 
Ш 95.— IV 40.— IV 15— 
IV 60.— V 20— V 10— 
V 35 — VI 15— 
VI 20— 

Истарски дувани откупљиваће се по мерилима 
Б врсте македонецот типа, а плаћаће се по ценама*4' 
А врсте херцеговачког типа. 

За дринско-моравско производно подручје 
, I ЗОНА БАЛИНОВАЦ II ЗОНА ПОМОРАВЉЕ 

класа цена по класа цена по • класа цена по 
1 кг 1 кг 1 кг 
Дин. Дин. Дин. 

Врста А Врста Б 
I 85— I 90— I Б О -
II 70— II 75— 11 БО— 

! III 52— III 56— III 40— 
IV 38— • IV 40— IV- 20— 

1 V 20— V 20— V 15— 
VI 14— VI 15— 

III ЗОНА IV ЗОНА 
БОСАНСКО ПОДРИЊЕ БОСАНСКО ПОСАВЉЕ 

класа цена по класа цена по класа цена по 
1 кг 1 кг 1 кг 
Дин. Дин. 

I б о - I 50— 
II бо— II 40— 
III 40— III 30— 
IV 20— IV 20— 
V 14— V 12— 

За подручја војвођанских типова дувана 

1. ЗА ЦИГАРЕТНЕ 2. ЗА ЦИГАРЕТНЕ ДУ-
ДУВАНЕ ТИПА ВАНЕ СВИХ ОСТАЛИХ 

„С АБОЛ ЧИ" ТИПОВА ВОЈВОДИНЕ 
класа цена по класа цена по 

1 кг 1 мг 
Дин. Дин. 

I 36— I 30.— 
II 28— II 22— 
III 22— III 18— 
IV 16— IV 14— 
V 12— V 10— 

Буђави дувани виших класа откуиљиш-ће се по 

Дувански тил „'Јака" произведен у рејону ду-
ванске станице у Тетову откупљиваће се по ценама 
предвиђеним за II зону. 

Дувански тип „Мусаип" и „Просечан" произве-
дени у рејону дуванске станице у Тетову откупљи-
ваће се по ценама Б односно Ц врсте херцеговачкоп 
дувана. 

За подручје производње херцеговачког дувана 

цена,ма VI (шесте) односио најниже класе дотичемо* 
производиот подручја односно дотичне зане и врсте. 

Буђави душен нижих класа за производна 
подручја: македонско, херцеговско и дриеско-мо-
равско, откупљиваће се по цеаи од 10 (десет) ли-
мара шо кг, а војвођане ки то цеми од 6,— (шест) до-
рада П'0 кг. 

Дувани у визама (нескалупљеви) откушБиваће се 
по врстама дотичног подручја*, и то: дув'ан I и II 
кладе по III класи, а остале класе за једну класу 
ниже сем VI класе. 

Абнормално влажни дувани -поред тога што ће 
си од њих одбијати вештачењем утврђена сувишна 
1ВЛ1а1Па1, откупљишће се З1а једну класу ниже. 

Дубинско лишће и отитатци дуванског лишћа, 
који су неупотребливи за израду дуванских прера;-
ђевшиа а могу се употребити за фабрика цију нико-
тина откупљив1аће се по цени од 1.— (један) динар 
по кг. 

Песак, земља или друга страни предмети, уколи-
ко би били умешани са дуваном, им>а се њихова те-
жива! одбити од утврђене нето тежине дотичне пар-
тије дувана^ всштачењем. 

Дувани од ^дозвољених типова, као и дувани 
који потичу од неког одобреног тина, али који је 
био произведен у рејону друге станице, где та-ј тип 
•гоје одобрен, откупиће се за по једну класу ниже 
од оних класа које важе за тип и рејон дотичне 
станице. 
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Дувани из рејона дуванских станица у Врању и 
Владичином Хану оа подручја производње македон-
ско? тиша дунава, откупљивао се и пр оцењивати по 
ценама I (прве) производне зоне. 

д) П и в а р с к и ј е ч а м 
Динара 

за 100 кт 
добар, здрав, сув, квалитета уобичајеног 
у индустрији, хектолитар, тежине 65 кг 420.— 

За сваки -кг мање хектолит. теживе 
•плакаће се 1% ѕмање од горње цене, а за 
свали кг, веће хектолит. тежине плаћаће 
се ло 10.— дин. више од горње цене — 

ђ) X м е љ — просечна цена — 8.500.— 
у оквиру горње просечне цене одређују 
се цене но класама: 

аа) савињски 
I класа: шишарице уједначене, листићи1 

на њима подједнаке средње величине, 
равномерно светле зелене боје, добро 
зреле и осушене, без црвених мрља од 
пероноапоре или црвеног паука — 9.500.— 

II класа: истог квалитета као класа I 
само што су шишарица равномерно жућ-
касто-зе ленкас те боје 9.200.— 

III класа: ако су шипарице (Прилично 
неједнаке, жуте, слабог сјаја, мало просу-
шене, са малим мрљама од пероноспоре 
или црвеног памука 8 500.— 

IV класа: остале врсте хмељ,а употре-
блививе 7.000.— 

бб) бачки 
I класа: шиш ар ице уједначене, са нај-

више 12% листала, који сами отпадају, 
сјајне зелене или жутозелене боје 8.500.— 

II класа: остале врсте хмеља, упо-
требљив е 7,500.— 

Хмељ мора бити добро осушен. Ши-
шарке (каписле, чауре, кобуле) треба да 
су откинуте једна од друге са петељком, 
здраве и неоштећене од штеточина и бо-
лести". Садржај семена несме бити већи од 
један проценат по тежини. Влажност не 
сме бити већа од нормалних десет проце-
ната. Не допушта се мешавина незрелог, 
хмеља са зрелим, нити презре лих шишар-
ки сиве боје. Мирис хмеља мора бити ти-
пичан, оштар. 1 

е) К о р е н ц и к о р и ј е 200.— 

ж) М а к - о п и ј у м (катран смола) са 
11% мор фина 1.200.— 

Уколико има више или мање од тога 
процента морфша, цена му је сразмерно 
даша или нижа. 

з) И н д у с т р и с к а п а п р и к а — — 4.500*— 

и) Б у х а 3.500.— 
Ове цене важе франко вагон, шлеп или магацин 

откупне станице, а по »избору купца. 

2) Семенска роба 
Динара 

за 100 кг, 
Семе сунцокрета за сетву; 473.— 

„ сезама зз сетву 1,100.— 
„ арашвда за сетву -1.100,— 

рицинуса за сетву 946.—2 

„ уљане репице за сетву 748.— 

Динара 
за 100 кп 

Семе дувана за сетву 594.— 
белог мака за сетву 968 — 

»» соје за сетву 572.— 
1» буид. коштица (обичних) 826. -
» бунд. коштица (голица) 1.100.— 

конопље за сетву 4.000.— 
шећерне репе за сетву 3.300.-^ 
»пиварског јечма за сетву 524.— 

Цене се разумеју за суво и здраво семе уобича-
јеног квалитета за семенску робу, франко вагон от-
купна станица, која се »ша уговором -прецизирати. 

Продајне цене семенској роби ивдустриских кул-
тура прописаће Савезни' уред за цене. По њима ће 
индустриска предузећа продавати семе за сетву иро-
извођачима. 

ПромЈЗБођачима који донесу производе непосред-
но у фабрику; уколико ова чије истовремено и от-
купна станица за одређени рејон, има се дати по-
себна накнада за пренос .производа, која се и&ба по-
себно предвидети уговорима, а У висини тарифе 
т/км. 

За индустриско биље ком,е није одређена цена 
за поједине врсте и квалитете важи одређена про-
сечна државна (везана) цена. 

В. УСЛОВИ ЗА КОНТРАХИРАЊЕ ИНДУСТРИСКОГ 
БИЉА РОДА 1948 ГОДИНЕ 

I.— Опште одредбе 
1. — Индустриска. « трговачка предузећа дужна 

су да за извршење плавна* путем уговора (контргу-
рања), обезбеде у одређеном рејону и року у ок-
виру државног сет в еног плота »потребне им повр-
шине индустријских култура, да допринесу правилној 
сетви, обради и берЉ (жетви) тих култура У смислу 
ових услова, као и да осигурају откуп производа 
према условима из склопљених уговора. 

2. — Производњу домаћег сортиог семена инду-
стриског биља обезбедиће -путем уговора са произ-
вођачима управе семенске службе или индустриска 
предузећа, а према посебном споразуму између Ми-
нистарства лаке индустрије ФНРЈ и Министарства 
(пољопривреде ФНРЈ, за оваку индустриоку културу, 
посебно. 

Целокупну контролу као и бригу о производњи, 
набавци и обезбеђењу потребних количина свег се-
мена, врши Министарство пољопривреде ФНРЈ и ми-
нистарства пољопривреде народних република, одно-
сно њихове управе семенске службе. План расподеле 
семена свих индустриски« култура са)стављ)а Мини-
старство пољопривреде ФНРЈ у сагласности са Ми-
нистареттм лаке индустрије ФНРЈ односно репу-
бликанска министарства пољопривреде .у сагласности 
оа мивистарствима индустрије. На основу тога плана 
индустриска и трговачка предузећа односно њихове 
дирекције, склониће уговоре са управама семенске 
службе за испоруке семена. 

3) Предузећа која уговарају (контрахирају) .сетву 
и прецлзимање индус триоког биља као индустрии е 
сировине, дужна су дати произвођатама оно семе, 
моје им додели или им из меркамтилног семена одо-
бри за семенске сврхе Министарство пољопривреде 
ФНРЈ или односно министарство пољопривреде на-
родне републике. 

4) Среске комисије за издвајање усева,и расада, 
као и апробаЈтори ће, по потреби, површине инду-
стристих култура, контрастира«© за предузећа, бло-
кирати за семенску робу, амо је стање културе ташо 
да гарантује ква1лиггатно семе. 
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Блокирано семе откупиће државна семенска пре-
дузета, преузимајући ,на себе обавезу уговора уз на-
дои ла ту произвођачу разлике у цени између ме р е п -
тили е и семенске робе. 

5) Уговори се имју склапати непосредно са про-
извођачи а без »аплате таксе. Уговор се има сачи-
нити- најмање у три примерка од којих по један 
остаје код уговора«а, а трећи код месног .народног 
одбора. 

6) У уговорима се имају назначити: 
државне (везане) цене индустрии ог биља; 
повластице које Се дацу произвођачу; 
обавезе предузећа које к!онтра<хира; 
обавезе произвођача (при чему еа првом месту 

о провођењу обавезних мера око припреме земљи-
шта, обраде и неге усева) и 

одштете з»а неизвршење уговора. 

II. — Повластице које се дају произвођачима-
контрахентима 

Про извођачима се поред исплате одређене Др-
жавне (везане) цене уз давање бонова за куповину 
индустријских производа по нижим јединственим це-
нама, осигуравају следеће повластице: 

а) Давање аванса 
У пасивним и неж«порозним крајевима произво-

ђач и м а - к онтрах©нти)ма, када изникне усев, даваће 
се на захтев аванс у акредитиви им чековима*, који 
се могу употребити само за куповину индустри-
с к а производа по нижим јединственим ценама, као 
и аванс у боновима за куповину инц ус треске робе 
по нижим јединственим ценама, и то највише до 
40% вредност« предвиђене .производње израчунате 
према просечно планираном •приносу са контра,ки-
рине површине и одређеној државној (везаној) цани. 
Проценат овог аванса за сваки срез посебно одре-
диће министри индустрије народних република у 
споразуму *са министрима трговине и снабдевања, и 
министрима пољопривреде народних република, а у 
сагласности са Министром трговине и снабдевања 
ФНРЈ. 

У износ овог аванса урачунаће се и вредност 
семена, вештачког ђубрива и средстава за заштиту 
биља, које произвођачи добијаху по тачки III ове 
наредбе. 

б) Право еа куповину кукуруза 
Произвођачи ма-комтрахеиггиода дувана*, шмука-, 

сезама, арангида, мзка-опијума и бухара, у наситим 
и нежитород|ким крајевима, обезбеђује се право на 
куповину кукуруза у количинама- и под условима 
предвиђеним у Решењу Министра трговине и снаб-
девања ФНРЈ о одређивању нежитородните подручја 
и продаји кукуруза земљорадницима, тих подручја 
у в-еааеој трговини, бр. 4316 од 29 марта 1948 године 
(,,Службени л*и!ст ФНРЈ" бр. 27/48), е тим да при 
томе могу користити и акредитивине чекове и бонове 
(примљене на име .аванса, а уз поношење доказа да 
су контрахиоали наведене индустријске биљке. 

в) Премије 
1) Произвођачи који постигну приносе за викне 

од 15% од просееш планираног приноса у дотичном 
срезу добијале за сав испоручени постигнути вишак 
премије, и то: 

код шећарне репе и конопље: 
за повећање приноса од 15—25% изнад просека 

планираног приноса давале се премија 15% од одре-
ђене просечне државне (везане) цене. 

за повећање приноса већег од 25% изнад просека 
планираног приноса, даваће се премија од 30% од 
одређене просечне државне (везане) цене, 

код уљаног семена (сем семена лана) и код пи-
варског јечма: 

за повећање приноса од 15—25% изнад просека 
планираног приноса даваће се премија 10% од од-
ређене просечне државне (везане) цене, а 

за повећање приноса већег од 25% изнад про-
сека планираног приноса, даваће се 20% од одре-
ђене просечне државне (везане) цене. 

Утврђивање прав?, на премију врши комисија у 
коју улазе: претседник месног народног одбора, 
претставник предузећа које контрахира и претстав-
ник теран ек е пољопривредне службе уколико служ-
бом није спречен. 

Комисије издају произвођачима потврде о створ-
ио засејаној површини и процени приноса изнад пла-
нираног просечног приноса за срез. Процене и из-
давање потврда о проценама морају се обавити нај-
мање 15 дана пре скидања усева. 

Министарство пољопривреде ФНРЈ у споразуму 
са Министарсфвом лаке индустрије ФНРЈ односно са 
министарствима народних република утврдиће про-
сечне планиране приносе по срезовима до 1 маја 1948 
година. 

2) Произвођачи ма дувана даваће се премије, и то: 
за изванредан квалитет и беспрекорна сређеност 

дувана 10% од бруко вредности прецењеног дувана-, 
за беспрекорну сређеност дувана 5% од бруто 

вредности дувана. 
За. износе исплаћене на. име премија по тач. 1) и 

2) веће се давати бонови за куповину индустријских 
производа по нижим јединственим ценама. 

III. — Обавезе предузећа 
1) Семе индустриски^ култура даваће произво-

ђачи*! а предузећа по продајним ценама за семенску 
робу утврђеним од Савезног уреда за цене, уз на-
плату приликом предаје производа, За износ семена 
неће се произвођач им а зарачунава^ камате. Семе 
дато за пресека в. е ње, дужна су предузећа дати про-
извођачи ма бесплатно. 

2) Предузећа ће ставити прои ЗБО ђацима на рас-
полагање потребне количине вештачког ђубрива и 
средстава за заштиту биља уз наплату при предаји 
производа, и то бескаматне до предаје производа,, 
е тим да еу произвођачи дужни да их обавезно упо-
требе према упутствима органа пољопривредни 
службе. 

Министарства пољопривреде народних република, 
уколико већ према Наредби о условима за уговара-
ње сетве, о откупним ценама и пселеницама за про-
извођаче индустрии ког биља, рода 1948 године под 
IV ст. 2 („Службени лист ФНРЈ" бр. 65/47) нису то 
учинила, издаће најдаље до 10 априла 1948 године 
посебна упутства у погледу употребе вештачког ђу-
брива и средстава з,а заштиту биља према врстама 
индустриоког биља. посебно за поједине рејоне. 

IV. — Обавезе произвођача 
Произвођачи су дужни: 
1. да уговорене површине уп от пу нооти засеју од- -

ређеном културом и да примене правилне меде обра-
де и неге усева, које се имају у уговоре унети, к и 
и да се за све радове придржавају рокова, 

2. да предају са контрахираних површина цело-
купни постигнути принос. 

V. — Обостране обавезе 
Уговарају ћа предузећа као и произвођачи, дужне 

су да се тачно придржавају одређених рокова пред-
виђених у уговорима за предају односно пријем се-
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мена, вештачког ђубрива, средстава за заштиту биља 
и готових производа. 

Ромови за преузимање односно предају произ-
вода предвиделе се у уговорима, е тим да се као 
крајњи рокови имају предвидети: 

за уљано семе у року од 8 дана по извршеној 
вршидби до на 2 месеца по поднетој пријави про-
извођача о обављеној вршидби. 

за конопљину стабљику од жетве до 15 сеп-
тембра, 

за лак од жетве до 25- јула, 
за памук до 15 децембра, 
»а шећерну репу у року од 2 дама од позива пре-

дузећа до 1 децембра и 
за пиварски јечам у року од 8 дана по извршеној 

вршидби до на месец дана -по поднетој пријави про-
извођача о обављеној вршидби. 

Код осталих култура рокови се имају унети у 
уговоре. 

V!. — Отштете за неизвршење уговора 
У уговорима се има предвидети давање от штете 

за неизвршење уговорних обавеза. Уговорима се има 
предвидети такође ко ће решавати ев ешу ампо на-
стале спорове из уговорног односа. 

VII. — Остале одредбе 
1. Генералне и главне дирекције саставиће у см№ 

слу^ ових услова обрасце уговора за предузећа под 
својим рук својством, водећи рачуна о посебним усло-
вима у народним републикава односно производим 
рејонима. 

2. Опште агро-техничке мере око припреме зе-
мљишта, као и обраде и неге индустриски* култура 
(агро-компл^кс) издате на основу Наредбе Привред-
ног савета Владе ФНРЈ о условима за уговарање 
сетве, о откупним ценама и повластица ма за произ-
вођач ввдустоиског биља пода 1948 године („Служ-
бени лист ФНРЈ" бр. 65/47) остају у потпуности у 
важности. 

3. Ова наредба ступ,а на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федера/тив не Народне Рр-
п урлике Југос лави је." 

И бр. 4444 
1 анри ла 1948 године 

Београд 
Министар лаке индустрије, 

Андрија Хебранг, с. р. 
Сагласни: 

Министар пољопривреде, 
инж Петар Стамболић, с. р. 

Министар финансијо'. 
Сре! ен Жујовић, с. р. 

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

228. 
На основу чл. 7 Уредбе о продаји пољопривред-

них производа везаној са* ираном на куповину одре-
ђених ин ду стр неких производа по нижим јединстве-
ним ценама, доносим 

Р Е Ш Е Љ Е 

О УГОВАРАЊУ КУПОПРОДАЈЕ (КОНТРАХИРА-
ЊУ) ВИНА, КРОМПИРА, МАСЛИНОВОГ УЉА, ПИ-
РИНЧА И СУВИХ ВИШАЊА РОДА 1948 ГОДИНЕ 

1. — Произвођачи вина. кромпира, маслиновог 
уља, пиринча & сувих вишања могу закључивао У/ 

говоре о продаји својих производа: вина, кромпира, 
маслиновог уља, пиринча и сувих вишања рода 1948 
године по одређеним државним ценама. * 

Уговоре о продаји вина могу закључивати про-
извођачи из срезова: Горица, Сежана, Бузет, Пазин, 
Пула, Пореч, Ровињ, Лошињ, Раб—Паг, Задар, Ши-
беник, - Супетар (Брач), Сплит, Сињ, Книн, Дрниш, 
Макарска, Столац, Требиње, Чапљина, Бенковац, 
Порчу ла, Имотски, Дубровник, Широки Бријег, Хер-
цег Нови, Котор, Бар и Улцињ. 

Уговоре о продаји сувих вишања могу закључи-
в а о произвођачи са подручја Обласног народног од-
бора Далмације. 

Уговоре о продаји кромпира могу закључивао 
произвођачи из нежитородних подручја која су од-
ређена Решењем о одређивању нежитородних под-
ручја и продаји кукуруза земљорадницима тих под-
ручја у везаној трговини бр. 4319 од 29 марта 1948 
године („Службени лист ФНРЈ" бр. 27/48). 

2. — Произвођачи вина, кромпира, маслиновог 
уља, пиринча и сувих вишања који закључе уговоре 
о продаји својих производа могу добити одмах при 
закључивању уговора предујам (аванс) у акредитив-
ине чековима у висини до 40% уговорене вредности 
продатих производа. Ови акоедитивни чекови могу 
се употребити само за куповину индустриске робе 
по нижим јединственим ценама. 

Поред предујма у акреаитивним чековима про-
извођач^^ ће се у висини примљеног предујма из-
дати боновима куповину индустрије робе по нижим 
јединственим ценама. 

3 — Произвођачи вина, кромпира, маслиновог 
уља, пиринча и сувих вишања који закључе уговоре 
о продаји својих производа, а који немају довољно 
житарица за исхрану из сопствене производње, има-
ју право на куповину кукуруза под условима прописа-
ним у Решењу о одређивању нежитородних подручја 
и продаји кукуруза земљорадницима тих подручја 
у везаној трговини бр. 4319 ол 29 марта 1948 године. 

4. — Откупна предузећа и задруге које закљу-
чују уговоре са произвођачима вина, кромпира, ма-
слиновог уља* пиринча и сувих вишања дужни су да 
воде рачуна о томе да обавезе које произвођачи 
преузимају уговором буду у сразмери са стварним 
могућностима производње сваког произвођача. 

5. — Откупна предузећа и задруге дужне су 
водити посебну евиденцију о закљученим уговорима 
и о издатим предујмовима и боновима. 

6. — Ово решење ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 5100 
6 априла 1948 године 

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

Сагласан, 
Министар финансија, 

Сретен Жујовић, с. р. 

229. 
На основу члана 6 Закона о инспекцији рада, 

Централни одбор Јединствених синдиката Југосла-
в а ^ прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУ ТАЧКЕ 17 СТ. 1 ПРАВИЛНИКА О 

ИЗБОРУ И РАДУ РАДНИЧКИХ ИНСПЕКТОРА 
1. Пропис тачке 17 ст. 1 Правилника о избору 

и раду радничких инспектора („Службени лист 
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ФНРЈ" бр. 11/47), који предвиђа да раднички инспек-
тор, по правилу, врши своју дужност за време тра-
јања радног времена, треба разумети тако, да рад* 
коички инспектор може напустити само онда своје 
радно месото ако се његова интервенција не може 
обавити ван радног времена. 

Тако на пример, раднички инспектор може да на-
пусти своје радно место у овим случајевима: 

а) када инспекција рада или нека друга коми-
сија врши обилазак (предузећа; 

б) када раднички инспектор врши свој редован 
преглед предузећа (уколико се недостаци могу уочи-
ти само док су постројења у погону); 

в) каДа је потребно хитно предузети мере, да би 
се спречио несрећан случај; и 

г) када се деси пожар, експлозија или неки други 
несрећан случај, који захтева хита? излазак на лице 
места. 

У тим и у свим другим случајевима непосредне 
интервенције у току садног времена, раднички ин-
спектор не може 'напустити круг свога предузећа. 

2. — Обрачунавање зараде радничког инспектора 
за време док он напушта радно место, треба вршити 
на овај "начин: радничком инспектору који је плаћен 
по сату, обрачунава се његова редовна сатни надни-
ца, а радничком инспектору који ради по норми 
или у акорду, зарада се обрачунава на основу њего-
ве последње примљене плате. 

Бр, 2019 
31 марта 1948 године 

Београд 
Централни одбор Јединствених 

синдиката Југославије, 
Претседник, 

Ђуро Салај, с. р. 
Сагласан, 

Министар рада, 
Љубчо Арсов, е. р. 

РАТИФИКАЦИЈА УГОВОРА О МИРУ СА ИТАЛИ-
ЈОМ ОД СТРАНЕ ПОЉСКЕ 

Француско Министарство иностраних послова, 
својим писмом од 13 марта 1948, обавестило је Амба-
саду Федеративна Народне Републике Југослвије у. 
Паризу да је на дан 4 фебруара 1948 Пољска депо-
новала свој раииф ика,циони инструмент Уговора о 
миру са Италијом, закљученог и потписаног у Па-
ризу 10 фебруара 1947 године. 

Југославија је ратификовала овај Уговор 4 сеп-
тембра 1947 године и ои је објављен у „Службеном 
листу ФНРЈ" бр. 74 од 29 августа 1947 године. 

Бр. 48534. — Из Министарства иностраних по-
слова, Београд, 5 априла 1948 године. 

Министарство саобраћаја ФНРЈ по извршеном 
сравњењу са изворним текстом, установило је да се 
у тексту Правилника о додацима по ефекту рада за 
службенике унутрашње пловидбе, објављеном у 

Службеном листу ФНРЈ" бр. 16 од 25 фебруара 
1948 године поткрале ниже изедеше грешке, те даје 
следећу 

И С П Р А В К У 
ПРАВИЛНИКА О ДОДАЦИМА ПО ЕФЕКТУ РАДА! 

ЗА СЛУЖБЕНИКЕ УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ 
1) На стр. 187, после члана 1. пред поднаслов: 

„Додатак за премашена месечне норме, у виртуал-
ном бруто-тонским километрима'' треба додати: I. 

2) У члану 2, други ред одозго, уместо: „мотор-
ниш теретњака", треба да стои: .»Моторних терет-
њака". 

Бр. 3010. — Из Министарства саобраћаја ФНРЈ, 
5 априла 1948 године. 

Министарство саобраћај® ФНРЈ" по извршеном 
сравњењу са изворним текстом* установило је да се 
у тексту Правилника о функционалном и премиским 
додацима за 'Службенике унутрашње пловидбе и 
остале чланове посаде пловних објеката., објављеном 
у Службеном листу ФНРЈ" бр. 17 од 28 фебруара 
1048 годове, поткрала ни,е наведена грешка и даје 
следећу 

И С П Р А В К У 

ПРАВИЛНИКА О ФУНКЦИОНАЛНИМ И ПРЕМИ-
СОМ ДОДАЦИМА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ УНУТРА-
ИЈЊЕ ПЛОВИДБЕ И ОСТАЛЕ ЧЛАНОВЕ ПОСАДА 

ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА 
У чл. 14, тач. 1. стоји: „за рад под водом која 

Зе хладнија од — 10С даје се а треба) да стоји: 
%,за рад под водом која Ј е хладнија од +10С ". 

Бр. 3010. — Из Министарства саобраћаја ФНРЈ, 
5 априла 1948 године 

Митис!арство саобраћаја ФНРЈ" по извршеном 
сравњењу са изворним текстом, установило је да се 
у тексту Правилника о премиским додацима за слу-
жбенике југо словенских државних железница, објав-
љеном у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 17 од 28 фе-
бруара 1948 године поткрале ниже наведене грешке, 
т даје следећу 

И С П Р А В К У 

ПРАВИЛНИКА О ПРЕМИСКИМ ДОДАЦИМА ЗА 
СЛУЖБЕНИКЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ДРЖАВНИХ 

ЖЕЛЕЗНИЦА 
У чл 4, ст. 1 последњи ред, уместо: „шефа ло-

жионице", треба да стоји: „шефа обртне ложионица. 
2) У чл. 17, ст. I, тач. 3, уместо: ,,за пронађену 

пукотину на возном уређају ". треба да стоји: 
„за пронађену пукотину ада БУЧНОМ (влачном) уре-
ђ а ј у - ". 

Бр. 3010. — Из Министарства саобраћаја ФНРЈ, 
5 априла 1948 године. 

о д л и к о в а н 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике ЈугославиЈе 
на основу члана 2 Закона о орденима и меда-

љама а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, осведочени рад на 

остварењу братства и 'јединства међу нашим наро-
дима и стечене заслуге у току народноослободилачкб 
борбе одликују 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
ст. водници: Адамовић Николе Светозар, Ба« 

тистиК Антуна Јаков, Бурсаћ Божа Саво. Чудак Ми-
лана Јово, Ћирковић Пере аПнтелија, Драгић Лазе 
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Милан, Кресић Јавана Јово, Мандић Николе Стево, 
Опачић Кузмана Љубомир, Остреш Вид Јосип, Ра-
довић Стевана Драгутин, Рајић Милоша Мијо, Ру-
жић Ивана Звонко, Тодоран Вућића Дане, Врачар 
Дана Јово, Ву ков јак Пера Стеван и Здравковић 
Станка 'Милорад. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. вондици: Абдиевић Адема Митхат, Абрамовић 

Воша Драго, Андесићић Шабана Бранко, Ангстер 
Хуге Фрањо, Антић Симе Мирко, Ашахин Илије Ра-
доман, Бабић Мила Гавро, Бабић Тома Никола, Ба* 
бић Милована Радисав, Бачић Ивана Стипе, Бакрач 
Тема Аћим, Бановић Димитрија Остоја, Бањац Мила 
Р?јко, Баришић Пере Душан, Батало Рада Миле, Ба-
тисти^ Антона Јаков, Бегоња Мила Иво, Бијељац 
Милана Драган, Биједић Јанка Јован, Бор ацовић 
Шима Лука, Богдановић Ђуре Милош, Бо јевић Ми-
лана Андрија, Борковић Владимира Лазо, Бороћан 
Влада! Бошко, Боровић Анте Владимир, Божичковић 
Милана Душан, Бродарић Ивана Иван, Брауновић 
Петра Батрић Бубало Мила Ђуро, Бурзић Мехе Ћа-
мил, Црнобрња Мила Милан, Црњен Јакова Мате, 
Црвак Тодора Мирко, Цумбо Шпире (Бранко, Ђалић 
Шпире Бошко, Неран Николе Љубан, Чпајаковић 
Арсе Реља, Чучковић Симе Јово, Чуровић Милана 
Петко, Чарија Мије Иван, Ћурковић Пере Пантелија-, 
Ћурчић Раре Миле, Давидовић Стојана Славко, Дан-
дула Ђуре Душан, Деспотовић Михаила Петар, Дра-
гаш Јована Душан, Драгојевић Кузмана Фрањо, Дра-
говић Радоја Данило, Дукић Влада Драган, Дуновић 
Дана Ђуро, Ђујић Николе Раде, Ђукић Ника Лазо, 
Ђумић Луке Миле, Ђурић Марка Јован, Ђуровић 
Николе Урош, Ерцег Марка Раде, Габер Јакова Ја-
ков, Гаћина Мира Бранко, Гагић Тодора Ћиро, Гак 
Николе Борко Гавриловић То«ма Саво. Гр аол ац Ду-
шана Мирко, Грбић Николе Манојло и Хоџић Алије 
Рамо; 

ст. водници: Хотовић АлиЈе Халим, Ивковић Сво-
јана Милан, Иветић Јована Бранко, Ивица Петра 
Јоза, Јакшић Милића Ђуро, Јанковић Фрање Лука, 
'Јанковић Петра Павле, Јаношевић Марка Милан, 
'Јарић Михајла Бранко, Јефтић Луке Миливоје, Јев-
товић Миленка Мићо, Јокић Сава Ђуро, Јовичић 
'Лазара Васо, Јунтев Ивана Владислав, Јушковић 
(Михајла Лакић, Калдешић Цвијан а ^Стеван, Кебер 
Иванка Иван, Керић Милана Љубан, Клобучар Николе 
МарЈ*о, Кљукеј Франца Иван, Кнежевић Руте Мирко, 
Којић Стевана Никола, Кондић Вучана Душан, Ко-
привица Јове Милосав,'Корда Пере Недељко, Котур 
Пера, Урош, Ковачевић Ђуре Вицо, Ковачевић Мило-
вана Владислав, Козомора Мила Душан, Кожинац 
'Јосипа Стјепан, Коивокапић Милована Бранко, Кр-
ишкама Радисава Митар, Латиновић Луке Гојко, Ла-
вић Николе Анте, Лежајић Јована Рајко, Лесец Ан-
тона Фрањо, Лукић Теше Радивоје, Лужајић Ми-
лана Стево, Љешевић Грујице Ђорђе, Мађар Мишка 
Андрија, Маринковић Марка Михајило, Марковић 
Крсте Благота, Маровић Ивана Вицко, Матељак Јуре 
Иван, Матијашевић Петра Про пипер, Матијашевић 
Јагоша Зарије, Матковић Динка Динко, Матушин 
Ивана Иво, Мажић Антонија Радмило, Мехић Ахмета 
Бајро, Мерђенић Хасана Абид, Михаиловић Јанка 
Душан и Мешић Ибрахима Цазим; 

ст. водници: Михајловић Николе Лука. Мију-
шковић Ђерђа Милорад, Миклаушевић Андрије 
Иван, Милић Душана Трифун, Милинчић Алексе 
Вељко, 'Милинковић Сима Раде, Милошевић Глигора 
Миливоје, Миљеновић Драгића Милић, Мише Мари-
на Звоне, Младеновић Радивоја Драги, Млинарић 
Петра Фрањо, Мраовић Ремије Милан, Мурга Ари-
фа Мухо, Нинић Саве Остоја, Новковић Вида Бран-
ко, Ожеговић Стевана Неђо. Паровић Николе Ан-
ђелко, Павловић Чедомира Никола, Петричевић Ма-
те Иван, Петровић < Радована Миленко, Поличанин 
Паве Иво, Прерадовић Марка Симо, Продановић Јо-

вана Петар, Рачић Радована Мирко, Радочај Стевана 
Јово, Радовановић Војислава. Данило, Радовић Вука-
шина Милутин, Раишић Васе Живко, Раковић Марка 
Василије, Родић Тривуна Михајло, Родић Дана Ми-
лан, Родић Лазе Перо, Ролан Петра Мате, Романовић 
Петра Јанко, Ремета Лазара Петар, Савија Јована 
Никола, Сенадор Јована Алекса, Симеуновић Ђоке 
Јово, Смаић Османа Ћамил, Смиљанић Саве Неђо, 
Совиљ Илије Раде, Срдић Ђуре Вицо, Стакић Нова-
ка Драгутин, Станковић Влајка Никола, Стојаковић 
Милоша Мирко, Стојнић Тодора Рајко, Шар лиј а 
Шиме Јосо, Шашић Илије Милан, Шћепановић 'Ми-
лана Милорад, Шелемба Тодора Иван, Шеварика Ду-
шана Радован, Шкаро Петра Ђуро, Шклебар Ђуре 
Блаж и Шкопљанац Анте Божо; 

ст. водници: Шљиванац Јефте Крсто, Шобот Ву-
чена Трифун, Шолић Павла Стево, Шошкић Стојана 
Миливој, Шпилер Јосипа Јосип, Штимац Андрије 
Валент, Шућуровић Стевана Војин, Шупе Стјепана 
Јаков, Тахир беговић Османа Мехо, Танасковић Сре-
те Перо, Тепша Љубе Вељко, Тирковић Николе Мар-
ко, Топадић Гавре Пејо, Узелац Ивана Тома, Вељко-
вић Светозара Петар, Видаковић Стеве Ђоко, Виг-
њевић Уроша Божо, Вигњевић Мана Милорад, Вје-

,штица Саве Драго, Војводић Стевана Ђукан, Врачар 
Михајла Неђо, Врањеш Стевана Бранко, Вучетић Јо-
вама Милан, Вучковић Божа Милош, Вучковић Пе-
тра Свето, Вучковић Мате Тома, Вучковић Милана 
Владимир, Вујичић Стојка Ђорђе, Вукаш Мића Миле, 
Вукмановић Стојана Вељко, Вуксановић Воина Ради-
сав, Вукшић Маре- Стево, Бунић Луке Раде, Зекано-
вић Јове Владо, Здјелар Сима Гавро, Зорић Мића 
Ђорђе, Зулан Ибрахима Адем, Железник Рудолфа 
Рудолф и Жупан Вида Јанко; 

водник Спасић Михајила Чедомир. 
ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА 

ст. водници: Андесичић Шабана Бранко, Андрић 
Војина Рајко, Андријашевић Спасоја Јово, Антуно-
вић Мате Јозо, Бабић Тома Никола, Бајић Илије 
Дане, Банда Михајла Миле, Бандулија Михајла Не-
дељко, Бањац Мила Рајко, Батало Рада Миле, Батес 
Јова- Ђуро, 'Баџарић Анте Симо, Бедалов Силвестра 
Јоза, Бијељац Милана Драган, Блануша Стеве Раде, 
Бобинац Јоса Стипе, Бодражић Николе Бошко, Бо-
госавац Илије Остоја, Болтић Марка Рајг<о, Бркић 
Марка. Фрањо, Бубало Мила Ђуро, Бучан Петра Ми-
лош, (Будић Станка Глишо, Буржић Мехе Чамил, Ци-
тановић Николе Бранко, Цидријан Марина Јуре, Цр-
њен Јакова Мате, Цумбо Шпире Бранко. Цветковић 
Зарифа Стојан, Цветковић Душана Тодор, Черан 
Николе Љубан, Чолић Масима Лазар, Чпајковић Ар-
се Реља, Чибер Мује Мухамед, Дакић Саве Милан, 
Денда Лазара Саво, Денић Илије Јово, Деспотовић 
Михаила Петар, Девета« Стевана Никола. Докмано-
вић Раде Дане, Дуновић Дана. Ђуро, Дувњак Тодора 
Јово, Ђорђевић Стојана Илија, Ђорђевић Драгутина 
Живко,- Ђукановић Крсуна Вуко, Ђукић Петра Илија, 
Ђукић Нике Лазо, Ђукић Луке Миле, Ђумић Пере 
Томо, Ђуровић Илије Андрија, Ерак Радета Илија, 
Ерак Ђорђа Петар, Ерцег Шимуна Иван, Тачниовић 
Луке Душан, Гајић Тривуна Милош, Голубовић Гли-
гора Јевто, Грбовић Радована Владан, Тршић Нико-
ле Милан, Хиркић Раше Хасан, Хоџић Алије Рамо, 
Исовић Ибре Омер и Иванчевић Ђуре Милош; 

ст. водници: Ивковић Стојана Милан. Јанковић 
Остоје Срећко, Јаношевић Марка Милан. Јовић Бо-
жа Јово, Калабрић Роке Мијо, Каришик Сабаета Хам-
дија. Кећан Илије Ратко, Кљутић Остоје Душан, 
Корица Милана Видосав, Ковачевић Павла Раде, 
Козлии Рада Миле, Крњајић Милоша Милан, Кува-
чић Ђорђ аМилан, Кувачић Ђурђа Никола, Лалић 
Николе Милан, Латиновић Луке Лазар, Лешо Крсте 
Милош, Лежајић Јована Рајко, Љубоја Тода. Вељко, 
Максић Јова Марко, Мандић, Милоша Богдан, Ман-
драпа Петра Бранко, Манојловић Ристе Станислав, 
Марић Милана Стево, Мартинић Николе Анте, Ма-
ринковић Марка Михајило, Масловарић Трифуна 
Вукашин, Мастиловић Јефте Божидар, Матељак Јуре 
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Иван, Матковић Динка Динко, Мешић Ибрахима Ћа-
зим, Мештар Михајла Мирко, Михаиловић Јанка 
Душан, Михајловић Николе Лука, Мијаљевић Сте-
вана Никола, Микић Михајла Ђорђе Миклић Сретка* 
Славко, Миличевић Рада Душан, Милићевић Марка 
Гојко, Миличковић Симе Раде, Милојевић Шпира 
'Јсаан Милошевић Пуле Пакле, Миљевић Петра Ђу-
ро, Милтеновић Драгиша Милић, Миљуш Ђуре Ду-
шан, Мршић Милана Митар, Њежић Јована Жарко, 
Ожеговић Стевана- Неђо, Перовић Лакића Б^ажо, 
Пешић Илије Јефто,Петронић Радована Миленко, 
Петровић Станка Станко, Пјевач Ђукана Миле и 
Поповић Мила Петар; 

ст. водници: Предојевић Ђурђа Ћиро, Продано-
вић Јовама Петар, Пуцан Фрање Мијо, Радић Марка 
Никола, Радић Јована Васо, Радочај Стевана Јово, 
Рајић Милоша Мијо, Раљић Нике Коста, Распопо-
вић Беке Светислав, Ратковић Николе Раде, Родин 
Јоца Никола, Савовић Ђоке Павао, Сенадор Јована 
Алекса, Санковић Анте Славко, Скакић Јова Срећко, 
Скленар Марка Јован, Скопљак Симе Нико, Содец 
Франца Мартин, Станић Ивана Славко, Станковић 
Влајка Никола, Стојковић Косте Ђуро, Судзун Ми-
лана Жарко, Сушић Милана Никола, Свилар Маните 
Душан, Шарић Петра Недељко, Шеварика Душана 
Радован, Шкаро Петра Ђуро, Шола Божа Милан, 
Шућуровић Стевана Војин, Шушњић Стевана Богдан, 
Табарин Симе Рајко, Тарлаћ Васе Јово, Топалић 
Гавре Пејо, Топаловић Реда Будимир, Тончић Мате 
Иван« Трута Илије Петар, Узелац Ивана Томо, Васић 
Стевана Душан, Танкосић Николе Ђуро, Васиљевић 
Николе Бранко, Бајагић Марка Гојко, Вучковић Бо-
жа Милош, Вукичевић Митра' Душан, Зеленика 
Мишка Кажимир, Зорић Мића Ђорђе, Зељковић 
Вида Митар и Жижић Јоза Винко; 

водници: Кашћелан Крсте Саво и Вујовић Јо-
вана Лука. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници* Аџић Мила Мане, Антуновић Мате 

Јозо, Арамбашић Николе Душан, Бабић Мила Гавро, 
Бабић Тома Никола, Бајић Илије Дане, Баста Ђуре 
Јово, Батар Петра Лазо, Блануша Стеве Раде, Боснић 
Ђуре Никола, Бабинац Јосе Стипе, Бобушић Илије 
Марко, Бодражић Николе Бошко, Борковић Влади-
мира Лазо, Братус Франца Карло, Бубало Миладина 
Душан, Бућ™ Петра Милош, Будић Станка Глишо, 
Чачић Јована Мирко, Ћосић Јове Ђуро, Денић Или-
је Јово, Деспотовић Михаила Петар, Домазет Ђорђа 
Анђелко, ДунЈвић Дана Ђуро, Ђапан Дамјана Три-
вун, Ђевић Ћук "на Стево, Ђорђевић Драгутина 
Живко, Ђумлија Ђуре Станко, Гајић Мирка Остоја, 
Гавриловић Николе Бранко, Глешић Ивана Антон, 
Гојић Тривуна Милош, Гравора Јозе Илија, Касић 
Хасана Ћамил, Иванчевић Ђуре Милош, Ивковић 
Стевана Матија, Јанковић Фрање Лука, Јеловчић 
Фрање Грго, Јокић Саве Ђуро, Јовићевић Јованз 
Љубо, Калдешић Цвијана Стеван, Каназир Обрада 
Петар, Карам ар ков ић Милована Никола, Кнежевић 
Шпире Миле, Кораћ Стевана Стево, Корица Милана 
Видосав, Ковачевић Које Ђуро, Ковачевић Павла 
Раде, Ковачевић Николе Вицо и Козомара Пере 
Шпиро; 

ст водници: Крнетић Мил« Богдан, Кубе Рада 
Миленко, Куриђа. Михајла Душан, Лежајић Петра 
Божо, Љиљак Саве Јовица, Максић Јова Марко, 
Малешевић Обрада Обрад,Маљковић Мића Бошко, 
Маљковић Лазе Миле, Марчетић Дане Небојша, Ма-
ти јашевић Петра Прошпер, Матуш,ин Ивана Иво, 
Меселџић Станка Никола, Михајловић Бож,а Јанко, 
Мијачика Дујз Анте, Мијаљевић Стевана Никола, 
Миличевић Рада Душан, Милинковић Симе Р-аде, 
Митровић Васе.Крсто, Мраовић Ремије Милан, Нова-
ковић Стевана- Илија, Орловић Ђуре Васо, Ормано: 
вић Мила Влајко, Патрић Марка Петар, Паровић 
Николе Анђелко, Пејовић Мила Јован, Периз Ђорђа 

Ђорђе, Петровић Станка Станко, Пјееач Ђукана 
Миле, Плавшић Двије Петар, Поповић Мила Петар, 
Праштало Јова Лазо, Предојевић Мила Душан, Пре-
радовић Петра Марко, Прибић Сима. Миле, Проле 
Јована Миле, Радмановић Андрије Никола, Радоњић 
Срећа Бранко, Радошевић Јове Мићо, Радовановић 
Војислава Данило, Радуловић Новице Бошко, Рађе-
новић Лазе Милош, Раишић Васе Живко, Рељић 
Јуре Ђуро и Ремета Лазара Петар; 

ет. водници: Савић Доке Светозар, Савија Јо-
вана Никола Симеуновић Ђоке Јово, Скакић Јозе 
Срећко, Смаић Османа Чамил, Смиљанић Павла Јо-
во, Совиљ Илије Раде, Стојановић Пере Божо, Стој-
ковић Божидара Јован, Шуша Симе Драго, Сув^а-ц 
Бошка Р а ј ^ , Шобс-т Вучена Тривун, Шум<а,р Јове 
Раде, Шупе Тома Јово, Тодоровић Душана Марко, 
Узелац Пере Петар, Видаковић Стеве Ђоко, Војво-
дић Стевана Ђукан, Вранешевић Стојана, Милош, 
Врањ еш Стевана Бранко, Вучковић Ђуре Милан, 
Вукмировић Ђукана Саво, Зобеница Саве Душан, 
Зорић Илије Марко, Железник Рудолфа Рудолф и 
Живковић Мирка Ђуро; 

водници: Абрамовић Ивана Стјепан, Алексић 
Сретена Љубодраг, Алексић Петра Милован, Андо-
новски Митра Тоде, Антунијевић Милосава Драго-
љуб, Аризановић Јосипа Александар, Ашковић Ми-
одрага Ранислав, Аврамовић Милана Здравко, Белан 
Миша Петар, Блечић Стевана Вељко, Богдановић 
Тодора Велимир, Боровац Милована Крсто, Бојковић 
Петруша Душан, Борјан Тома. Никола, Борковић 
Шпире Вас,/, Божић Антуна Марио, Бранковић Јо-
вана Милорад, Брецељ Карла Франц, Бутуровић 
Љуба. Драгутин, Цветковић Цветка Љубо, Цветко-
вић Димитрија Младен, Цветковић Андрије Живо-
рад, Чампељ Андрије Фердинанд, Челенковић Боре 
Ђорђе, Чучковић Анте Стева, Ћаћић Анте Никола, 
Ћаласан Пека Живојин, Ћирић Стојана Драгољуб, 
Ћирић Милутина Светомир, Ћурић Илије-Милана 
Благоје, Ћу.зулан Које Борислав, Дамјановић Батри-
ћа Ђерђе, Дедић Ибрахима Етхем, Дехељан Бранка 
Боро, Денић Сибина Велимир и Дими тр и јев ић Дра-
гомир а Велимир; 

водници: Диковић Мила Шпиро, Драгојевић Ми-
лована Милић, Ђорђевић Милоша Александар, Ђор-
ђевић Радомира Стојадин, Ђурић Михајла Слободан, 
Ђушић Владимира Ненад, Емшо Асима Захид, Фе-
стић Мује Хајро, Филиповић Стојадина Душан,•Газ-
де Ивана ЛУЈО, Грабеле Петра Милан, Гвозданић 
Лазара Тодор, Грубић Божа Пашко, Хаџић Фериза 
Мурат, Хасанин Хамида Осман, Христовски Ђорђа 
Атанас, Илић Светислава Радован, Илијевски 'Јеф-
тина Благоје, Ивковић Љубомира Божидар, Јаковље-
вић Саве Мићо, Јанковић Давида Љубиша, Јанко-
вић Милутина Миодраг, Јанковић Луке Славко, Јан-
ковић Велимира Живота, Јарић Михајла Милан, Је-
леновић Ивана Никола,Јеврић Милана Стеван, Јова-
новић Спаса Драгољуб, Јовић Живојина Стојан, 
Јурковић Стјепана Иван, Каламбура Јове Лазо, Кља-
јић Мирка Марјан, Кнежевић Богосава Велизар. Кон-
чић Ивана Јосип, Костић Михајила Владимир, Котур 
Михајила Марко, Кривокапић Машана Ђуро, Крстев« 
ски Стојана Пане, Кртолица Алексе Милан, Ку ганов-
ски Трајка Алимпије, Кувелић Милана Милорад, 
Кузм^новски Божина Владимир, Лалић Ристе Љубо-
мир, Лазић Миливоја Милутин, Лекић Илије Мирко, 
Личина Даута Мивто, Лончар Марка Гојко, Љубић 
Шиме Иван, Љубисављевић Владимира Боривоје, 
Мацакања Лазе Адам, Маћешић Душана Теодор, 
Малиновић Стајка Јанече,. Мандић Лазара Ђуро, 
Манић Александара Светислав, Маринковић Милана? 
Чедомир, Марковић Јеленка Јован, Марковић Пећ'* 
Тодор, Марковић Стојимира Војислав, Мартић Ра« 
димира Радисав, Мартиновић Јована Стојан, Мати-
јашевиН Јована Петар, Матковић Стипе Јозо, Мал-
авски Глигора Ристо, Миаћ Милутина Војислав, 
Михајловић {Богосава- Драгослав, Мијалковић Ми-



Среда, 14 април 1948 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Б р о ј 80. — Страна 363 

луна Љубомир, Мијатовић Срећка Ж И В О Ј а, Мила-
новић Велимира Богосав, Милановић Уроша Свети-
слав, Миленковић Сима Добривоје, Миленовић Ла-
зара Славко, Билишић Павла Петар, Миливојевић 
Крсте Мијодраг, Миљковић Милосава Хранислав, 
Милојевић Драгољуба Грујо, Милосављевић Ђорђа, 
Живко, Милошевић Ђуре Радивоје, Миљковић Мла-
дена Десимир, Миљковић Ђуре Недељко, Митић Ву-
која Миливоје, Митрић Милоша Ђуро, Младеновић 
Марка Мирослав, Мурић Сејде Ајрем, Накић Пашка 
Јуре, Несимовић Абдурај|ма Рамадан, Несторовић 
Љубомира Радомир, Никић Митра Раде, Николић-
Живојина Александар, Николић Стојадина Благоје, 
Николић Вичеш ија Миладин, Николић Драгољуба 
Мирослав, Нлмац Луке Шиме, Носоњин Милорада 
Веселин, Новосел Стјепана Мијо, Остојић Светозара 
Миодраг, Остојић Симе Симина, Павловић Ранка 
Боривоје, Пејчић Милорада Велимир Перић Марка 
Анте, Перишић Михајла Драгомир, Пешић Драг об-
љуба Будимир, Петковић Владимира Србислав, Пет-
рић Јанка Антон, Петров Лазе Стево, Петровић Јев-
ка Анђело, Петровић Стеве Богдан, Петковић Вели-
мира Милић и Марић Живана Витомир; 

водници: Петровић Богдана Светомир, Плавански 
Војина Младен, Полић Тиосава Драгојло, Поповић 
Александра Велимир, Прогомеља Трифуна Петар, 
Пролек Филипа Михајло, Радуловић Симона Васи-
лије, Рајковић Милутина Радован, Ракћ Љубомира 
Ђорђе, Ранчић Драгутина Никола, Распоиовић Века 
Владислав, Ристић Матије Благоје, Ристић Јеврема 
Мирољуб, Рогић Стеве Ђорђе, Росић Ћетка Максим, 
Самац Стевана Душан, Самац Драгана Ђуро, Савић 
Милоша Милан, Савић Јоце Владимир, Сеочанац 
Добросава Драгослав, Симић Чедомира Миодраг, 
Симоновић Љубомира Влајко, Скрачић Божидара 
Кресо, Спасевски Вангела Слободан, Стајић Стевана 
Драгослав, СтаЈић Чедомира Драгутин, Станковић 
Јанка Божидар, Стефановић Милорада Богдан, Сте-
фановић Милосава, Милош, Стојаковић Милорада 
Драган, Стоиљковић Стојана Драгомир, Стојановић 
Милана Дамјан, Стојанов Васечина Милорад, Стоја-
новић Влајка Синиша, Стојановић Бранка Велимир, 
Стојковић Благоје Драгољуб, Шаботић Новака Уг-
љеша, Шамановић Драгомира Данило, Шаренац Ми-
лана Љубомир, Шекарић Ристе Перо, Шимуновић 
Јована Јован, Шимуновић Ивана Милан, Шкорић 
Божа Никола, Шолајић Пере Здравко, Шпика Петра 
Анте, Шућ Леополда Алојз. Татаревић Неде Миро-
слав, Тешић Ђаје Млађен, Тимотић Светислава Бо-
гољуб, Тодоровић Станка Тодор, Томић Николе 
Анте, Томић Милосава Јован, Томић Митра Радомир, 
Топачев Трајка ИлиЈа, Тот Фрање Фрањо, Трајко-
вић Јован 1 Лефтер, Трајковић Милана Стојан, Трај-
ковски Лазе Круне, Трајановски Гроздена Тодор, 
Траванчић Салке Осман, Травица Обрада Срећко, 
Трбојевић Бошка Богдан, Трбовић Алексе Марко, 
Трнавац Уроша Милан, Усковић Јована Сретен, Ве-
лимировић Душана Милић, Вељковски Илије Анто-
није, Вевар .Андрије Јожеф, Видаковић Антуна Ан-
тун, Видановић Тодора Благоје, Вишњић Драгића 
Милош, Воларевић Мате Петар, Вујевић О б ^ д а Је-
ремија, Вујичић.Живорада Радослав Зећевић Јање 
Витомир Жегарац Мила Ђорђе, Жигић Бониела 
Иван, Николић Боривоја Милован и Мартиновић Ја-
ша Саво. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
ст. водници: Бикиќ Марка Јово, Божић Панте-

лије Светко, Гојковић Никодина Милутин, Паулин 
Стевана Бернардо, Широк Јожефа Иван, Танкосић 
Николе Ђуро и Зорица Дана Милан; 

водници: Бошковић Божа Драгиша, Михајловић 
Бранка Тихомир, Кљајић Јована Милан, Комерички 
Петра Фрањо, Летинић Симе Љубо. Милошевић Во-
јислава Мирослав и Вукелић Стевана Милан; 

мл. водници: Авдовиќ Хасана Ахм*ет, Дрчић Јо-
сипа Стјепан, Ђурђевић Пере Недељко, Глишић Ми-
лорада Милутин, Грчев ић Мате Лука, Ивановић Јоза 
Иван, Јеремић Пе*ка Ћиро, Јовановић Петра Ди-
митрије, Обрадовић Милана Рајко, Радивојевић Сто-
јана Ратко. Распет Франца Јожа, Секулић Живорада 
Мили?1 и Жижић Милана Ђуро. 

Бр 632 
13 децембра 1947 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничич, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југославије 
на предлог Врховног команданта оружаних сна-

га ФНРЈ, а на основу члана 2 Закона о орденима и 
медаљама Федеративне Народне Републике Југосла-
вија 

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

народ у току народноослободилачке борбе одликују 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
борци: Цветановски С. Ристо, Милојковић Г. Ра-

дојко, Новевски В. Ванчо, Петровић Б. Милутин, 
Нехат А. Доминик, Саздевски П. Трајко, Станковић 
М. Милан и Марковић С. Јован. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
борци: Андрејевић Д. Атанасије, Ангеловски С. 

Крум, Азизовски Ш, Рустем, Буричић М. Боривоје, 
Бијелић М. Новак, Димитријевски Ј. Спаско, Греда 
Ћ. Рајко, Илијевски К. Киро, Јовановски Н. Илија, 
Јовановски М Донче, Јосић Б Јован, Кромидаров-
ски Ћ. Димчо, Кочерски Ђ. Никола, Ковачевић 3. 
Милош, Кип Ј. Јосип, Коцић С. Станој , Лакмић И. 
Мустафа, Михајловић В. Милија, Мулиг С. Мирко, 
Малешевић Ј. Милутин, Муслијевски Ђ. Халил, Ма-
невски И. Стефан, Мемети Б. Бајра, Нунић Н Ми-
ленко,^ Олијар С. Петар, Ошалић М. Иван, Пешић 
М. Војислав Поповски Д. Смиљко. Пејнић А. Петар, 
Рачић М. Радојко, Радосављевић Р. Данило, Стоја-
новић Д. Мирослав, Стојковски М. Стеван, Сантов-
ски Ј. Абдул, Србуловић Г. Цветко, Стојановски А. 
Глигор, Смилевски Ј. Митре, Себар Ј. Дане, Сиреп-
ник И. Стево, Стошић С. Владимир, Станковић М. 
Славко, Серановски И. Серан, Столевски С. Васил, 
Томић В. Јордан, Трајковски В. Дане, Трајиловић 
Кленко и Трајковски М. Наце 

Бр. 555 
6 октобра 1947 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југославија 
, На предлог Врховног команданта оружаних 

снага ФНР0, а еа основу члана 2 Закона о орденима 
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р е ш и о ј е 
да се за показну храброст и стечене заслуге за 

народ у току народноо-слободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И РЕДА: 
борци: Чолак Јакова Иво, Јурељ Јозе Стане, Ки-

кић Душана Вићентије, Липовац Јосипа Иван, Нема-
нић Јанеза Антон и Варичек Мила Петар. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
борци: Ајдер Јована Петар, Амбруш Драгутина 

Милан, Ангеловски Спасе Трајан, Белић Ивана Куз-
ман, Борота Николе Љубомир, Бо шк ин Јосипа Јо-
шко, БрVсић Милана Паул, Брзаковић Глигорија Ра-
домир, Бург ић Момчила Љубинко, Цитковић Фрање 
Томо, Марија Мате Мартин, Дефранчески Петра 
Иван, Делић Мојсија Радисав, Добра Ивана Младен, 
Ђокић Миљка Душан, Ђукић Милана Илија, Ђуро-
вић Радосава Михајло, Филак Антона Антон, Хабијан 
Стезгна Мариј?.н, Каришић Васе Младен, Когељ Кар-
ла Ива«, Кољеншић Милића Пуниша, Кроња Јурка 
Фрањо, Крстић Добросава Драгомир, Крутил Алојза 
Фрањо, Лазаревски Николе Димитрије, Легин Ан-
дрије Андреј, Листеш Јоже Томислав, Малевић Дра* 
гоја Бранко, Маријан Јосипа Иван, Матејић Живо-
јина Бранислав, Матовић Пунише Чедомир, Међедо« 
вић Ћстка Душан, Мемић Ибре Хусо, Мицић Сто-
јана Александар. Микић Вукосава Велимир, Милосав-
љевић Срећка НаЈдан, Милосављевић Боривоја Ви-
домир, Мишковић Добросава Светислав, Мишура 
Мије Јаков, Митић Светозара Бранислав, Николић 
Димитрија Петроније. Перић Драгутину Живан, Пе-
тровић Митра ЈовагЈ. Пинтарић Леополда Леополд, 
Подлогар Франца Милош, Поповац Павла Анте, Рај-
ковић Милентија Радомир, Ристић Љубисава Вуко-
сав, Ројев Вицка Мирко, Румац Јосипа Славко, Са-
марџић Па/ ге Рајко, Сиротковић Дује Марин. Ста-
јин Младена Миленко, Стамичер Виљема Мирко, 
Стефановић Зарија Александар, Штех Франца Бо-
жидар, Терзић Чедомира Пуниша, Ујчић Феликса 
Иван, Веселић Михаила Коста. Вербић Јоже Јошко, 
Вуцеља Гојка Миленко, Вуковић Петра Бранислав, 
Зорц Јожефа Јоже и Зорић Петра Ђорђе. 

Бр 537 
6 октобра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у броју 21 од 3 априла 1948 године објављује: 

Указ о пр »временом финансирању државних 
потреба Народне Републике Србије за месеце април 
и мај 1948 године; 

Одлуку Президијума Народне скупштине На-
родне Републике Србије о потврди Наредбе Народне 

и медаљама Федеративне Народне Републике Југо-
славије 

скупштине Аутономне покрајине Војводине о про-
мени назива насеља, Чик ер ија у Радичевић; 

Уредбу о измени члана 1 Уредбе о оснивању, 
главних дирекција Министарства индустрије На-
родне Републике Србије В. С. бр. 169 од 22 марта 
1947 године. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, у броју 28 од 7 априла 1948 го-
дине, објављују: 

Указ о привременом финансирању државних 
потреба Народне Републике Хрватске за месеце 
април и мај 1948 године; 

Уредбу о средњим школама за примењене умет-
ности; 

'Упутство за примену Закона о обавезно] ©.прао-
ци и довршењу стамбених зграда. 

,, Игро дае новине", службени лист - Народне Ре-
публике Хрватске, у броју 27 од 3 априла 1948 го-
диме, објављују: 

* Упутство о надзорном раду Санитарне инспек-
ције над омл&дииаким радним логорима. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

220. Указ 6 укидању Државне комисије з>а 
утврђивање злочина окупатора и њихових 
помагача при Претседништву Владе ФНРЈ 349 

221. Уредба о оснивању више политичке шко-
ле — 349 

222. Уредба о оснивању и надлежности Савез-
не управе за путеве 350 

223. Правилник о про<глишавању заштитних 
шума, њиховом е-ведентирању и управ-
љању 351 

224. Правилник о управљању станбеним згра-
дама Југ ос лов епских државних желеа- „ 
ница 352 

225. Пр з-з ил ник о управљању службеним згра-
дама Југословена«^ државних желез-

226. Упутство о допуни Упутства о руковању 
и коришћењу бонова за куповину индус-
т р и ј е робе која се продаје у трговини по 
везаним ценама и о начину куповине и 
правдању те робе 354 

227. Наредба о д ржавним (везаним) ценама 
индустриског биља по врсти и квалитету 
и о условима за контрахирање индустрис-
ког биља рода 1948 године 355 

228. Решење о уговарању купопродаје (кон-
трахирању) вина, кромпира, маслиновог 
уља, пиринча и сувих вишања рода 1948 
године - 359 

229. Уадство за промену тачке 17 ст. 1 Пра-
вилника о избору -и раду радничких ин-
спектора 359 

Ратификација Уговора о миру са Италијом 
од стране Пољске 360 

Исправка правилника о додацима по ефекту 
рада за службенике унутрашње пловидбе 360 

Исправка Правилника о функцион-а-лним и пре-
пис ким додацима за. службенике унутра-
шње пловидбе и остале чланове -посада 
пловних објеката 360 

Исправка Правилника о премиски^ додацима 
за службенике југословенских државних 
железница — * 360 

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

ски штампарског предузећа, Београд 


