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1 . 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТЕЊЕ 
НА ОДДЕЛЕНОТО ЗА ОЦЕНА СОГЛАСНОСТА И 
ТОЛКУЕЊЕ НА ЗАКОНИТЕ НА ПРЕЗИДИУМОТ 

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ 

Член 1 
Одделението за оцена согласноста и толкуење 

на законите на Президиумот на Народната скупшти-
на ФНРЈ ги врши овие работи: 

1) му дава на Президиумот мислење за согла-
сност со Уставот ФНРЈ и со сојузните закони, зако-
ните на народни републики и акти на ,Сојузната 
влада; 

2) му дава на Президиумот мислење за согла-
сноста со Уставот ФНРЈ, со сојузните закони и акти 
на Сојузната влада актите на владите на народните 
републики во работите од сојузната надлежност кои 
што Сојузната влада ќе "и обустави врз основа 
членот 131 ст. 1 Уставот ФНРЈ; 

3) му дав а -на Претседателството на Президиу-
мот мислење во врска со обвезното толкуење на со-
јузните закови; 

4) го следи развојот на сето сојузно и републи-
к а н е ц законодавство и актите од Сојузната влада; 

5) го следи донесуењето на поважните законо-
давни акти од поедини странски држави и со нив-
ните законодавни тела врши размена на закони. 

Член 2 
Со Одделението раководи еден од потпретседа-

телите на Президиумот кого ќе го одреди Претсе-
дателството на Президиумот. 

Со администрацијата на Одделението раководи 
началникот на Одделението. 

Одделението има потребен број стручни, админи-
стратив,ни и помокјни службеници. 

Началникот и другите службеници на Одделе-
ното ги постаеуе секретарот на Президиумот. 

Член 3 
При Одделението се образуе правни совет, мој 

што има за задача да го проучува законодавството 
и да дава на Одделеното мислење по прашањето за 
оцената на согласноста и обвезното толкуење на 
замолите. 

Член 4 
Правниот совет со состои од претседател и по-

требен број членови од редовите на правните струч-
њаци (професори, судии, јавни 'обвинители и други 
правници) 

Претседателот на правниот-^,довет е потпретсе-
дател на Президиумот кој што раководи со Одде-
лението. 

Членовите на правниот совет ги именуе Прет-
седателството на Президиумот. 

Началникот на Одделеното е член на правниот 
совет. 

Член 5 
Правниот совет дава свој мислења во седница 

врз основа рефератот н,а еден од членовите кого, 
ќе го одреди1 претседателот. 

Седниците ќе се одржуат спрема потреба. 
Седниците ги свикуе и со нив раководи лретсе-

дателот. Во случај на неговата спреченост го заме-
нуе началникот на Одделењето. 

Член 6 
За седницата на правниот совет се води запи-

сник во' кој што се накусо внесуе текот на седницата!. 
Записникот го води началникот на О д д е л е ш е ^ 

а во случај на неговата отсатност или кога го заме-
нуе претседателот еден од членовите на правниот! 
совет. 

Записникот на седницата го потпис у е претседа-
телот односно неговиот заменик и членот на прав-
ниот совет ко ј што го водел записникот. 

Член 7 
За одр,жуење седница на правниот совет е ш и 

ipcCno А!рисаство од најмалку диѕг т р е ш т и на д е -
новите, убројуејкји го и претседателот. 

Како мислење на правниот совет се смета мислеа 
њето ѕа кое што се изјаснило мнозинство на присат-
ните членови. Во случај на подеднаква поделба на 
мислењата, како мислење на правниот совет се 
смета мислењето со кое што се согласил претседа-
телот односно неговиот заменик. 

v Ако мислењата се поделат така да ни за едно од 
нив не се постигне мнозинство од претходниот став, 
Одделението, при давањето на свое мислење, ќе го 
запознае Претседателството на През,идиумот со си-
те така поделени мислења. 

Член 8 
Претседателот и членовите на правниот совет 

добиваат хонорар за својата работа од седница или 
од реферат. Височината на хонорарот ја одредуе 
Претседателството на Президиумот по предлог на 
Одделеното. 

Член 9 
Оцена на согласноста на законите се врши по 

службена должност. 

Член 10 
Предлог за обвезно толкуење на закони може 

да поднесат: 
1Ј" Владата ФНРЈ, президиумите на народните 

скупштини на народните републики, владите на на-
родните републики, извршниот одбор на народната 
скупштина на Атвономната покраина, Јавниот об-
винител ФНРЈ, Воениот обвинител ФНРЈ, Врховни-
от суд ФНРЈ, Врховниот воен суд на Југословенска-
та армија и Комитетот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата ФНРЈ, непосредно на 
Претседателетвото на Президиумот; 
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2) министерствата на Владата ФНРЈ, министер-
ствата на владите на народните републики, Сојузна-
та контролна комисија, Сојузната планска комисија, 
Комисиите и комитетите на Владата ФНРЈ и Глав-
ниот извршни одбор на автономната покраина, преку 
Комитетот за законодавство и изградба на народ-
ната власт на Владата ФНРЈ; 

3) Обласниот извршни одбор на автономната об-
ласт и извршните одбори на административно-тери-
ториалните единици преку Президиумот на народ-
ната скупштина на народна република односно пре-
ку извршниот одбор на народна скупштина на авто-
номната покраина; 

4) државните установи и управите на државни-
те претпријатија преку надлежното министерство; 

5) физичките и приватните правни лица, коопе-
рациските и други организации преку бирото за 
притужби и предлози, кој што ќе ги достави на 
Сојузната контролна комисија. 

Член 11 

За случај да ускрати давање на обвезно толку-
ење Претседателството на Президиумот не е дол-
жно да даде одговор на подносителот на предлогот 
нити да наведе разлози за тоа ускратуење. 

Член 12 

Во Одделењето се установуе библиотека која 
што ќе биде снабдена со сојузни и републиканск,и 
закони и другите правни прописи издадени од др-
жавните органи^ со поважните закони и другите 
правни прописи на поедини странски држави, како 
и со домашни и странски дела од областа на прав-
ната теорија и пракса. 

2 декември 1946 година 
Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југословија 

Секретар," Претседател, 
Миле Перуничич, с. Р. др Иван Рибар, с. р. 

2. 
На основа членот 1 Законот за овластуење Вла-

дата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата )Д 
дародното стопанство и членот 1 Уредбата за осни-
ва-ње Комитет за радиод,ифузна служба на Владата 
ФНРЈ и Комитет за киноматографија на Владата 
ФНРЈ, про пишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА КОМИТЕТОТ ЗА РАДИО-
ДИФУЗНА СЛУЖБА И ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 

РАДИОФУЗИЈА 

Општи одредби 

Член 1 

Исклучиво право на сопственост и корисгење на 
сите емисиони радио постројки на територија на Фе-
деративна Народна Република Југославија припаѓа 
Па државата. 

Член 2 

Комитетот за радиодифузна служба на Владата 
ФНРЈ е орган на Сојузната влада за радиодифузна 
служба. 

Со радиодјифузната служба во народн,ите репу-
дубики раководат одделни органи при претседател^ 
сгвата на владите на наредните републики, 

Надлежност и организација на Комитетот за радио 
дифузна служба 

Член 3 
Во надлежност на Комитетот за радио,дифузна 

служба на Владата ФНРЈ спагја: 
1) изработуење општиот план на радиофикација 

на целата територија на Федеративна Наро,дна Ре-
публика Југославија во рамките на општодржавниот 
стопански план и контрола над неговото извршуење; 

2) донесуење општи начела и смерници во обла-
ста на радиодифузија; 

3) унравуење со радио-станиците од општодр-
жавни значење; 

4) изработуење општиот план на изградбата и 
план на производството на радио ин,дустријата од 
општодржавио значење во соработуачк,а со Мини-
стерството на индустријата ФНРЈ и контрола на 
сирово, дуење на овие планови; 

5) уп/равуење со радио индустријата од општо-
државно значење која што Владата ФНРЈ му ја дала 
на уиравање; 

6) предлагање технички услови и стан,дарди за 
радиод,ифузни построј,ки; укажуење техничка помокј; 

7) грижа околу создавање и издигнуење струч-
ните кадрови за радиодифузија и издавање стручна 
литература; 

8) одржуење врски со иностранство по праша-
њата од рад,иодифузија и участвуење во склопуе-
њето на меѓународни конвенции од областа на 
радиодифузија; 

9) соработуачка оо Министерството на поштите 
во поглед на сл,ужба на врските и п,о други техни-
чки прашања. 

Член 4 
Комитетот за радиодифузна служба на Владата 

ФНРЈ се состои од претседател, секретар и потребен 
број членови. 

Претседателот, секретарот и другите членови на 
Комитетот ги постава Владата ФНРЈ по предлог од 
Претседателот на Владата ФНРЈ. 

Член 5 
Комитетот за радиодифузна служба донесуе свои 

заклучни по правило на седниците. 
Комитетот реша,ва на своите седници за: 
1) општиот план на радиофикацијата и општиот 

план на изградбата и производството на радио ин-
дустријата; 

2) оснивање установи при Комитетот во смисла 
членот 12 на Општата уредба за комитетите на Вла-
дата ФНРЈ; 

3) предлози н,а законите кои што Комитетот ги 
предлага на Владата ФНРЈ; 

4) предлог на пресметката на Комитетот; 
5) донесуење правилник за внатрешната о.рга-

низација и работата на Комитетот; 
6) другите заклучни од општо и начелно зна-

чење. 

Член 6 
Go работите на Комитетот непосредно раководи 

Претседателството на Комитетот кое што го сочинуат 
претседател, секретар и три члена што ги избира 
Комитетот на свој,ата седница. 

Претседателството на Комитетот по,дготвуе ма-
териал за седници на Комитетот, се грижи за извр-
шуење неговите заклучни, донесуе правилници и 
наредби во согласност со Претсед,ателот на Владата 
ФНРЈ како и напатствија и решења на основа и за-
ради извршуење сојузните закони, уредби, наредби 
и напатствија на Сојузната влада, организира анкети 
и конференции ао претставниците на народните 
републики заради ускладуење работата на радио-
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станиците од републиканско значење, раководи со 
радио-станиците и државните претпријатија од оп-
штодржавно значење од надлежноста на Комитетот, 
ка-ко и со другите текужји работи на Комитетот. 

Член 7 
Претседателот ги свикуе седниците на Ком,ите-

тот и им претседава. 
Претседателот и секретарот ли потпишуат пра-

вилниците, наредбите, напатствијата и решената 
што ги донесуе Комитетот или неговото Претседас 
телето, 

Член 8 
Секретарот на Комитетот ,го заменуе претседа-

телот и по неговите напатствија раководи со цело-
купната административна работа на Комитетот. 

Претседателот на Комитетот може да го (овласти 
секретарот да во одредените граници на место 
нело ги врши правата на наредбодавач и донесуе 
решењ,а од неговата надлежност, доколку ,со оваа 
уре,дба не се бара потпис на претседателот. 

Членовите на Претседателството н а Комитетот 
раководат со поед,ини гранки и установи на Коми-
тетот. 

Член 9 
Комитетот има следни гранки ,на службата: 
1) општа; 
2) програмска; 
3) техничка; 
4) за ради,о индустрија. 

Член 10 
Комитетот има за вршење работите од СВОЈ ата 

надлежност потребен број стручен и администрати-
вен персонал. 

Член 11 
Комитетот има ш о ј а одделна пресметка на при-

ходот и расходот. 
Претседателот на Комитетот е наредбодавач за 

изер,шуе!ње буџетот. 

Радио-станици 

Член 12 
Радиостаниците од општодржавно значење како 

и он,ие сид републиканец значење се државни сто-
пански претпријатија и на нив ќе се применуат про-
писите н а законот за државните стопански претпри-
јатија 

Член 13 
Радио-стани,ците од републиканска значење на 

територија од народна република стоат под адми-
нистр ативно"опер ативно раководство на одредениот 
орган на претседателств^ошо на владата на народна 
република, 

Член 14 
Приходите на Радио-станицата Белград моја што 

стои под непосредна управа на Комитетот за радио-
дифузна. служба се состоат: 

1) о,д процентот на радио претплата од цела 
територија на Федеративна Народна Република 
Јулокжвија^ чија височина ја одредуе Владата 
ФНРЈ на согласен предлог од Комитетот за ради,о-
дифузна служба и Министерот на финансиите ФНРЈ; 

2) ед приходите од јавни концерти, комбрцн-
ал н.о работење и др. на самата радио-стеница; ^ 

3) од делот ш добивката на претпријатијата 
од општодржавно значење со кои што непосредно 
управуе Комитетот за радио-дифузна служба на Вла-
дата ФНРЈ, а кој што го одредуе Комитетот во 
согласност со Министерот на финансиите ФНРЈ; 

4) од дотации од буџетот на Федеративна На-
род-на Република Југосл.авија 

Член 15 
Приходите на 'ра,дио-станиците од републикан-

ско значење се состоат: 
1) од радио претплата од територијата на на-

родна република; 
2) од приходите на комерциално работење на 

радио станиците, од јавни концерти и сл.; 
3) од дотации од буџетот на народна република. 

Член 16 
Височината на радио претплатата за секоја на-

родна република ја одреду е претседателството на! 
владата на народна република во согласност с!о 
Комитетот за радиодифузна служба на Владата 
ФНРЈ. 

Преодни и завршни одредби 

Член 17 
До оснивање радио-станица ма Народната Ре-

публика Србица целокупниот пр-иход од радио; 
,претплата од територија на Народната Република 
Србија иде во корист на радио-станицата Белград, 
есеи соодветниот дел н а тој приход кој што ќе 
служи за иодржуење регионалните радио-станици 
на територ,ијата на Народна Република Србија, чија 
височина ја одреду е Комитетот за радиодифузна 
служба. 

Член 18 
Поблиски одредб,и за внатрешната организа-

циј,а, делокругот на поедини гранки на службата 
и за работата на Комитетот за радиодифузна слу-
жба иропиипуе со (правилник Комитетот во согла-
сност со Претседателот на Владата ФНРЈ 

Член 19 
Се овластуе Комитетот за радиодифузна служба 

н,а Владата ФНРЈ да во согласност со Министерот 
На поштите донесе правилник за обвезно пријаву-
е,ње на радио апарати и за начинот на наплатуење 
радио претплатата 

Член. 20 
Оваа уредба влегуе во сила со денот н,а обја^ 

веењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославије". 

31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана,' 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

3 . 

На основа членот 1 Законот з а овластуење Вла,-
дата ФНРЈ з а донесуење уредби по прашањата од 
н,ародното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на 
Министерот на поледелството и шумарството ФНРЈ 
пропшцуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО И ОПЛЕМЕНУВАЊЕ НА ПАМУК И ДРУГИ 

СУПТРОПСКИ КУЛТУРИ 

Член 1 
Се оснива Сојузен завод за производство и опле-

менуење на памук и други суптропски култури кој 
што како установа на Министерството на поледел-
сивото и шумарството ФНРЈ стои под негово непо-

средно раководство. 
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Член 2 
Задачите на заводот се: 
а) работа на испитуење на правилната реониза-

ција на културата на памук и другите суптропски 
култури и на испитуење возможностите за проши-
руење досегашното подрачје на овие култури; 

б) експериментално-испитуачки работи со цел на 
одбирање на поарни сорти и типови на памук и 
други суптропски култури и стандардизација на 

произвоДСТВОТО ; 
в) проучуење и предлагање на агротехнички 

мерки за одгојуењето на овие култури; 
г) организирање и спроведуење пропаганда за 

што поголемо прошируење на споменатите култури. 
Член 3 

Со цел на остваруењето на овие задачи заводот 
ќе се потпира на соработуачката на соодветните на-
родни републики. 

Член 4 
На чело на заводот стои (управник, кого по гао-

ставуе сојузниот Министе,р на поледелството и шу-
марството со согласност од Претседателот на Вла-
дата ФНРЈ. 

Член 5 
За селекција и оиплеменуење на памукот и дру-

гите суптропски култури заводот може да има свои 
станици и огледни полиња за работење на целата 
територија на Федеративна Народна Република Ју-
гославија. 

Член 6 
Заводот има своја предсметка на приходи и ра-

сходи моја што влегуе во состав на предометкаТа на 
приходите и расходите на Министерството на поле-
делството и шумарството ФНРЈ. 

Член 7 
Поблиски одредби за работењето и организации 

јата на овој завод и неговите станици ќе пропише со 
правилник Министерот на поледелството и шумар-
ството ФНРЈ. 

Член 8 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавуе-

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на наподната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на поледелството и шумарството, 
др Васо Чубрилович, с. р. 

4. 
На основа членот 1 Законот за овластувале Влан 

Јдата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од 
народното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог 
на Министерот на поледелств-ото и шумарството 
ФНРЈ проиишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ НА СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СЕЛЕК-
ЦИЈА И ПРОИЗВОДСТВО НА ШЕКЈЕРНА РЕПА 

Член 1 
Се оснива Сојузен завод за селекција и произ-

водство на семе на^шекјерна репа кој што како уста-
нова на Министерството на пледелството и шумар-
ството ФНРЈ, стои под негово непосред,но рако-
вод,ство. 

Член 2 г 

Задачи на заводот се: 
а) да се занимава со селекција на семе на шеќер-

на репа; 
О) да се занимава со производство на елитно се-

ме на шекјерна репа; 
в) да испитуе и да предла,га нов,и мерки и сред-

ства за одгојуење шеќерната рела з а потреби на 
поледелството; 

г) да Ја проучуе применава на сите агротехнички 
и други мерки како и нови методи на работењето за 
поуспешна култура на шеќерната репа; 

д) да изра/ботуе единствена методика на работе-
њето и селекција и Да врши опити во произвдството 
и агротехниката со шекјерна репа; 

гј) да ги проучуе сите други прашања кои што 
се во врска со производството на шекјерна репа и 
да предлага потребни мерки. 

Член 3 
На чело на заводот стои (управник, кого го по-

ставуе сојузниот Министер на (поледелството и шу-
марството со согласност од Претседателот на Вла-
дата ФНРЈ. 

Член 4 
Со цел на остваруењето задачите од членот 2 за-

водот може да има свои станици и огледни полиња 
за работење на целата територија на Федеративна 
Народна Република Југославија. 

Член 5 
Заводот има своја пред сметка на приходи и ра-

сходи која што влегуе во состав на предсметката 
на приходите и расходите на Министерството на по-
леделството и шумарството ФНРЈ. 

Член 6 
Поблиски одредби за работењето и организаци-

јата на овој завод ќе пропише оо правилник Ју1иви-
стерот на поледелството и шумарството ФНРЈ. 

Член 7 
Оваа Уредба влегуе во сила со денот на обј,абе-

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

. 31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на наоодната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на (поледелството и 
шумарството ФНРЈ, 

др Васо Чубрилсвич, с. р. 

5. 
На основа чл. 1 Законот за овластуење Владата 

ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народ-
ното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог на Ми-
нистерот на поледелството и шумарството ФНРЈ а 
Министерот на индустријата ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕХАНИ-

ЗАЦИЈА НА ПОЛЕДЕЛСТВОТО 
Член 1 

Се оснива Сојузен завод за механизација на ши 
леделството кој што како установа на Министер-
ството на поледелството и шумарството ФНРЈ стоц 
под негово раководство. 
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Член 2 
Задачи на заводот се; 
а) да испитуе типови на поледелски машини, 

справи и орудие и да ја утврдуе возможноста на 
нивната употреба и нивното рационално користење 
во поедини поледелски реони на нашата држава; 

б) да врши испитуење на поледелските машини 
со цел на предлагање оквирни норми за работењето 
на тие машини; 

а) да иопитуе погонско гориво и мазиво во по-
глед на неговата употребивост за поледелски ма-
шини, справи и орудија; 

г) да се занимава со научно неширење и истра-
жуење на сите проблеми од областа на механизаци-
јата на поледелството. 

д) да организира и спроведуе теренски и лабо-
раториски испитуења спрема потреба при секоја 
сојузна или народно — републиканска поледелско 
техничка или научна установа во земјата, а за испи-
туењето може привремено да се користат и струч-
њаци од други ресори. 

Сите установи во земјата кои што се занимаваат 
со испитуење на поледелски машини и справи дол-
жни се да соработуат со заводот, да изработат 
заеднички план на работењето и да утврдат един-
ствена методика за испитуење. 

Член 3 
. На чело на заводот стои управник, кого го по-

стане сојузниот Министер на поледелството и шу-
марството оо согласност на Претседателот на Вла-
дата ФНРЈ. 

Член 4 
Министерот на поледелството и шу,марството 

ФНРЈ ќе одреди со наредба кои врсти и типови на 
лшеделши машини, справи и орудија имаат да се 
подвргнат на обвезно испиту ење на овој завод. 

Производуачи и увозници на такви машини! 
справи и орудија должни се на барање на заводот 
бесплатно да му стават на располагање потребен 
број примерци на овие машини заради испитуење. 

Член 5 
Заводот има своја предсметка на приходи и ра-

сходи кои што влегуат во состав на предсметката на 
приходите и расходите на Министерството на поле-
делството и шумарството ФНРЈ. 

Член 6 
Заради остваруењето задачите на овој завод се 

образуе при заводот советодавно комисија. 
Членовите на советодавната комисија ги именуе 

Министерот на поледелството и шумарството ФНРЈ. 
Член 7 

Поблиски одредби за работењето и организаци-
јата на заводот и советодавната комисија ќе пропише 
со правилник Министерот на поледелството и шу-
марството ФНРЈ во согласност со Министерот на 
индустријата ФНРЈ. 

Член 8 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавуе-

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на поледелството и шумарството, 
др Васо Чубрилович, с. р. 
Министер на индустријата, 

Борис Кидрич, с. р. 

е . 

На основа чл. 1 Законот за овластуење Владата 
ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народ-
ното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог од Ми-
нистерот на поледелството и шумарството ФНРЈ, 
пропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗНО ПОЛЕДЕЛСКО ШКОЛО 
ЗА ПЛАНИНСКО ГОСПОДАРЕЊЕ 

Член 1 

Се оснива Сојузно, поледелско школо за п л андон 
око господарење со седиште во Сараево. 

Член 2 
Сојузното поледелско школо за планинското го-

сподарење е самостојна установа во ранг на високо 
школо под раководство на Министерството за поле-
делство и шумарство ФНРЈ. 

Член 3 
Школото има за задача да издигнуе и изградуе 

агрономски стручњаци за поледелско искористуење 
на планинските и брдските реони и да организуе 
научна работа н.а испитуење методите за рационално 
искористуење и развојот на разни поледелски гранки 
во' планинските и брдските реони и на испитуење! 
возможностите за искористуење шумите во поледел-
с к о ^ стопанство во брдските и планинските реони. 

Член 4 
За експериментални работи, фериална пракса и 

за специализациЈа на ка дробите, ова школо може да!' 
има свои искусни терени во планинските и бр даските 
реони на цела територија на Федеративна Народна 
Република Југославија. 

Член 5 
Школото има своја самостојна предсметка на прин 

кодот и расходот која што влегуе во с-остав на пред" ^ 
сметката на приходот и расходот на Министерството 
за поледелство и шумарство ФНРЈ. 

Член 6 
Поблиски одредби за наставниот план, траењето 

на школуењето, за работата и организацијата на' 
школото ќе пропише со правилник Министерот на 
поледелството и шумарството ФНРЈ во согласност, 
со Комитетот за школа и наука. 

Член 7 

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавува 
њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

31 декември 1946 год,ина 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана^ 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер - на поледелството 
и шумарството, 

др Васо Чубрилович, с. р. 
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7. 
На основа чл. 78 став 2 Уставот ФНРЈ а во сми-

сла чл. 11 Уредбата за оснивање Д и р е к ц и ј а на по-
морска пловидба при Управата на поморското, по 
предлог на Министерот на поморството ФНРЈ, Вла-
дата ФНРЈ пропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУЕЊЕ ДИРЕКЦИЈАТА НА ПОМОРСКА 
ПЛОВИДБА 

Член 1 
Се укинуе Дирекцијата на поморска пловидба при 

Управата на поморството во Сплит. 

Член 2 
Ликвидација на Дирекцијата на поморска пло-

видба ќе изврши комисија чиите членови ќе ги по-
стави Министерот на поморството ФНРЈ. 

Поблиски одредби з,а ликвидацијата ќе пропише 
Министерот на поморството ФНРЈ. 

Член 3 
Работи кои што ги вршила Дирекцијата на по-

морската пловидба ќе ги вршат државните поморско-
бродарски и поморско-агентурски претпријатија од 
општодржавно значење. 

Член 4 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

П декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на на,родната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тиго, с. р 

Министер на поморството, 
др Анте Вркљан, с. р. 

8. 
На основа членот 1 Законот за овла-стуење Вла-

дата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од 
народното стопанство. Владата ФНРЈ, но (предлог 
од Министерот на соопштенијата, про/пишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКО-СООБРАКЈАЈНО ШКОЛО 

Член 1 
Во цел на спремање и добивање средни стручни 

кад,рови за сообраќајно-транс порти а служба на же-
лезниците се оснива Железничко-оообракјајно школо 
при Министерството на соопштенијата ФНРЈ со се-
диште во Белград, 

Член 2 
Школуењетс во Железничко-сообракјајџото школо 

трае 4 години а ученици на ова школо можат да по-
станат само лица со најмалку свршени 4 класа гимна-
зија со завршни испит односно со завршено обвезно 
седмогодишно школуење. 

Член 3 
Железничко -сообракјајното школо има ранг н-а 

средно стручно школо во смисла на општите прописи 
за средните школа. 

Член 4 
Железничко-сообракјајното школо е на интер-

натски тип. 
На учениците во школскиот интернат им е обез-

бедено за трошок на државата бесплатно жилиште, 
обувки и останатите бесплатно животни и школски 
потреби 

Член 5 
Бројот на учениците кои што годишно ќе се при-

маат во школото е ограничен. Во таа цел Министерот 
на соопштенијата одреду е секоја година колку уче-
ници ќе се примаат во школото и под кои услови ќе 
се врши овој прием 

Член 6 
Наставниот план и програмата на т а школо ги 

пропишуе Министерот на соопштенијата! во согла-
сност со Комитетот за школа и наука на Владагг 
ФНРЈ. 

Исто така, Министерот на соопштенијата ќе од-
лучи кога ќе се укине досегашното Железничко со-
обракјајно-комерадиално школо. 

Чле,н 7 
Поблиски одредби за извршуење на оваа (уредба 

ор опиту е Министерот на соопштениј,ата со правил-
ник. 

Член 8 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

ењето во „Службенит лист на Фед,еративна Народна 
Република Југославија". 

31 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Титр, с. р. 

Министер на соопштенијата, 
Тодор Вујасинович, с. р. 

9. 
На основа чл. 1 Законот за овластуење Владата 

ФНРЈ за доносуење уредби по прашањата од народ-
ното стопанство, Владата ФНРЈ, по предлог од Ми-
нистерот н,а соопштенијата, пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА БРОДАРСКО ШКОЛО 

Член 1 
Во цел на спремање и добивање сре,дни стручни 

к,адрави за речното бродарство се оснива Бр одер-
ело школо при Министерството на соопштенијата 
ФНРЈ со седиште во Белград. 

Член 2 
Школуењето во Б,родарокото школо трае 4 годи-

ни, а ученици на ова школо можат да постанат само 
л,ица со најмалку свршели 4 класа гимназија со за-
вршни ис,пит односно со завршено оОвезно сед 10-
годишно школуење. 
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Член 3 

Во Бродарското школо постојат два отсека: 
1) бродарски — за оспособуење учениците во 

бродарско-сообракјајната струка, и 
2) строј арени — за . ошособуење ученицете во 

бродарско-техничката струка. 
Б р о,дар ското школо има ранг на средно струело 

школо во смисла на општите прописи за средните 
школа. 

Член 4 

Бродарското школо е на интериатски тип. 
На учениците во школскиот интернат за трошок 

на државата им е обезбедено бесплатно жилиште, 
алишта, обувки и останатите животни и школски 
потреби. 

Член 5 
БРОЈОТ на учениците кои што годишно ќе се 

примаат во школото е ограничен. Во таа цел Мини-
стерот на соопштенијата одредуе за секоја година 
колк,у ученици ќе се прима-ат во школото и под кои 
услови ќе се врши овој прием. 

Член 6 
Наставниот план и програмата на ова школо ги 

пропишуе Министерот на соопштенијата, во согла-
сност со Комитетот за школа и ишука на Владата 
,ФНРЈ. 

Член 7 
Поблиски одредби за извршуење на оваа уредба 

цропишуе Министерот на соопштенијата со пра-
вилник. 

Член 8 
Оваа уредба влегуе во сила с 0 денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". \ 

31 декември 1946 година 
. Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на соопштенијата, 
Тодор Вујасинович, с. р. 

10. 
На основа членот 13 Финансискиот закон ФНРЈ 

за 1946 година, а во согласност со Претседателот на 
Стопанскиот совет и по одобруењето на Претседа-
телот на Владата ФНРЈ издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПЛАКЈАЊЕ ТАКСИ ЗА ЗАШТИТА НА ПАТЕН-
ТИ, МУСТРИ. МОДЕЛИ И ЖИГОВИ 

Член 1 

За претставка со која што се бара заштита на 
мустри, модели или жигови се плакја динари 50.—. 

Член 2 
За заниша на основниот патент се плак1а го-

дишна такса: 

за прва година динари 200.— 
за втора годин^ динари 250.— 
за трета година динари .300.— 
за четврта година динари 400.— 
за пета година динари 500.— 
за шеста година динари 650.— 
за седма година динари 800.— 
за осма година динари 1.000.— 
за девета година динари 1.200.— 
за десета година динари 1.400.— 
за еданаеста година динари 1..600.— 
за дванаеста годи-на динари 1.900.— 
за тринаеста година динари 2.200.— 
за четрнаеста година динари 2.500.— 
за петнаестд година динари 3.000.— 

Член 3 
За заштита на дополнски пате,нт се плакја еднаш 

за секогаш такса од динари 400.—. 
Ако дополнскиот патент се прогласи за само-

стоен, се плакјаат годишни такси по претходниот 
член како и за основен патент. 

Член 4 

За заштита на мустри, модели и жигови, ее 
плакја годишно такса динари 100.—. 

Член 5 
Годишната такса се плакја барем за една годи^ 

на дена -ун аир ед, сметајќи од денот на об ј а д е њ е -
то на пријавата односно од уписот во регистер, а 
може да се плати и одеднаш и за повекје години^ 

Такса з а патенти за првата година мора да се 
плати најдалеку во срок од 90 де-на од објавуењето 
на пријавата, а за втората и средните години пред 
истекот на времето за која што е таксата -вскје пла-
тена. 

Таксата на заштита на мустри, модели и жигови 
за првата година се плакја унапред при поднесув-
а в т е на пријавата, а за следните години пред (исте-
кот на времето за кое што е таксата векје платена. 

Овие такси се плакјаат во таксени марки кај др-
жавниот орган кој што донесуе одлука за заштита. 
Во сето останато важат за овие такси прописите на 
Законот з а таксите. 

Ако годишните такси не се платат во одредев 
срок, можат да се платат во натамошен срок од наЈ-
повекје три месеци само со уплата на позголсмена 
такса за 25% од редовната такса. Во противно, тре-
стануе заштитата. 

Член 6 
Од денот кога оваа наредба влегуе во сила не 

ќе се ирименуат векје прописите на тар. бро^ 166 од 
општата таксена тарифа. 

Член 7 
Оваа наредба влегуе во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија". 

Убр. 15210 
25 декември 1946 година 

Белград 

Заст. Министерот на финансиите 
Министе0 на индустријата, 

Борис Кидрич, с. р, 
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11. 
На основа членот 40 Законот за еднообразното 

сметководство од 20 ноември 1946 година („Служ,бен 
лист ФНРЈ" бр, 94/46), з во согласност со ресорните 
Јшнистерстза и комитети, дон есу аоп 

Р Е Ш Е Ш Е 
ЗА СРОКОВИТЕ ВО КОИ ШТО ДРЖАВНИТЕ СТО-
ПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО 
ЗНАЧЕЊЕ МОРААТ ДА ГИ СООБРАЗАТ СВОИТЕ 
СМЕТКОВОДСТВА СО ПРОПИСИТЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЕДНООБРАЗНОТО СМЕТКОВОДСТВО 

Сите државни стопански претпријатија во ресо-
рот на Министерството на рударството ФНРЈ имаат 
да пи сообразат своите сметко водства со прописите 
на Законот за едноставното сметководство со 1 
јануари 1947 година со исклучевме: 

а) 
1. рудникот Мајданпек, 
2. рудникот ,,Цер "-^Кичево, 
3. рудникот „Шумадија", 
4. рудникот „Полет", 
5. рѕудаикот „Др еница" и 
6. рудникот Ковача , 

кои претпрфатија имаат да ги сообразат своите 
тетководства со прописите н^ Законот за еднкЅ-
КНбразното сметководство од 1 април 1947 годан-а. 

б) 
1. рудникот на јаглење „Тито", Живи виц е, 
2. рудникот н,а јаглење Кака%, 
3. рудникот на јаглен?е Бреза, 
4. рудникот н а јаглење Зеница, 
5. рудникот на јаглење Крека, 
6. рудникот на јаглење Водник, 
7. Косовските рудници на јаглен^ Приш,и.л. 
8. рудникот на јаглење Боговине!, 
9. рудникот на јаглен, е Љубија, 

10. рудникот Чевљановукји-Семизов ац. 
11. ^ а ОаЈтаиеппе^:, Шибеник, 
12. рудникот „Леце", 
13. ооланата Паг. и 
14. соланата Стон, 

кои претпријатија имаат Да ги сообразат своите 
(амет кзо водства со прописите на Законот за едно-
Образното сметководство од 1 април 1947 година!. 

Сите државен стопански претпријатија во ресо-
рот на Министерството на поледелството и шумар" 
Ството ФНРЈ имаат да ги сообразат своите сметко-
в о д е н со прописите на Законот за еднообразното 
Сметков-одство со 1 јануари 1947 година со исклу-
чени е: 

1. Сојузното поледелско добјро „Хамзели", 
2. Сојузното планинско добро Хан Пијесак и 
3. Сојузнат,а семенска централа во Земун, 

кои претпријатија имаат да ги сообразат своите 
Ометководства со прописите на Законот за едно-
Образното сметководство од 1 март 1947 година. 

Сите ,државни стопански претпријатија во ресо-
рите на Министерството на градените ФНРЈ, Мини-
стерството н а народната одбрана, Министерството! 
на трговијата и снабдуењето ФНРЈ, Министерството 
на индустријата ФНРЈ и Министерството таа надво-
решната трговија ФНРЈ како и Комитетот за кине-
матографија на Владата ФНРЈ, Комитетот за заштита 
народното здравје на Владата ФНРЈ и Комитетот за 
радиодифузна служба на Владата ФНРЈ имаат да ги 
фообрават своите сметководен а со прописите н!а 
Законот за еди оо брачното сметководство оо 1 Јану-
ари 1947 година. 

Сите државни стопански претпријатија мои што, 
во шиела на ова решеше, ќе ги сообразат своите 

смелиов од сте а со прописите на Законот за едно-
обратното сметководство со срок подоцна но што 
е 1 јануари' 1947 година имаат д а ја спроведам реорг 
гшизацијата на тој начин, што работните книги на 
овоето сметководство дополнително ќе ги сообразат 
со прописите на Законот за еднообразните сметко-
водство со 1 јануари 1947 година. 

IV бр. 330 
30 декември 1946 година 

Белград 
Заст. Министер на финансиите, 

Министер н а индустријата, 
Борис Кидрич, с. р. 

у к а з и 
У К А З 

Претседателството на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република Југо-
славија по предлог од Владата ФНРЈ, а на основа 
членот 74 точка 10 Уставот, 

р е ш а в а 
Ковачевич Никола, извонреден пратеник и оггшл-

помошен министер на Посланството ФНРЈ во Софија 
Е ноложајна група втор степен да се разреши од 
досегашната должност. 

У.ф, 1 
2 јануар,и 1947 година 

Белград 

Претседателство на Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

О Д Л И К О В А Н И А 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 
р е ш и л 

да се за умешност во коман,да е њ е, покажан-а 
храброст, осведочена работа на остваруење брат-
ството и единството на нашите народи и особени 
Заслуги за народ отечени во текот на народноосло-
бодителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
мајор Радојчић М. Веселин; 
капетани: Бошковиќ Ј. Велимир, Кургуз М. Сте-

во, Инић Ј. Неделко, Кошпић П. Обрад и Родић Б. 
Блажо; 

поручници: Давидовиќ С. Рајко, Дајанац Л. Ми-
лан, Деспот С. Душан, Ђукић Н. Лука, Јаковљевић' 
С. Јово, Качевенда Б. Милан, Ковачевић С. Мирко, 
Мандиќ М. Душан, Обрадовић С. Ратко, Пархамов 
К. Станко, Радованац Р. Милан, Стојановић П. Илија,' 
Шкориќ В. Лука, Тадић М, Ђоко, Тракуља С. Васо, 
Владановић И. Анто и Зорић И. Недељко; 

потпоручници: Мандић Т. Манојло, МиКановић" 
Т. Неђо, Руљић П. Лазар и Шобић Ј. Симо; 
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заставник Карас Ј. Славко, 
ст. водник Десница С. Душан; 
Бањац Ј. Мирко и Дундиќ Л. Букова,. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО П РЕД: 

мајор Тринки С. Алберт-Абрам; 
1 капетан Пејажовић И. Маржо. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 

канетана Божић Н. Миле, Кљаји/ћ И. Ра,де, Кне-
жевић Ђ. Милоје, Кукавица П. Мирко и Радовановић1 

М. Јово-Јован; 
пснручници: Илић Ј. Јован, Јешић М. Војо и МаЈ-

кић М. Миленко; 
Томић М. Петар. -

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 

поручници: Црномарковић М. Никола, Бердица 
Д. Фрањо, Чвкић С. Драгољуб, Ђуровић М. Зорка, 
Гостовић М. Симо, Јанковић И. Душан, Кудра А. 
Азис, Лисица Остоја, Мићановић Б. Љубо, Момчил о -
вић Р. Стево, Перлаон А. Јошко и Прошиќ Ј. 
Здравко; 

иотпоручници: Хусеин Џ. Кремо. Мујић 'М. Иб-
/рахим, Нинковић С. Љубо, Поњевић С. Мирко, Сто" 
јановић Ј Гојко и Шушњар Д. Бошко; 

заставник: Алиефендић А. Сулејман, Батиница 
Ј. Лука, Цувај М. Едо, Гајић С. Миле, Грооек Ј. Ан-
тон, Карановиќ И. Милан, Лабудовић С. Саво, Лаза-
ревиќ В. Стево, Орлић М. Босилка, Пе,^ић М. Љубо, 
Спасојевић П. Душан, Тешановић Т. Славко и Бу-
кета Ј. Ђуро; 

ст. војници: Арсић Ђ. Саво, Радош Л. Миле, Ра-
шовић М. Милорад, Баук Т. Лука, Бојић Л. Живко, 
Чоровић Т. РадовЈаи, Дивјак С. Лаво, Добраш П. Лу-
ка, Гарић Ј. Иван, Кандић Ј. Војин, Лугова Р. Ни-
кола, ЈБубанић С. Дана, Мавмут Ј. Никола, МедаК 
B. Владе, Родић С. Дамјан, Стојановић С. Ристо, 
Стојисављевић Ј. Лазо и Вујнновић С. Млаћо; 

водници: Ђоодић Д, Благоје, Ђурачић Ш. Паво, 
Миљевић Б. Божо. Писаревић П. Живко, Вранић В. 
Миле и Зорић С. Јован; 

мл. водник Граховац Ј Душан; 
борци: Ђукић Ђ. Бранко, Граховац С. Вељко, 

Јанкелић Ј Јово, Јеличић Т. Стојан Кајтаз Г. Дра-
гутин, Кнежевић Б. Дико, Костић П. Лука, Ма,кси-
мовић Г. Илија, Медат? Д Боанко, Саџак С. Невен-
ка, Савић Ђ. Мирко, Вучен В. Никола и Жељковић1 

Т Гојко; 
Ћерић М. Абдуселам, Пејић Л. Мијо, СеферовиЅ 

C. Дервиш, Симооаић И. Данило и Вуковић Ђ. Ни-
кола, 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

1борад Бећировић Д. Салих. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 

Заставник Вукојевић М. Милан; 
борци: Хрлица М. Валдо, Коушчић Р. Велимир, 

Мешић М. Стојан, Мишковић Ш. Илија, Митрић В. 
Миодраг, Николић Д. Душан, Пичета М. Перо, Те-
шић Ђ. Ристо, Васић М. Тоша; 

Радаћ Ж. Радојка, Шашић Ј. Урош. 

Бр. 451 
21 септември 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

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

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 
по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
Да се за умешност во командуење и особени 

заслуги за народ степени во текот на народноосло^ 
бодете лнат а борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
капетании. Делетић Р. Милован, Јокић С. Радо-' 

мир, Јововић Р. Михај ило, Ковачевиќ М. Обрен, 
!Марсенић М. Драгољуб, Патрногић М. Катарина, Пе-
тровић Р. Коста, Радовић Н. Бошко и Тркуља М '̂ 
Миле; 

поручници: Данилов В. Владимир, Галић И, 
Ђорђе; 

Котевски Д. Методије, Мојсовски В. Ангел, Пет^ 
КОБ-СКИ Г. Дано и Радовић П. Бошко. 1 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА Ш РЕД: \ 
мајкин: Булатоеић М. Лакић, Цветковић Т. Рау 

домир, Радовановић П. Стеван, Радошевић Ђ. Ни-
кола, Ракочееић Ј. Алекса и Жарковић В. Божо; 

полетани: Букоровић К. Илија, Игновски Д. Па-
вле, Лоничић М. Васо, Орељ М. Боривоје, РакочевиК 
Л. Марко, Станко ви ћ Т. Петар, Стевановић С. Даг. 
нил о, Стевовић С. Радован и Трајковски К. Зак 
харије; 

норучници: Меденица М. Борислав, Родић Л. Ду-
шан и Стричевић П. Ђурађ; ' 

1 иготпоручници: Фурлан Л. Павле; Г^!1 
1 Андријевски И. Кагин и Кнежевик М. Раде. 

1 , СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: ^ ^ 
мајор Вукославовотћ С. Ново; 
капетании Арсовски А. Киро и Совтић Т. Алек-

сандар; 
пснручници: Анђелић М. Мило, Виговић С. Косто, 

Бутватовић Ј. Миливоје, Цулоеић Р. Миленко, Дабе-
тић М. Божидар, Срномаоковић Ц. Божо, Котур П. 
Миладин, Максимовић Б. Павле, М?!Оковић Р. Владо, 
Новаковић Т. Илија, Орлаидић Л. Бранко, Пауновиќ 
П. Бланко, Павличић К. Видак, Вукадиновић Л. Ми-
лан, Вулевић П. Данило, Вуковић М. Милић, Зулеви^ 
Н. Душан и Жижић М. Ж?око; 

нотпоручници: Ђвлет,а П. Мате, Ђукић Сава, Ђуг 
Лафић Н. ДраЈЧМир, Ђ\фан П. Јов'?н, Ђу,рашевић В. 
Урош, Х а ш а н и С. Сабоија, Лакићевић М. Томица, 
Машаиовић Н. Даро, Обрадовић Д. Марко, ШошкиК 
Д. Величко, Вукчееић Т. Душан и Вукотић С. Вељко; 

застапници: Алек-сић М. Владимир. Ћзлета В^ 
Иванка, Лочоас Ф. Петар, Радуловић И. Машо и Бис-
кови^ Ј. Јозо; 

старији водеица: Крцеговац Неделко и ВељиЅ 
Р. Панто; 

млађи водниот: Јовић С. Брашо и Павлсхвић В, 
Александар; 

десетаои: Бољановић В. Војислав, Милошевиќ Ж 
Богић и Николић Ј. Милан; 

борач Андријевић С. Душа-н; 
Бабић Б. Мираш, Бабић С Станко, "Балета Ш. 

гАнач Ђеранић П. Зорма, Дивановић К. Марија, Тер-
зијевски С. Љубен, Јо^симовић Н Босиљка, Јурачиа 
М. Матија, Лаушевић В. Радисав, Љубичић М. Влак 
димир, Мапине М. Панта. Михајловски П. Коле, Млаг̂  
деновић М. Драгољуб, Петгж^евић В. Љубица, По^ 
,повгки Р. Влско, Рабреновић Б Катарина, Русковска 
Р. Минко, Смилевски С. Ку^ма.ч, Струга Иво, Шун^ 
дека П. Стојан, Вла^овић С. Мираш, Вулгаракис А^ 
Захарије и Зрилић Ш. Ђуро, 
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СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
потпоручник Абрамовски Г. Абрам; 
заставн,ици: Стериовскл П. Никола и Урумовски 

А. Стоилко; 
водник Георгиевски А. Георги; 
борци: Алиловски И. Шаип, Деспотовски Т. 

Томе, Мемедовски А. Мемед, Настевски И, Ангеле, 
Стојановски И Благоје, Туловски К. Ла-мбе и Угри-
новски К. Стефан; 

Јовевски С. Блаж, Петровски А. Стевчо, Таневски 
Г, Војин и Трајковски Г. Благоја. 

Бр. 474 
26 септември 19^6 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

ЈМ. Перуничич, с. р. др И. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 
по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за отечени заслуги за народ во борбата 

против заедничкиот непријател на Француска м 

(Југославија—Хитлеровата Германија, одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
,СоНп Маипсе, Иопп А1ћегЧ, Сагшјег 1-ошѕ, Вгоиѕ! 

^АЈћеп 1 Раѕцшег ЕтПе 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
Меѕѕег Јеап, СћаПп рЈапсо1ѕ, Вгеѓоп 1.ошѕ, С1е-

ЈПвп! Кодгег, Сеог^еѕ 1 Огап^ег Јеап. 
Бр. 470 

26 септемвр,и 1946 година 
белград 

,Секретар, Претседател, 
М. Перуничич, с. р. др И. Рибар, с. р. 

З А П И С Н И К 

НА VIII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА II РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОД-
НАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 20 ДЕ-

КЕМВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал претседателот Владими,р Симич. 
Секретар Стеван Јовичич. 
Претседателот го отвара VIII редовен сост,анок во 

17,05 саатот. 
Прочитгниот записник иа VIII редовен састанок 

Векјето го прима без забелешка. 
Се соопштуе да Векјето на народите, во смисла 

на членот 63 Уставот му поднеле на Сојузното векје 
на решавање предлог на Законот за чек и -предлог 
на Законот за мирнодопските воени инвалиди онака 
како се усвоени во Векјето ,на народите. 

Векјето едногласно го прима на знаење извешта-
јот на Президиумот оти се тектовите на овие закон-
ски предлози истоветн,и Со текстовите на истите за-
конски предлози усвоени в 0 Сојузното векје, го? прет-
седателот објавуе оти Народната скупштина ФНРЈ 
го примила Законот за чек и Законот за мирнодоп-
ските воени инвалид,и и да овие закони, во смислана 
членот 46 Полковникот на Сојузното векје, ќе му би-
дат испратени до Президиумот заради аирогласуење. 

Се ооопштуе да народните пратеници Моша Пи-
јаде и Миле Перуничич му поднеле на Сојузното Бе-
ије на решавање предлог ,на Законот за овластуење 
Претседателството на Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ да решава молби и жалби испра-
тени до Народната скупштина ФНРЈ. 

Претседателот известуе оти е овој законски пред-
лог испратен до Законодавниот одбор н а претрес и 
извештај. 

Векјето им одобруе на народните пратеници Ку-
хар Ловро и Жижа др. Александар по три дена от-
саство заради болест. 

Прочитаните молби и жалби испратени се до Од-
борот за молби и ж?лби. 

Се соо-пштуе д,а Законодавниот одбор му поднел 
на Сојузното векје свој извештаи за предлог на За-
конот за овластуење Претседателствот,о на Президи-
умот на Народната скупштина ФНРЈ да решава мол^и 
и жалби испратени до Народната скупштина Ф Н Р \ 

Претседателот изеестуе оти овој извештај 
штампа и во текот на седницата ќе им биде ра,здел ЛУТ 
на народните пратеници и ставе-н на дневен оед "Чита 
ВекЈето за тоа ќе донесе одлука. 

Потоа добива збор народниот пратеник др Васо 
Бутозан кој од своето 'име и своите другари упатуе 
прашање до Министерот на индустријат,а ФНРЈ за 
применуење на Потсдамската декларација за економ-
ското р-аеоружуење на Германија и за нејзините ре-
параниони давачки на Југославија. 

Министерот на индустријата Борис Кидрич да-
јеви оти на поставените прашања ќе даде одго,вор на 
идната седница. 

Се прејдуе ша првата тонка на дневниот ред: пре-
трес предлогот на Основниот закон з,а буџетот, 

Од кога известителот на Законодавниот одбор, 
Моша Пијаде, То образложи од бо,рекиот из,вештај, 
претседателот го отвар,а начелниот претрес. 

Зборуеја застапникот на Министерот на финан-
сиите ФНРЈ Министерот на индустријата ФНРЈ Бо-
рис Кидрич, „за" и Марко Белииич ,за", па Векје-
то, гласајќи со дигање раце, едногласно го усвојуе 
законскиот предлог во целина. 

Бидејкји за претресот во поединост,и никој не се 
јави за збор, Векјето, гласај к ј,и со дигање раце, едео-
глашо ги усвојте сите членов,и од 1 до заклучно 40 
на овој законски предлог по предлог и извештајот па 
Законодавниот одбор, па се тпрејдуе н,а решавање на 
законскиот предлог во целина. 

По /извршеното поименично гласање претседате-
лот објавуе да гласале вкупно 279 народни пратеници 
и да сите гласале „,за", со што ппедлогот на Основ-
ниот закон за буџетот во Сојузното векје конечно е 
усвоен, па во смисла на членот 63 Уставот и членот 
45 Пословникот на Сојузното ,векје, ќе му биде ис-
пратен на Векјето на народите на решавање. 

Потоа претседателот со пристанок на Векјего ја 
заклѕучуе седницата во 18 30 саатот а идната ја зак 
жуе за сабота на 21 декември 1946 година во Н 
саатот, со дневниот ред: 

1) п,ретрес на предлогот на Законот за даноци; и 
2) претрес на предлогот па Законот за овласти-

ење на Поетседгчте ткивото на Президиумот на Народ-
ната скупштина ФНРЈ да решава молби и Же,лби ис-
пратени до Народната скупштина ФНРЈ 

20 декември 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

Стер??1 Јовичич, с. р. Владимир Симич, с. р. 
Довде Секула 

З А П И С Н И К 
НА VIII РЕДОВЕН СОСТАНОК НА 1! РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА 
НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН 

НА 20 ДЕКЕМВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал претсед,ателот Јосип Видмар. 
Секретар Јоза Миливојевич. 
Претседателот го отвара VIII редовен состанок 

во 16,25 саатот. 
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Прочитаниот записник на прошлиот состанок Ве-
кјето го прима без забелешка. 

Претседателот Јосип Видмар му соопштуе на Ве-
кјето оти Сојузното векје, во смисла на членот 63 
Уставот, му ги доставило на Бебето на народите 
на решавање конечно усвоените текстови на предло-
гот на Законот за чек и на предлогот на Законот за 
мирнодопските воени инвалиди. 

Како текстовите на овие законски предлози се 
истоветни со текстовите кои што Векјето на наро-
дите ги усвоило, тоа Векјето, по предлог на претсе-
дателот, гласајќи со дигање раце, ги усвојуе обата 
овие законски предлози, па ^претседателот Видмар 
му соопштуе на Векјето оти Народната скупштина 
ФНРЈ го примила Законот за чек и Законот за мир-
нодопските воени инвалиди и оти овие закони ќе 
бидат доставени на Президиумот на Народната скуп-
штна заради прогласуење. 

Потоа претседателот му соопштуе на Векјето оти 
Сојузното векје му доставило на Векјето на народите 
предлог на Законот за овластуење Претседатртаткото 
на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ да 
донесуе решење за молбите и жалбите испратени до 
Народната скупштина ФНРЈ, кои што ги поднеле 
Народните пратеници на Сојузното векје Моша Пи-
јаде и Миле Перуничич. 

Овој законски предлог во смисла на членот 12 
Посвоеникот на В ек ј его на на,родите, доставен е на 
Законодавниот одбор н,а претрес. 

Се соонштуат молбите на народните пратеници за 
отсаство и болуење и по предлог на претседателот 
Векјето ли одобруе бараните отсаства на народните 
пратеници: Павле Врбовски 1 ден, Нинко Петрович 
2 дена и Хивзи Сулејман 4 дена. 

Се прејдуе на првата точка на дневниот ред: 
претрес на предлогот на Основниот закон за буџетот. 

Од кога др Душан Братин го прочита образ ла-
ж е њ е т о на Министерот на индустр-ијата ФНРЈ и за-
меникот на Министерот на фин-ансиите Борис Кидрич 
за овој законски предлог, известителот на Законов 
дав-ниот одбор, Томо Чикович, го прочита и го об-
разложи одборскиот извештај, па претседателот Вид-
мар го отвора начелниот претрес по овој законски 
предлог. 

Зборуеја др Обрен Благојевич „за" и Анка Ве-
рус ,,да" па на предлог на претседателот, Векјето, 
гласачки со дигање раце, едногласно го усвојте овој 
законски предлог во начело, па се пристаиуе кон 
претресот во поединости. 

Бидејкји во претресот во поединости нико! не 
се јави за збор, Векјето едногласно ги усвојуе сите 
членови ва овој законски предлог од членот 1 до за-
клучно со членот 40 по предлогот и извештајот на 
Законодавниот одбор. 

По завршениот претрес во поединости претседа-
телот Видмар го става овој законски предлог на гла-
сање во целина, па по завршеното поименично гла-
сање го објавуе резултатот на гласањето. Гласале 129 
народни пратеници и сите гласале „за", со што пред-
логот на Основниот закон за буџетот во Бебето ко-
нечно е усвоен, па во смисла на членот 63 Уставот 
и членот 44 ПОСВОЕНИКОТ на Векјето Ца народите, 
ќе му биде испратен на Сојузното векје на решавање. 

Потоа претседателот му соопштуе на Веењето 
оти Законодавниот одбор му поднел на Векјето на 
народите свој извештај за предлогот на Законот за 
овластуење Претседателството на Президиумот на 
Народната скупштина ФНРЈ да решава молби и жал-
би испратени до Народната скупштина ФНРЈ. 

Овој извештај со законскиот предлог отштампан 
е и разделен на народните пратеници. 

Потоа претседателот со одобруењето н? Векјето 
Ја заклучев седницата во 18,15 саатот, а идната ја 
вазсажуе з,а 21 декември 1946 година во 11 саатот со 
дневниот ред: 

1) претрес предлогот ца Законот аа даноци; и 

2) претрес предлогот на Законот за овластуење 
Претседателството на Президиумот да Народната 
скупштина ФНРЈ д а решава молби и жалби испра-
тени до Народната скупштина ФНРЈ. 

20 декември 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Јоза Миливојевич, с. р. Јосип Видмар, с. р. 

З А П И С Н И К 
НА I ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА II РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА 6 ДЕ-

КЕМВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот на Векјето на наро^ 
дите Јосип Видмар. 

Секретар на Векјето на народите Михаило Грбич. 
Претседателот Јосип Видмар го отвара I редовен 

состанок во 13 саатот. 
Се прејдуе на дневниот ред: утврдуење на днев-

ниот ред. 
По предлог на претседателот Видмар, Скупшти^ 

ната усвојте за дневни ред: 
1) претрес предлогот на Одлуката на Президи-

умот на Народната скупштина ФНРЈ за избор на 
претседател на Врховниот суд ФНРЈ; 

2) претрес предлогот на Одлуката на Президи-
умот на Народната скупштина ФНРЈ за избор на 
претседател, негов заменик и судии на Врховниот 
суд на Југословенската армија; 

3) претрес предлогот на Одлуката на Президик 
умот на Народната скупштина ФНРЈ за избор не 
заменик на Јавниот обвинител ФНРЈ; 

4) претрес предлогот на Одлуката на Президи-. 
умот на Народната скупштина ФНРЈ за разрешуеше 
од должноста судијата на Врховниот суд ФНРЈ Шар-
лота др. Звонимир; 

5) претрес предлогот на Одлуката на Президи-
умот на Народната скупштина ФНРЈ за разрешуење 
од должноста судијата на Бојниот совет на Врхов-
ниот суд ФНРЈ пуковник Гјоргјевич Михаило; 

6) претрес предлогот на Одлуката на Президи-
умот на Народната скупштина ФНРЈ за р а з р е ш у в а 
од должноста судијата на Врховниот суд на Југо^ 
словенската армија Стругар др Сава; и 

7) донесуење Одлука за потврда на законите кои 
што ги донеле законодавните одбора на обата дома 
на Народната скупштина ФНРЈ на основа чл. 136 
Уставот. 

Се прејдуе на претрес на првите шест точки на 
дневниот ред 

Од кога секретарот на Президиумот на Народна-
та скупштина ФНРЈ, Миле Перуничич, ги прочита и 
образложи предлозите на одлуките, Народната скуп-
штина ФНРЈ, гласајкји со дигање раце, едногласно 
усвојуе: 

Предлогот на Одлуката за избирање Витомира 
Петрович, досегашен претседател на Врховниот суд 
на Народната Република Србија, за претседател на 
Врховниот суд ФНРЈ; 

Предлогот на Одлуката за избирање за претсе-
дател на Врховниот суд на Југословенската армија 
генерал-мајор Крџич Мирко, за негов заменик пу-
ковник Лакович Милија и за судии на Врховниот 
суд на Југословенската армија потпуковник Јанков 
вич Михаило, ПОТПУКОВНИК Илич Радован, потпуков-
ичгк Шегедин Јоже, мајор Кестлер Милован и капе-
тан Лапчевич Властимир. 

Предлогот на Одлуката за избирање Јосипа Ми-
лович, досегашен помошник на Јавниот обвинител 
ФНРЈ, за заменик на Јавниот обвинител ФНРЈ; 

Предлогот на Одлуката за разрешуење од дол-
жноста судијата на Врховниот суд ФНРЈ Шврљуга 
др Звонимир; 
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Предлогот на Одлуката за разрешуење од дол-
жноста судијата на Воениот совет на Врховниот суд 
ФНРЈ пуковник Михаило Гјорпевич; и 

Предлогот на Одлуката за разрешуење од дол-
жноста судијата на врховниот суд на Југословенската 
армија Стругар др Сава. 

Се прејдуе на седмата точка на дневниот ред: 
донесуење Одлука за потврда законите кои што гц 
донеле законодавните одбори на обата дома на На-
родната скупштина ФНРЈ на основа чл. 136 Уставот. 

По предлог на народниот пратеник Душан Бркич, 
Народната скупштина ФНРЈ едногласно ја усвојуе 
Одлуката која што гласи: 

„ О д л у к а 1 

На Народната скупштина ФНРЈ за потврда за-
коните кои што законодавните одбори на Сојузното 
векје и Векјето на народите ги донеле на основа чл. 
136 Уставот. 

Народната скупштина ФНРЈ ги- потврдуе сите 
закони кои што ги донеле Законодавните одбори на 

'Сојузното векје и Векјето на народите на основа 
чл. 136 Уставот а кои што со укази ги прогласил 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, а кои 
што се поименично наведени во извештајот на за^ 
конодавните одбори на обата дома од 6 декември 
оваа година. 

Народната скупштина ги одобруе и потврдуе 
сите амандмани кои што законодавните одбори на 
обата дома дополнително ги усвоиле и кои што 
чинат составен дел на извештајот на законодавните 
одбори. 

Оваа одлука влегуе во сила штом ќе Ја изгласа 
Народната скупштина ФНРЈМ. 

Потоа претседателот на Векјето на народите, 
'Јосип Видмар, ја заклучуе седницата во 13.30 саатот 
е објавуе оти идната седница ќе биде закажана пи-
смено. 

6 декември 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Михаило Грбич, с. р. Јосип Видмар, с. р. 

ОД ЗЕМСКИТЕ С Л У Ж Б Е Н И ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Рапублике Боше и 
Херцеговине" во бројот 55 од 25 декември 1946 го-
дина објавуе: 

Уредба за измените и дополнувањата на Уред" 
бата за поставката со сведочанствата на средните и 
учителските школа и забавилски течаи издадени за 
време на окупацијата; 

Решеше за накнадата за прекувремено работење 
ШИ (Службениците од надворешно финансиска служба; 

Дополнуење на Напатствието за издавање во 
Внатрешните промет со стока. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службениот лист на народ-
ната Република Хрватска, во бројот 152 од 31 де-
кември 1946 година обЈавуат: 

Наредба за оснивање Рударскиот инспекторат на 
трудот за подрачјето на Народна Републ-ика Хр-
ватска; 

Решеше за организацијата на агенциите и пове-
реништвата за тра,нс порта а работа на територијата 
на Народна Република Хрватска; 

Одлука за. обвезна поправка и довршуење жи-
лишните згра.ди; 

Измени и дополнуваа на Правилникот за пола-
гање нижи течаен испит во гимназиите и класичните 
гимназии. 

И С П Р А В К И 
Во Уредбата за единствените цени, објавена во 

бр. 106 „Службениот лист ФНРЈ" од 31 декември 
1946 година, се потерала следната грешка: 

во ст. 1 чл. 6 наместо: „како и други плански 
елементи и структури", треба да стои „како и други 
плански елементи од структурата"; 

- Од Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ", 
3 јануари 1947 година. 

Во Одлуката за потврда измените и дотолку^ 
шата во Законот за давање амнестија и помиловањб: 
објавена во „Службениот лист ФНРЈ" бр. 105 од 2/ 
декември 1946 година, се потерала следната грешка: 

во ст. 3 чл. 1 Законот за давање амнестија и (по. 
миловање, наместо: „повреди на законите за народ-
ните републики", треба да стои: „повреди на зако-
ните на народните републики". 

— Од Претседателството на Президиумот на 
Народната скупштина ФНРЈ, 3 јануари 1946 година, 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

1. Правилник за внатрешна организација и ра-
ботење на Одделењето за оцена согласно-
ста и толкуење на законите на Президиумот 
на Народната скупштина ФНРЈ 1 

2. Уредба за организација на Комитетот за 
радиодифузна служба и за организација на 
радиодифузија 2 

3. Уредба за оснивање Сојузен завод за про-
изводство и оплеменуење на памук и дру-
ги суптропски култури 3 

4. Уредба за оснивање Сојузен завод за селек-
ција и производство на шекјерна репа 4 

5. Уредба за оснивање Сојузен завод за меха-
низација на поледелството 4 

6. Уредба за оснивање Сојузно високо поле-
делско школо за планско господарење 

7. Уредба за укинуење Дирекцијата на помор-
ска пловидба — 6 

8. Уредба за Железничко-саобракјајно школо 6 
9. Уредба за Бродарско школо 6 

10. Наредба за плакјањс такси за заштита на 
,патенти, мустри, модели и жигови 7 

11. Решење за сроковите во кои што државните 
стопански претпријатија од општодржавно 
значење мораат да ги сообразат своите смет-
ководства со прописите на Законот за едно-
образното сметководство — 8 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија" - Белград^ 
Бранкова 20, - Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. -

Печат на Југословенското штампарско претпријатие! Белград 


